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Slovo úvodem
Vážení zábrodští spoluobčané,
letní měsíce jsou u konce. Děti začaly chodit opět do školy a vše se vrací k pravidelnému životnímu řádu. Teď už počasí začíná mít podzimní ráz a slunečné dny jsou příjemné. Můžeme zrekapitulovat, jaké léto bylo, a porovnat například s poměrně deštivým rokem 2014. Od poloviny června do poloviny září spadlo asi 100 mm srážek. V roce
2014 to bylo ve stejném období asi 350 mm. Nejteplejší den byl devátý srpen, kdy
jsme mohli naměřit 35℃, devátý srpen 2014 byl také teplý, ale bylo „jenom“ 27℃.
První srpnový týden byl nejteplejším týdnem v létě. Jediný trochu deštivý týden byl
třetí týden v červenci. Voda v rybníku Špinka v nejteplejších dnech měla kolem 26℃ a
celé léto se udržela relativně čistá a bylo možné se koupat. Teď už je země vyprahlá,
je to vidět při polních pracích, zemědělská technika víří neuvěřitelné množství prachu.
Pohled do krajiny připomíná step. Zemědělci a chovatelé, kteří se nezásobili dostatečně senem při první seči, už v červnu začali mít nedostatek krmiv. Lze doufat, že podzimní počasí srážkový deficit vyrovná.
Obecní úřad
V Zábrodí 20.září 2018
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29. září 2018
si společně připomeneme 100 let založení republiky
14.00 hod. u hřiště v Zábrodí - vysazení památeční lípy
15.00 hod. - průvod k obecnímu úřadu
16.00 hod. - vernisáž výstavy obrazů a rytin místních
rodáků Jana Jirky a Josefa Pinkavy
16.30 - 19.00 hod. - prohlídka výstavy, setkání občanů a
občerstvení
Srdečně zveme

Výstava bude otevřena 2. 10. a 4. 10. od 14.00 do 18.00 hod.
Některá díla bude možno zakoupit a výtěžek autoři věnuji Oblastní charitě Červený Kostelec.
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Zprávy z obce
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
13. 8. 2018
Starosta zahájil v 19,05 hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva a konstatoval,
že byl zápis z minulého jednání zastupitelstva řádně ověřen a podepsán bez námitek. V souladu s jednacím
řádem jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně seznámil přítomné s připraveným programem
jednání kde byl oproti původnímu návrhu doplněn o bod č.4) Záměr obce o pronájem pozemku Zábrodí
p.č1161 a 1148 v kú. Horní Rybníky , a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program
jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Eva Lokvencová, Pavel Volhejn
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Eva Lokvencová, Jiří Matějovic, Pavel Volhejn ( viz. prezenční listina)
Omluveni: Jirková Gabriela
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva o hospodaření a o čerpání rozpočtu obce k 31. 7. 2018
Investiční akce v obci - výběrová řízení
Žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu, (výzva č. 53)
Záměr obce o pronájmu pozemku p.č1161 a 1148 v kú. Horní Rybníky
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 31. 7. 2018
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31.7.2018
Příjmy 5 481 703,20 Kč
Výdaje 2 278 861,35 Kč
Stavy na účtech k 31.7.2018: ZBÚ 10 073 726, 08 Kč, ČNB 501 257,54 Kč
Účty celkem 10 574 983,65 Kč. Na účtu KB je již připsána dotace ve výši 407 000,- Kč na
chodník v Zábrodí

Investiční akce v obci – Výběrová řízení
Stavební úpravy chodníku – hráz rybníku Brodský, Zábrodí - je podepsaná smlouva o dotaci
s Královéhradeckým krajem ve výši 407 000,-Kč. Částka byla na účet obce připsána 30.7.2018. Výběrové řízení vyhrála firma BEZEDOS s.r.o,. Výše vítězné nabídky je 808 962,01Kč včetně DPH.
Stavba bude provedena do konce září tohoto roku.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o dílo s firmou BEZEDOS s.r.o na akci
„Stavební
úpravy chodníku – hráz rybníku Brodský, Zábrodí“ ve výši 808 862,01KČ včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1/13/8/2018 bylo schváleno

-

Chodník v Zábrodí , Horní Rybníky, komunikace III/30412 – Bude podána žádost o dotace
z IROP. Výše dotace činí 95% uznatelných nákladů. Dnes v 17,10hodin, proběhlo otevírání
obálek k výběrovému řízení. Byly osloveny 3 firmy. Byla podána pouze jedna nabídka od firmy
STRABAG a.s. ve výši 1 197 962,- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o dílo s firmou STRABAG a.s.na akci „Chodník v
Zábrodí , Horní Rybníky, komunikace III/30412 “ ve výši 1 197 962,00 Kč včetně DPH.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/13/8/2018 bylo schváleno
-

Posílení separace komunálního odpadu v obci Zábrodí- dotace na tento projekt byla schválena
v roce 2017. Poskytovatelem dotace je MŽP. Proběhlo VZ na dodávku kolového stroje pro
manipulaci s bioodpady. VZ vyhrála firma AGOTIP- Široký s.r.o. Vysoutěžená cena kolového
stroje (manipulátoru) je ve výši 1 542 750,00Kč včetně DPH.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e kupní smlouvu s firmou AGROTIP-Široký s.r.o., na dodání
kolového stroje pro manipulaci s bioodpadem ve výši 1 542 750,00Kč včetně DPH.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/13/8/2018 bylo schváleno
2. Žádost o dotace z IROP ( výzva č.53)
Obec požádá o dotaci na akci „Chodník v Zábrodí , Horní Rybníky, komunikace III/30412“ z IROP
výzva č. 53.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e návrh na předložení projektu na zvýšení bezpečnosti dopravy v
obci z IROP, výzva č. 53 „Udržitelní doprava – integrované projekty CLLD“, výzva č. 3 „MAS Mezi
Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava“ na financování projektu, a to jak způsobilých výdajů
(CZV projektu jsou 1 052 631, 57 Kč a výše spolufinancování z CZV bude 52 631,57 Kč), tak nezpůsobilých výdajů (výdajů nad dotaci 1 000 000 Kč) ve výši cca 150 000 Kč a na následnou udržitelnost projektu včetně nákladů na opravy a údržbu po dobu udržitelnosti projektu
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č.4/13/8/2018 bylo schváleno

Zdržel se: 0
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3. Záměr obce o pronájem pozemků p.č.1161 a 1148 v kú. Horní Rybníky
Pan Martin Baláš požádal o pronájem obecní cesty, která je v honu. Záměr o pronájem pozemku
bude zveřejněn na úřední desce.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e záměr obce o pronájem pozemku v kú Horní Rybníky p.č.1161 a
1148.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/13/8/2018 bylo schváleno

4. Různé
• Některé obecní cesty byly nastříkány speciálním nátěrem.
• Oslava 100 let vzniku republiky bude spojeno s výstavou obrazů a rytin, která bude 29.září v budově
obecního úřadu
• 5. a 6. října jsou volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR. Případné druhé kolo do SPČR bude
11.-12.října
• Autobusová zastávka Horní Rybníky Obecní úřad bude přemístěna k „Havláku“ od 22.8. do 22.10.
Důvodem je probíhající rekonstrukce komunikace v Dolní Radechové.
5.
•
•
•
•
•

Diskuse
P.Vlček - u pomníku v Zábrodí je „zlomená“ lípa
Starosta.- lípa bude vysazena nová. Pachatelé lípu zaplatí a budou se starat o zalévání.
P.Prouza_ cesta za OÚ je označená 3,5t a jezdí tu těžká auta
Starosta - napíšeme dopis panu Jansákovi a firmě AG Horní Rybníky
Starosta - oprava cest v Zábrodí bude probíhat až po uzavření KoPÚ

6. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 19,30 hodin.
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

Zapsala dne 13.8.2018 Burdychová Drahomíra

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Oznámení
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Společenská kronika
V měsíci říjnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
Jan Středa
Irena Prouzová
Miroslav Adamů
Josef Semerák
Hedvika Bernardová
Miloslava Vlčková
Liduše Špicarová
Eliška Jiroušková
Jaromír Kozel
Olga Formanová
Dana Sedláčková

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
Věra Hülleová
Jaroslav Rýdl
Jaroslava Slezáková
Jan Laštovička
Tomáš Mikeš
Sylva Nevečeřalová
Petr Hanuš

V měsíci prosinci oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
Irena Dohnanská
Petr Kulda

Otto Hepnar
Bohuslava Jirková

Věra Semeráková
Erika Poláčková

Jaromír Martin
Jaroslava Špeldová

Květuše Kejklíčková
Jaroslav Vlček

Wieslava Vajsarová
Jan Středa

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost dne 25.5. 2018 nám neumožňuje uvádět věk oslavenců bez jejich písemného
souhlasu. Z tohoto důvodu uvádíme pouze jména.
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Poděkování
Děkujeme OÚ Zábrodí, rodině i sousedům za květiny a dárky u příležitosti naší zlaté svatby a narozenin
paní Formanové.
manželé Formanovi, Horní Rybníky

Činnost hasičských sborů
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Činnost hasičů Horní Rybníky
1. června 2018 jsme ve spolupráci s hasiči z Dolní
Radechové uspořádali přednášku v místní školce.
Akce pro děti byla utajená a pojali jsme ji jako zásah
pro děti (příjezd ke školce probíhal pod majáky).
Dětem jsme předvedli materiál, který používají
hasiči při své práci, a děti si ho mohly vyzkoušet.
Poté následovala ukázka vyproštění zraněného z
havarovaného vozidla a poskytnutí první pomoci.
Následně byla na programu ukázka zásahových
vozidel a stříkání z cisterny. Druhá část naší
přednášky probíhala v herně školky, kde se děti
seznámily s oblečením hasiče a zhlédly krátký
záznam z jízd k zásahům. Nakonec jsme dětem
předali malou pozornost na památku.
V sobotu 2. června jsme vypomáhali s organizací
Zábrodských traktorů a Dětského dne, což pro nás
obnášelo postavit trať pro jízdu zručnosti a spolu s
hasiči ze Zábrodí zajišťovat po celý den občerstvení.
Pro děti jsme na konec akce připravili již tradiční
pěnu a následné osprchování.
21. června byl naší jednotce vyhlášen poplach.
Jednalo se o spadlý strom na komunikaci u Špinky.
Provedeným průzkumem jsme nalezli část spadlého
stromu na komunikaci. Následně jsme nalezli druhý
strom, který spadl do rybníka. Zasahovali jsme
společně s jednotkou z Červeného Kostelce a HZS z

Velkého Poříčí, odkud dorazil automobilový žebřík,
pomocí něhož byly odstraněny nalomené větve
hrozící pádem.
V neděli 5. srpna jsme vyrazili na rybník Špinka, kde
jsme vyzkoušeli funkčnost naší stříkačky PS-12 po
opravě čerpadla, kterou jsme prováděli s kolegy z
Dolní Radechové. Touto zkouškou jsme ověřili
správnou funkčnost opraveného čerpadla.
11. srpna jsme opět vyrazili k rybníku Špinka, a to
na základě poplachu, který nám byl vyhlášen.
Jednalo se o požár lesa u rozcestníku Pod Bukovou
horou. Požár byl malého rozsahu a nezpůsobil
žádné větší škody.
Na závěr bych rád poděkoval všem členům sboru,
kteří vypomáhali na akcích, a také kolegům z Dolní
Radechové za pomoc při opravě stříkačky a akci v
mateřské škole.
Velké díky patří také učitelkám z mateřské školy za
to, že nám umožnily akci uskutečnit.
Jakub Středa
velitel SDH Horní Rybníky
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Kultura v Červeném Kostelci
Divadla a koncerty, akce k 100. Výročí založení Československa
Na červenokosteleckých
prknech zahraje Jiří Schmitzer
Sobota 6. 10. 2018 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Skvělý herec, který si získal velkou popularitu také svými
koncerty, recitály s kytarou a jeho vlastními písněmi. Jednoduše naprostý fenomén, který v Čechách nemá obdoby. Některé jeho písně již doslova zlidověly, rozesmějí i pobaví (Hrdlo
prdlo, Bynďa, Japonec, Když se zeptáš němého, Máte nato...).
Mezi písněmi Jiří provází koncertem s kouzlem a vtipem sobě
vlastním.
Koncert je zařazen do hudebního předplatného.
Poslední volné vstupenky v předprodeji za 250 Kč v IC Červený Kostelec, nebo online na www.mksck.cz a
www.123vstupenky.cz.
Partnerem hudebního předplatného je společnost
LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY.

Nejmenší z nás se mohou těšit
na Doktorskou pohádku
Neděle 7. 10. 2018 - Divadlo J. K. Tyla od 15.00 hodin
Městské kulturní středisko vás zve v neděli 7. 10. 2018 na
Doktorskou pohádku, kterou přiveze Divadelní spolek J. N.
Štěpánka z Chrudimi.Tři zkušení doktoři jsou povoláni ke
složitému léčení kouzelnice Magiášky. Než serozhodnou, jak
kouzelnici vyléčit, vzpomínají na zajímavé případy ze své
praxe. Nakonec je vyléčen i ucpaný krk kouzelnice Magiášky.
Představení je zařazeno do dětského divadelního předplatného. Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz
Partnerem dětského divadelního předplatného je tiskárna
Integraf.
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Kašpaři přivezou letní speciál Rozmarné léto
Sobota 20. 10. 2018 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Letní speciál spolku Kašpar jste do této doby mohli vidět pouze na hradě Brumovnebo Kašperk. Pro rok 2018 se spolek Kašpar
rozhodl, že exkluzivně zahraje omezený počet představení i v kamenných divadlech. A jeden z mála termínů jsme dokázali získat
i pro vás.
Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. Poslední volné vstupenky v ceně 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního abonentního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Veškeré kulturní akce v Červeném Kostelci najdete na webu www.mksck.cz
Vstupenky na červenokostelecké akce, které se konají např. až na podzim, lze zakoupit již nyní v Informačním centru v Červeném Kostelci nebo online na www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz.
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Lékařská pohotovost
Lékařská pohotovostní služba
Pro dospělé

telefon: 841 155 155
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Nemocnice Náchod, Purkyňova 446, Náchod
(dolní nemocnice)
ordinační hodiny:
SO, NE, svátek.: 08.00 - 20.00

Pro děti telefon: 841 155 155
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Bartoňova 951, Náchod
(horní nemocnice)
ordinační hodiny:
všední den: 16.00 - 22.00
SO, NE, svátek: 08.00 – 22.00

Ve všední dny a mimo tyto ordinační hodiny: dětská oddělení nemocnic v rámci ústavní pohotovostní služby
Mimo uvedené ordinační hodiny pohotovosti je nutné: - získat informaci na informační lince: 841 155 155,
nebo kontaktovat svého praktického lékaře - nebo využít služeb ambulancí a oddělení nemocnic.
N á v š t ě v n í s l u ž b a v s e n e p o s k y t u j e.

V případě ohrožení života vždy volat na tísňovou linku 155

Lékárenská pohotovostní služba
Hradec Králové Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice všední den: 16.00 – 07.00 SO, NE, svátek: nepřetržitě
Náchod lékárna v obchodním domě KAUFLAND v Bělovsi Polská 379,tel: 491520090, otevřeno: 8:00-20:00
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/informace-pro-obcany-kralovehradeckeho-kraje-399/

Zubní lékařská pohotovost
22. 09. a 23. 09.
28. 09.
29. 09. a 30. 09.
06. 10. a 07. 10.
13. 10. a 14. 10.
20. 10 a 21. 10.
27. 10. a 28. 10.
03. 11. a 04. 11.
10. 11. a 11. 11.
17. 11. a 18. 11
24. 11. a 25. 11.
01. 12. a 02. 12.
08. 12. a 09. 12.
15. 12. a 16. 12.
22. 12. a 23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
29. 12. a 30. 12.

MUDr. Jana Šnajdrová
MUDr. Blanka Hulánová
MDDr. Marcela Špačková
MUDr. Jana Šťovíčková
MUDr. Tereza Štrasová
MUDr. Jana Vaňková
MUDr. Alois Vejmola s.r.o.
MUDr. Ivana Vejmolová s.r.o.
MUDr. Jarmila Podškubková
MUDr. Alena Zdražilová
Precident s.r.o. MDDr. Lenka
Suchánková
MUDr. Renata Čábelková
MUDr. Blanka Filipová
MUDr. Blanka Hulánová
MUDr. Blanka Grummichová
MUDr. Blanka Grummichová
MUDr. Blanka Filipová
MUDr. Renata Čábelková
MUDr. Milan Hýbl

Náchodská 548
Smetanova 144
Komenského 72
Denisovo nábřeží 665
Denisovo nábřeží 665
Sokolská 215
Palackého 20
Náchodská 548
Větrník 720
Denisovo nábřeží 665
Kamenice 113 (Pasáž
Magnum)
Jiřího z Poděbrad 937
Komenského 10
Smetanova 144
Studnice 31
Studnice 31
Komenského 10
Jiřího z Poděbrad 937
Hálkova 367

Velké Poříčí
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
Náchod
Náchod
Červený Kostelec
Náchod
Velké Poříčí
Červený Kostelec
Náchod
Náchod

491 852 850
491 428 502
491 472 923
491 423 748
491 424 921
491 463 421
491 424 524
491 482 000
491 462 331
491 427 548
724 086 199

Hronov
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

491 482 911
491 472 721
491 428 502
491 422 104
491 422 104
491 472 721
491 482 911
491 428 636

Nové Město nad Metují
Hronov
Náchod

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji-32344/
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Sucho v roce 1947 a v roce 2018
Z našich obecních kronik se bohužel nemůžeme
dozvědět nic o roce 1947, protože kroniky z let
1939 až 1959 neexistují, nebo se ztratily.
Přinášíme alespoň informace z internetových
zdrojů.
Rok 1947 začal velikou zimou. Teploty tehdy
klesly až ke 30 stupňům pod nulou. Země mokrá
už od
podzimu
zamrzla až do
hloubky 80
cm. V půlce
března pak ve
dvou dnech
veškerý sníh
naráz roztál a
nastala
povodeň,
protože země
nestačila
rozmrznout,
a vodu tím
pádem
nepřijala.
Když poté
půda
rozmrzla a
uschla,
vytvořil se na
polích silný
škraloup.
Teprve 5.
dubna přišly od severu první bouřky. Průtok Labe
v Děčíně i Moravy v Olomouci byl oproti normálu
zhruba poloviční, vysychaly studně, a dokonce i
rybníky. Stejné to bylo na polích a zahradách.
„Stále neprší. Hrozí katastrofa. Obilí zůstalo velmi
prořídlé, hlavně pšenice. Roste hojně plevele. Žně
jsou následkem sucha zpožděné,“ zapsal si
kronikář jihomoravského Jalubí, „v září se
dobývaly brambory, kterých bylo velmi málo a
trpěly vadnutím hlíz. Půda je již tak ztvrdlá, že při
sklízení řepy se vyorávače na řepu lámou.
Zapřažený dobytek je nemůže utáhnout, a tak lidé

používají krumpáče.“ Lidé se z osvobození dlouho
neradovali, pro změnu je zasáhl jiný nepřítel extrémní sucho.
Z úvodníku tehdejších Svobodných novin jsme se
také mohli dozvědět, že na polích víří oblaka
prachu, ovoce padá ze stromů, hrozny sesychají,
sedláci jezdí sekat seno do opuštěných Sudet a
pro úplný
nedostatek slámy
se v lese hrabe
listí. Zemědělcům
také nezbývá
dostatek osiva na
příští rok a zle je i
se zvířaty. Vybíjí
se dobytek a pro
nedostatek
brambor a šrotu
prasata
nepřibývají na
váze. Chybí také
odstředěné mléko
a zkrmují se i
padavky ze
stromů.
Oproti
předchozím letům
se v roce 1947
sklidilo o 32,5
procenta méně
pšenice a také
brambor se
urodilo o čtvrtinu méně. Vázly dodávky pro
obyvatelstvo, protože zemědělci se snažili co
nejvíce cenných potravin nechat pro sebe, a tak
bylo v prosinci vykoupeno jen 54 procent
plánovaného množství pšenice, 73 procent žita a
45 procent krmného zrna.
V červenci 1947 československá vláda rozhodla o
tom, že nevyužije nabídky hospodářské pomoci
z USA, tzv. Marshalova plánu. Následného
nedostatku potravin využili komunisté v čele s
tehdejším ministerským předsedou Klementem
Gottwaldem, který domluvil se Stalinem
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mimořádné dodávky obilí ze Sovětského svazu. V
první fázi Československo nakoupilo 200 tisíc tun
pšenice a 200 tisíc tun krmného obilí a kukuřice.
Jenže to pořád bylo málo, a na konci října proto
musela vláda sáhnout k citelným omezením. Snížil
se příděl cukru na osobu, do chlebové mouky se
míchala ječná mouka a snížila se stupňovitost
obyčejného piva na 5 stupňů a Prazdroje na 6
stupňů. Kromě toho zemědělci mohli obilí nově
mlít jen ve vybraných kontrolovaných mlýnech a
všechny mlynářské produkty musely být označeny
ochrannou známkou. Tam, kde dodávkové
povinnosti nebyly úmyslně plněny, nebo bylo
podezření, že je šrotováno načerno, došlo k
zaplombování šrotovníku.
Toto sucho, nedostatek potravin a následnou
sovětskou pomoc v roce 1947 využili komunisté
již v únoru příštího roku, kdy pod taktovkou
Moskvy zinscenovali politický převrat a nastolili
totalitní režim.
V roce 1947 bylo hydrologické sucho označeno
jako pětisetleté. Zasáhlo celý stát. V letošním létě
zasáhlo sucho zejména jižní a severovýchodní
Moravu a Slezsko. Mluví se o padesátiletém
srážkovém minimu. Ale s úrodou obilí a ovoce to

není tak zlé. Současné sucho přesto získalo jeden
nenápadný primát, který varuje před tím, že
nejde o okamžitý výkyv v atmosféře, ale že se
děje něco opravdu neobvyklého. Letošek přinesl
nejvyšší dubnové a květnové teploty v historii.
Proto bylo celé období od dubna do července v
průměru o tři stupně nad průměrem. Pro
srovnání může posloužit dosud extrémní rk 2003,
který se v dubnu až v červenci dostal 1,2 stupně
nad průměr. Právě tento vývoj upomíná nástup
legendárního sucha v roce 1947
Zatím si ale jen málokdo dokáže představit, že se
Evropa přiblíží k parametrům vražedného léta
roku 1540. Před 478 lety byl kontinent jedenáct
měsíců bez vydatnějšího deště, teploty se držely
sedm stupňů nad dlouhodobým průměrem. Labe
i Rýn bylo možné přejít suchou nohou. Dnes se
člověk v Děčíně ještě namočí, pokud by se do
proudu kalné vody s hloubkou osmdesát
centimetrů vůbec odvážil. Tisícileté sucho se dá
vyloučit, a jestli se naplní vyhlídka na stoleté
sucho, o tom v blízké perspektivě rozhodnou
nebesa.
Zdroj: články o suchu v r. 1947 a 2018
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Na výlet do Maternice
V lese Maternice nad Zbečníkem je zajímavé místo
Skalákova studánka, které můžeme navštívit.
Studánka se připomíná i v dílech Aloise Jiráska a
ještě dodnes poskytuje turistům na jejich cestách
kvalitní pramenitou vodu a příjemné osvěžení
v lesním stínu.
Lidé považovali vodu ze studánky i za léčivou,
snad až zázračnou. V době moru dávala zdraví
už jen tím, že její voda byla díky odlehlé poloze
studánky nezávadná. Na projev vděčnosti začali
zavěšovat v okolí svaté obrázky. Za ta dlouhá
staletí se místo stalo takovým duchovním
památníkem nejbližšího okolí.
V oblasti lesů Maternice můžeme nalézt zbečnické
(někdy také zkamenělé) chleby. Jsou to pískovcové
skalní útvary ve tvaru bochníků roztroušené
v lesích. K jejich výskytu v těchto místech se váže
místní pověst: Vypráví o lakomé a zlomyslné selce z
nedalekého Zbečníku, která podle této pověsti
hodila po hladovém žebrákovi skývu chleba se
zlostným přáním, „ať ti v žaludku zkamení“…
Spravedlivý trest ji však neminul – a rázem

zkameněly i všechny její
právě upečené pecny. Ten
největší, selkou zakrojený,
byl dokonce přenesen na
náchodský zámek, a to pro výstrahu před lidskou
lakotou.
Popis trasy: Zelené turistické značení: Červený
Kostelec (bus.) – Kostelecké Končiny – Nad
Zbečníkem; modré turistické značení : Nad
Zbečníkem - Zbečník (bus.) – Skalákova studánka Maternice (rozc.); červené turistické značení
Maternice (rozc.) – Nad Horním Kostelcem - U
Krkavčiny – Krkavčina (rozc.); žluté turistické
značení Krkavčina (rozc.) - Bohdašín (pam.) –
Bohdašín (rozc.,bus.) – Horní Kostelec (škola) –
Červený Kostelec (bus.) Délka trasy cca 17 km.
Trasu lze projet i na horském kole, cesty jsou polní
lesní, ne asfaltové cyklostezky. Můžete navštívit
blízký Hronov a v místním parku ochutnat minerální
vody Hronovku a Regnerku.
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TJ SOKOL Zábrodí - fotbal
Muži
Naše mužstvo nový ročník okresního přeboru moc dobře
nezahájilo, ze čtyř zápasů jsme ani jednou nevyhráli.
V okresním přeboru jsme zůstali jen díky tomu, že nikdo
nepostoupil z B třídy. V příštím ročníku okresního
přeboru se počet mužstev snižuje ze čtrnácti na dvanáct.
Poslední dva sestupují do okresní soutěže. Zatím se nám
moc nedaří. V letní přestávce odešel zpět do Červeného
Kostelce Tomáš Matějovic, který byl v jarní časti naším
nejlepším střelcem, Martin Zajíc
přestoupil do Machova. Pro
podzimní část přeboru jsme
získali posily: Jiřího Horáka ze
Sokola Křinice, Josefa Macka,
Davida Škodu, Ondřeje Víta a
Michala
Skuse
z Červeného
Kostelce, Joska Ilkovič přišel ze
Slovenska. Ve dvou zápasech
nám vypomohl Karel Volhejn,
bývalý hráč Červeného Kostelce.
Novým trenérem je Jaroslav Matouš a jeho asistentem
se stal Jaroslav Vít.
Mládežnická družstva
Nejmladší předpřípravka - náš nový tým má složení:
Bára Brandová, Adam Kohl, Kryštof Bureš, Ondřej
Sýkora, Patrik Fousek, Jan Horčička. Přes prázdniny
odešly Vendula Formanová a Adéla Suková. Děti jsou
přihlášené do soutěže a mají za sebou třetí turnaj.
Přejeme nejmladšímu týmu, aby měl ze sportu jen
radost. Hlavní trenérkou je Hana Vacková, vedoucím Jiří
Matějovic.

Mladší přípravka pod vedoucími Jirkou Brožem a
Michalem Justem hraje okresní soutěž OFS Náchod. Do
této kategorie přišli tři nováčkové: Tomáš Mikeš, Matěj
Konáš a Tadeáš Dohnanský. Největšími oporami jsou
Josef Chráska, Jonáš Pulkert a v brance Jirka Brož mladší.
Přejme celému týmu, ať se mu daří, ze čtyř zápasů má
zatím tři výhry a jednu prohru.
Starší přípravka je spojená s oddílem Velké Jesenice. Za
oddíl Zábrodí jsou v týmu hráči Matěj Branda, Štěpán
Chráska, Patrik Hejcman, Karolína
Vašíčková a Kristýna Justová.
Hlavním
trenérem
je
Jiří
Matějovic.
Mladší
žáci
Zábrodí/Velká
Jesenice. Po delší přestávce máme
nový tým v okresní soutěži. Hráči
hrají na větším hřišti, než byli
dosud zvyklí, a musí hodně běhat.
Hrací doba je 2 x 30 minut. Pro
nováčky je to dost náročné.
Doufáme, že se budou zlepšovat a přijdou dobré
výsledky. Zatím jsme dvakrát vyhráli a dvakrát prohráli.
Hlavními vedoucími jsou Jiří Matějovic a Petr Havlík.
Děvčata reprezentují náš oddíl v okresních výběrech.
Jsou to Nikol Matějovicová, Kristýna Justová, Karolína
Vašíčková, Johana Chrásková, Kateřina Chrásková,
Michaela Chrásková a Tereza Klimešová. Každý měsíc
společně trénují s výběrem okresu. Dvakrát v roc e se
účastní venkovního turnaje a dvakrát halového turnaje.
Na závěr patří poděkování Obecnímu úřadu Zábrodí za
podporu, dále firmám Saar Gummi Červený Kostelec,
Impro Zábrodí, TF Press Horní Rybníky.
Mužský tým hraje na domácím v Zábrodí hřišti každých 14 dní v neděli odpoledne. Nejbližší zápas je 30.září
v 16:30. Hrajeme „derby“ proti Červenému Kostelci .
Přijďte podpořit naše mužstvo !
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Pro děti a chytré hlavy
Najdi ve větách skrytá zvířata
Od sousedů paní Malá, mámě nový recept dala.
Tohle jídlo když se sní, hned se po něm lépe spí.
Máma domů upaluje, a už žebro ukrajuje.
Potom volá z komory, rýži nebo brambory.
Faktem je, že k masíčku, chceme kupu knedlíčků.
Máma běží maso vařit a v kuchyni hospodařit.
Žebírko má rozpálené, knedle správně uvařené.
Trochu máku navrch k tomu, vůně už se line z domu.
Ještě něco na ozdobu, trvalo to sice dobu.
Čekání však stálo za to, maminka je prostě zlato.
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