ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2020

Slovo úvodem
Vážení zábrodští spoluobčané,
na následujících stránkách v zápisech z veřejných zasedání zastupitelstva obce naleznete informace o aktuálním dění v obci, plánovaných investicích a také schválený rozpočet na rok 2021.
Letošní poděkování v závěru roku patří vám všem, kteří svou zodpovědností a ohleduplností přispíváte ke zvládnutí epidemiologické situace. Platí více než kdy jindy, že
každý jedinec může svým přístupem přispět ke zdárnému překonání těžkého období,
kterým prochází celý svět. Těším se, až budeme moci společně oslavit návrat k normálnímu životu na některé z obecních společenských akcí.
Zvláště rád bych poděkoval zastupitelům a zaměstnancům obce, zaměstnancům mateřské školy, hasičům, členům krizového štábu a všem dobrovolníkům za vše, co pro
své spoluobčany v této nelehké době ochotně dělají.

Přeji vám klidné vánoce, pevné zdraví, optimismus a brzkou radost z vítězství.
Jan Dlauhoweský
V Zábrodí 17. prosince 2020
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Zprávy z obce
Veřejná zasedání obecního zastupitelstva

.

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne 14.8.2020
Starosta zahájil v 16,00 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 bod 2) Úprava rozpočtu, bod 3)Úprava DZ na Končinách
a bod 4) Stížnost pana Doležala a paní Hejnové, a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl
program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu:
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Petr Habr, Jiří Matějovic, Jan Veselý
( viz. prezenční listina)
Omluven: Ondřej Kohl
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nákup pozemků p. č. 210/2 a 1094, v kú. Horní Rybníky
Úprava rozpočtu
Úprava DZ na Končinách
Stížnost pana Doležala a paní Hejnové
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

 Nákup pozemků p.č.210/2 a 1094 v kú: Horní Rybníky
Obec Zábrodí odkoupí od pana J. Navrátila, paní A. Navrátilové a paní J.Pfeifrové pozemek p.č. 210/2
o výměře 211m, trvalý travní porost, v kú: Horní Rybníky a pozemek p.č.1094 o výměře 556m,orná
půda, v kú: Horní Rybníky. Na pozemku p.č. 1094 se nachází cesta. Na tomto pozemku budou stát kontejnery pro bioodpad.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e nákup pozemků p.č. 210/2 trvalý travní porost a
p.p.č.1094 orná půda v kú: Horní Rybníky za cenu 48 900,-Kč.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č.1/14/8/2020 bylo schváleno

Zdržel se: 0
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Úprava rozpočtu
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno zastupitelstvem obce.
Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu č. 6/2020 dle přílohy č.1
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/14/8/2020 bylo schváleno
 Úprava dopravního značení na Končinách
Odbor dopravy a silničního hospodářství vyzval obec k doplnění další dodatkové tabulky
č.E13 s textem „ Mimo vlastníků a uživatelů dotčených pozemků a nemovitostí“
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu DZ na Končinách o dodatkovou č E 13
vlastníků a uživatelů dotčených pozemků a nemovitostí“
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

s textem „ Mimo

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/14/8/2020 bylo schváleno
 Stížnost pana Doležala a paní Hejnové
Dne 10.8.2020 obdržela obec stížnost na rušení nočního klidu ohňostrojem dne 1.8.2020,
„Vodnické slavnosti“.
Po vzájemné diskuzi a následné domluvě je pro příští rok stanoveno:14 dnů před konáním ohňostroje,
bude na OÚ Zábrodí doručeno oznámení včetně veškeré dokumentace k pořádanému ohňostroji, (mapa
spadů, síla ohňostroje). Vše bude pořadatelem ohňostroje oznámeno prokazatelným způsobem panu
Doležalovi a to také 14 dní před konáním. Odpálení proběhne nejdéle ve 22,30 hodin.
 Diskuse
p.Doležal: Kolem Špinky a Broďáku je hodně kelímků a sáčků. Na „pláži“ u Feyglů, by
chtělo přidat TOI TOI. Chodí se za boudu.
p.starosta: Oslovím provozovatele restauračních a ubytovacích zařízení a pokusím se s nimi vyjednat
pravidla úklidu.
 Závěr
Starosta obce ukončil jednání 16,50 hodin.
Ověřovatelé: Petr Habr
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce
Zapsala dne 14.8.2020 Burdychová Drahomíra

Jiří Matějovic
…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
9. 11. 2020
Starosta zahájil v 18,05 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.5 a) zpracovatel a pořizovatel změny č.1 ÚP Zábrodí a 5b) podání žádosti o dotaci „Podháj“, a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Ondřej Kohl, Jan Veselý
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Ondřej Kohl, Petr Habr, Jiří Matějovic, Jan Veselý ( viz. prezenční listina) , Petr Baláš - omluven
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Zpráva o hospodaření a o čerp. rozpočtu obce k 31. 10. 2020
Úprava rozpočtu
Darovací smlouva MŠ Horní Rybníky
Nákup pozemků v kú: Horní Rybníky
Různé
a) Zpracovatel a pořizovatel Změny č.1 ÚP Zábrodí
b) Podání žádosti o dotaci „Podháj“
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

 Zpráva o hospodaření obce k 31. 10. 2020
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31. 10. 2020
Příjmy: 8 523 275.91 Kč, výdaje: 5 255 597,19 Kč. Stavy na účtech k 31. 10. 2020 ZBÚ
12 887 371,54 Kč, ČNB 4 698 012,46 Kč. Účty celkem: 17 585 384 Kč


Úprava rozpočtu
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno zastupitelstvem
Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

obce.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu č.8/2020 (viz: příloha č.1)
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/9/11/2020 bylo schváleno
 Darovací smlouva pro MŠ Horní Rybníky
Darovací smlouva mezi MŠ Horní Rybníky a paní Janou Tupcovou ve výši 50 000,-Kč na vybavení MŠ.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu pro MŠ Horní Rybníky ve výši
50 000,-Kč
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/9/11/2020 bylo schváleno


Nákup pozemku p.č.284 a část pozemku p.č.289/1 v kú.Horní Rybníky
Obec Zábrodí odkoupí od pana Friedla p.č.284,o výměře 757m, ostatní plocha ,ostatní komunikace za
cenu 30,-Kč/m a z pozemku p.č.298/1,trvalý travní porost bude odděleno geom. plánem cca 530m za
20,-Kč/m. Oba pozemky jsou v kú. Horní Rybníky. Tyto pozemky jsou obcí pořizovány za účelem
přístupu k obecnímu majetku – rybníku Podháj a za účelem umožnění realizace revitalizace rybníku
Podháj.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e nákup pozemků p.č.284 za cenu 30,-Kč /m a část pozemku 298/1
která bude oddělena geo.plánem. Oba pozemky v kú.Horní Rybníky za cenu 20,-Kč/m
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/9/11/2020 bylo schváleno


Různé
1) Poptávkové řízení na Změnu č.1 ÚP Zábrodí
Byly osloveny 3 firmy,“
a)Architektonické studio Hysek spol.s r. o. – vzhledem k pracovní vytíženosti se omluvili
b) Studio KAPA, ing.arch.Petr Vávra –
cena s DPH 199 650,-Kč
c)Urbanistický ateliér UP-24.Ing.arch.Vlasta Poláčková –
cena s DPH 169 400,-Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zpracování Změny č.1 Územního plánu Zábrodí Ing.arch
Vlastou Poláčkovou, Urbanistický ateliér UP -24. Pověřuje starostu obce pana Jana Dlauhoweského
k podpisu smlouvy.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/9/11/2020 bylo schváleno
Pořizovatelem pro Změnu č.1 ÚP Zábrodí bude Městský úřad Náchod.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e požádat ORP Náchod (jako pořizovatele) pořízením Změny č.1
Územního plánu Zábrodí.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/9/11/2020 bylo schváleno
2) Podháj
Probíhají práce na projektové dokumentaci byl schválen nákup pozemku . Obec podá žádost o dotaci
na „Revitalizaci rybníku Pohháj“. Možnost MŽP nebo MZe.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci na MŽP na „Revitalizaci rybníku Podháj“.
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení č.6/9/11/2020 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci na MZe na „Revitalizaci rybníku Podháj“.
Hlasování:
Pro: 6
Usnesení č.7/9/11/2020 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

 Diskuse
 Závěr
Starosta obce ukončil jednání v 18,30 hodin.
Ověřovatelé

Ondřej Kohl

Jan Veselý

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Zapsala dne 9.11.2020 Burdychová Drahomíra

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
14.12.2020
Starosta zahájil v 18,10.hod. 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.12) Směnná smlouva a prodej pozemku, a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Petr Habr,Petr Baláš
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Petr Habr, Ondřej Kohl, Jiří Matějovic, Jan Veselý ( viz prezenční listina)
Program:
1) Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2020
2) Úprava rozpočtu k 31. 12. 2020
3) OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.1/2021
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Dodatek ke smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
Dodatek ke smlouvě s f.Marius Pedersen
Darovací smlouvy, SDH, Sokol, TamTam , Hospic
Plán investičních akcí na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023 pro PO MŠ Horní Rybníky
Rozpočet PO – MŠ Horní Rybníky
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023 pro obec Zábrodí
Rozpočet obce na rok 2021
Směnná smlouva a prodej pozemku v kú.Zábrodí
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2020
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.11. 2020
Výdaje k 30.11. 2020:5 255 597,19 Kč , příjmy k 30.11. 2020: 9 268 218,38 Kč
Stavy na účtech k 30.11. 2020: ZBÚ 13 368 797,16 Kč, ČNB: 4 714 842,53 Kč
2. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2020 (příloha č.1)
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno
zastupitelstvem obce. Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce
Hlasování:

s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/14/12/2020 bylo schváleno.
3.

Obecně závazná vyhláško č.1/2021, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Skutečné náklady za rok 2020 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 357 232,-Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 357 232 děleno 575 + 42 (počet přihlášených osob na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů,
ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 578,98 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst.1 písm. b) vyhlášky ve výši 500,- Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních
odpadů. Sazba poplatku dle vyhlášky činí 500,-Kč
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Usnesení č.2/14/12/2020 bylo schváleno.

Zdržel se: 0
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4.

Dodatek ke Smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
Od roku 2015 hradí Voda Červený Kostelec nájemné za užívání vodovodu. V roce 2020 to bylo
146 000,-Kč. Na rok 2021 je částka ve výši 183 000,-Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Dodatek Smlouvy č.7 o nájmu s Vodou Červený Kostelec.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/14/12/2020 bylo schváleno.
5. Dodatek ke smlouvě o dílo s f.Marius Pedersen
Pro rok 2021 byla obcím upravena firmou Marius Pedersen a.s., cena za svoz a likvidaci odpadů.
Pro naši obec je navýšena o 3,2%.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek smlouvy o dílo č.9 s f. Marius Pedersen a.s.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/14/12/2020 bylo schváleno.
6. Darovací smlouvy pro rok 2021
Charita Červený Kostelec 43 857-Kč, TJ Sokol Zábrodí 40 000,-Kč, Centrum Tamtam pro sluchově
postižené: výše daru bude podle výtěžku z Cestománie 2021. Dále pak SDH Zábrodí 10 000,-Kč a
SDH Horní Rybníky 10 000,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvy na rok 2021 pro Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 43 857,-Kč, TJ Sokol Zábrodí ve výši 40 000,-Kč, SDH Horní Rybníky ve výši 10 000,, SDH Zábrodí ve výši 10 0000,- Kč a Centrum Tamtam pro sluchově postižené dle výtěžku
z Cestománie 2021.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/14/12/2020 bylo schváleno.
7. Plán investičních akcí na rok 2021
Oprava cesty na Končinách
Oprava vodovodu Zábrodí
Rybník Podháj-podíl obce
Umělý povrch- malé hřiště-podíl obce
Veřejné osvětlení
Změna ÚP č.1 Zábrodí
Stání pro kontejnery
PD domov pro seniory
PD úprava budovy OÚ
Příslušenství k traktoru

1 000 000,-Kč
500 000,-Kč
500 000,-Kč
150 000,-Kč
100 000,-Kč
169 400,-Kč
300 000,-Kč
500 000,-Kč
100 000,-Kč
250 000,-Kč
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8. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Horní Rybníky pro rok 2022-2023(příloha č.2)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11. 2020
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e e „Střednědobý výhled rozpočtu pro MŠ Horní
Rybníky na rok 2022-2023“ dle přílohy č.2
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/14/12/2020 bylo schváleno.
9. Rozpočet PO Horní Rybníky na rok 2021 (příloha č.3)
Rozpočet MŠ Horní Rybníky vychází ze skutečných nákladů v roce 2020. Návrh rozpočtu MŠ Horní
Rybníky byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11.2020.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j rozpočet a neinvestiční příspěvek MŠ Horní Rybníky na rok 2021
ve výši 350 000,-Kč dle přílohy č.3
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/14/12/2020 bylo schváleno
10. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023 pro obec Zábrodí (příloha č.4)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11.2020.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Střednědobý výhled rozpočtu pro obec Zábrodí na rok 20222023“ dle přílohy č. 4
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/14/12/2020 bylo schváleno
11. Rozpočet obce na rok 2021 (příloha č.5)
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 28.11.2020
Rozpočet je schodkový. Příjem 7 512 800,- Kč a výdaje ve výši 8 059 360,-Kč. Schodek bude vyřešen zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 835 550,- K.č
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2021 ve výši příjmů 7 512 800,- Kč a ve
výši výdajů 8 059 360,-Kč jako schodkový. Schodek bude vyřešen zapojením přebytku hospodaření
z minulých let ve výši 546 560,- Kč Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy dle přílohy č.5
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/14/12/2020 bylo schváleno
12. Směnná smlouva a prodej pozemku v kú Zábrodí
Záměr prodat a směnit pozemky byl zveřejněn na úřední desce od 24.11.2020.
Směnná smlouva na pozemky s p. Tichým mezi pozemky 1214 a 279/2 dle GP č. 422624/2020.p.Tichý obci přenechá pozemek 279/11 o výměře 2m a o obec panu Tichému
pozemky 1214/3 o výměře 5m a pozemek 1214/2 o výměře 2 m.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e směnnou smlouvu s p. Tichým dle GP č.422-624/2020
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č.10/14/12/2020 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Prodej pozemku dle GP 422-624/2020.Pozemek p.č. 1214/4 o výměře 46 m2 v kú Zábrodí.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 24.11.2020. Žádost o odkoupení pozemku zaslala paní Petra
Hájková, která je majitelem sousedního pozemku p.č. 279/5.Pozemek bude prodán za cenu 100,Kč/m
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e prodej pozemku p.č.1214/4 o výměře 46 m dle GP č.422624/2020, za cenu 4 600,-Kč
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č.11/14/12/2020 bylo schváleno

Zdržel se: 0

13. Různé
Kulturní akce budou dle epidemiologické situace
14. Diskuse
 Starosta obce poděkoval občanům za zvládání stále se měnících opatření v době covidu, sborům
dobrovolných hasičů za pomoc při rozvážení hygienických balíčků, sportovcům za reprezentaci a
sponzorům, kteří podporují aktivity obce. Zastupitelům a krizovému štábu za rychlé rozhodování.
Všem popřál klidné vánoce, pevné zdraví, štěstí, radost a osobní úspěch v nastávajícím roce.
 P. Jiroušek poděkoval panu Janu Dlauhoweskému za odvedenou práci a generování nápadů spojených s covidem
 P.Hepnarová poděkovala za důchodce za hygienické balíčky, které obdrželi.
 P.Matějovic poděkoval za sportovce starostovi obce za podporu sportu a popřál všem hodně zdraví.
 P.Nič se ptal na alej za pilou a papírového policistu
 P.Pohanková - vybudování cyklostezky by mohlo pomoci chodníku
15. Závěr



Starosta obce poděkoval za příjemnou diskusi a atmosféru.
Starosta ukončil jednání v 19,40 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Petr Habr
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce
Zapsala dne 14. 12. 2020 Burdychová Drahomíra

……………………………
Petr Baláš
…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Různé
Rozsvěcení vánočního stromu
Skupina ČEZ v letošním roce podpořila rozsvícení vánočního stromu v obci Zábrodí.
Děkujeme tímto za podporu.

KRABICE OD BOT aneb děti darují dětem k Vánocům
Akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž
dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. V naší obci za podpory mateřské školy (děti se podílely
na zabalení některých dárků) a Obecního úřadu se v pondělí 3.prosince sešlo šedesát vánočních krabic s dárky pro
děti různého věku. Dárky budou předány dětem prostřednictvím Evangelického sboru v Jaroměři – Semonicích.
Děkujeme všem zúčastněným
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Hřiště Zábrodí
Na hřišti v Zábrodí je nové workoutové hřiště. Můžeme si zacvičit pod širým nebem.
Každé zařízení je vybaveno návodem na cvičení.
Hřiště bylo pořízeno z dotace MMR program 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+
Celkové náklady: 536 756,-Kč dotace: 375 729,-Kč.

Projekt „Rehabilitačně posilovací zóna v obci Zábrodí“ byl pořízen/realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuální informace k epidemiologické situaci

a dění v obci sledujte na webových stránkách obce:
www.zabrodi.cz.

Ministerstvo zdravotnictví otevřelo nový informační web:
https://koronavirus.mzcr.cz
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Tříkrálová sbírka 2021

Vážení a milí spoluobčané,
v návaznosti na sdělení v listopadovém zpravodaji bychom Vám rádi sdělili, že Tříkrálová sbírka se bude
konat v sobotu 9.1.2021. Skupinky koledníků přijdou k Vašim domovům, zazpívají koledu, předají Vám malý dárek a
požádají o finanční příspěvek na naší Oblastní charitu.
Při Tříkrálové sbírce 2021 bude možné přispět těmito způsoby:


do ONLINE pokladničky, kterou najdete na www.trikralovasbirka.cz, kde po zadání variabilního symbolu
77705001 přispějete na realizaci záměrů sbírky Oblastní charity Červený Kostelec
 do pokladniček umístněných ve vytipovaných obchodech, nebo úřadech, označených plakátkem s logem
sbírky a to v termínu od 4. do 8. 1. 2021
 pokud do epidemická situace dovolí, tak bude možno přispět „klasickým“ způsobem, tj. koledou tak, jak
uvádíme u úvodu příspěvku a jak bychom si přáli nejvíce.
Chtěli bychom Vám poděkovat za vstřícnost, ochotu. toleranci a pomoc při průběhu sbírky a za Vaše příspěvky pro dobrou věc.
Z vybrané částky bychom chtěli realizovat např. nákup nové sušičky prádla pro prádelnu v Hospici Anežky
České v Červeném Kostelci, revitalizaci zahrady v Domově sv. Josefa v Žirči atd. Přehled všech záměrů je na stránkách
www.trikarovasbirka.cz, nebo www.ochck.cz.
DĚKUJEME
Josef Urban a Jan Kordina – koordinátoři Tříkrálové sbírky za OCH Červený Kostelec

Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční:
v sobotu 9. ledna 2021

Přispět na Tříkrálovou sbírku můžete také
do pokladničky umístěné na obecním úřadě
od 4. ledna do 8. ledna 2021
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Komunální odpad
Svoz komunálního odpadu bude v roce 2021 v naší obci ve čtvrtek v lichých týdnech.
Známky na popelnice budou v prodeji:
4.ledna a 7.ledna 2021 na Obecním úřadě od 8 do 11 a od 14 do 18 hodin.
Cena známky pro svoz komunálního odpadu je pro rok 2021:

500,- Kč za osobu.

Mateřská škola
Vážení čtenáři zpravodaje,
v září začal již šestý rok provozu mateřské školy. Nastoupilo 6 nově přijatých dětí, z toho 4 chlapci a 2 dívky.
Z celkového počtu dětí stále převažuje počet chlapců nad dívkami, a to v poměru 16:7.
Bohužel i období prvního pololetí školního roku doprovázela mimořádná opatření MŠMT a MZ spojená
s onemocněním COVID-19.
Stihli jsme pouze jedno divadelní představení s názvem Krakonošova houbovka, pár hodin sportovního kroužku a
pouze 1 lekci kurzu bruslení.
Pevně věříme, že druhé pololetí si zpestříme o kulturní zážitky, akce s rodiči a sportovní činnosti.
Ráda bych touto cestou poděkovala Středovým za sponzorský dar ve formě domácích kvalitních potravin, paní Ničové, která se svými dětmi zpestřila školkovým dětem pobyt venku loutkovým divadlem „O sv. Martinovi“,
paní J. Tupcové a rodičům Sabrinky Z. za finanční dar. Děkujeme, moc si toho vážíme.
Děkuji zastupitelům obce za podporu a vstřícnost.
Za kolektiv mateřské školy přeji všem pokojné Vánoce a do nového roku hlavně pevné zdraví.
Petra Dlauhoweská
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Společenská kronika
V měsíci říjnu 2020 oslavili své narozeniny tito spoluobčané:
pan Miroslav Adamů
paní Hedvika Bernardová

pan Jaromír Kozel
paní Irena Prouzová

paní Soňa Dohnanská
pan Stanislav Dohnanský

paní Dana Sedláčková
pan Josef Semerák

pan Olga Formanová
pan Naděžda Hanušová
pan Eliška Jiroušková

pan Jan Středa
paní Liduše Špicarová
paní Miloslava Vlčková

V měsíci listopadu 2020 oslavili své narozeniny tito spoluobčané:
pan Petr Hanuš
paní Věra Hülleová
pan Jan Laštovička
pan Tomáš Mikeš
paní Sylva Nevečeřalová
pan Jaroslav Rýdl
paní Jaroslava Slezáková

V měsíci prosinci 2020 oslavili své narozeniny tito spoluobčané:
pan Otto Hepnar
paní Bohuslava Jirková

paní Věra Semeráková
pan Jan Středa

paní Květuše Kejklíčková
pan Petr Kulda

paní Jaroslava Špeldová
paní Wieslava Vajsarová

pan Jaromír Martin
paní Erika Poláčková

pan Jaroslav Vlček

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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V měsíci lednu 2021 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Anna Chrastinová
paní Eliška Hepnarová
pan Josef Špelda

pan Josef Nývlt
paní Věra Drobníková
pan Ladislav Nevečeřal

pan Antonín Soumar
pan Jaroslav Semerák

pan Zdeněk Branda
pan Miloslav Florian

V měsíci únoru 2021 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Ludmila Modřanská
paní Eva Páslerová

paní Renata Rohalová
pan Josef Suk

pan Jaroslav Ducháč
pan Vladimír Beneš

pan Ladislav Hanuš

V měsíci březnu 2021 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
pan Oldřich Král
pan Antoním Hanuš

paní Jaroslava Jirásková
pan Jan Veselý

paní Iva Hejdová
paní Ludmila Hornychová
pan Miroslav Vojtěch

pan Pavel Ducháč
paní Hana Floriánová

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
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Poděkování
Děkuji za krásný dárek od OU Zábrodí a jmenovitě panu starostovi Janu Dlauhoweskému a panu
místostarostovi Ladislavovi Jirouškovi, kteří mi osobně přijeli blahopřát.
Děkuji Ludmila Hornychová
Děkuji za přání a hodnotný dárek k narozeninám.
Iva Hejdová, Horní Rybníky
Srdečně děkuji zástupcům obce Zábrodí p. Janu Dlauhoweskému a p. Ladislavu Jirouškovi za milé
blahopřání, dárek a květiny k mým narozeninám.
Jana Špeldová
Děkuji OÚ Zábrodí za gratulaci a za dárky k mému životnímu jubileu.
Mária Suková, Horní Rybníky
Děkujeme za milou návštěvu, dárek a gratulaci od zástupců naší obce k 70. narozeninám našeho
tatínka. Děkujeme také všem za projevy soustrasti a účast při rozloučení na poslení cestě s naším
tatínkem Václavem Jiráskem.
rodina Jiráskova a LIvarova
Děkuji OÚ Zábrodí za gratulaci a za dárky k mému životnímu jubileu.
Václav Slezák
Děkuji za milou návštěvu zastupitelů obce, dárky, květiny a přání k mým narozeninám.
Miroslav Adamu
Poděkování. Děkujeme OÚ Zábrodí za přání, kytku a dárkový balík pro naši maminku k jejím narozeninám. Chceme také poděkovat všem, kdo přišli maminku doprovodit na její poslední cestě, za
kytky a kondolenční listy.
rodina Jiráskova a Martinova, Končiny
Srdečně děkuji OÚ za krásné blahopřání k mému životnímu jubileu. Za pěknou kytku a dárek, který
mě osobně předali starosta a místostarosta.
Miloslava Vlčková
Děkuji za přání k mým narozeninám, dárky, květiny a příjemnou návštěvu zastupitelů.
Jan Středa
Děkuji Obecnímu úřadu v Zábrodí za blahopřání k mým 88. narozeninám.
Zároveň děkuji panu J. Dlauhoweskému a panu L. Jirouškovi za milou návštvu.
Věra Hülleová
Děkuji za milou návštěvu, gratulaci, květiny a dárek od zástupců naší obce k mým 92. narozeninám.
Anna Soumarová, Zábrodí
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Fotbal –TJ Sokol Zábrodí
Družstvo mužů
V soutěži dospělých jsme zápasy slušně odehráli a můžeme být spokojení. Doplnili jsme dva hráče
z Č.Kostelce: Tomáše Matějovice a Petra Lišku, na hostování Ondřeje Kovala.
Odešel Martin Mondřanský.
Odehrané zápasy :

Zábrodí - Č.Kostelec B

3:0 ,

Machov

1:3

Police B

3:1

Hronov

1:3

Stárkov

1:5

Martínkovice

11:0

Babí

2:1

Poříčí B

1:1

Poslední zápas před předčasným ukončením se konal v neděli 11. října na hřišti v Zábrodí .
Doufejme, že na jaře budou soutěže pokračovat.
Ze zápasu Sokol Zábrodí - AFK Hronov
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Tabulka celkem Náchod › 2020 A1A - JOPECO Okresní přebor muži

Mládežnická družstva
ST.přípravka spojené týmy Zábrodí / Babí Některé turnaje jsou nedohrané z důvodu nemocí hráčů
nebo karanténě nařízené oddílům. Na podzim se rodiče Matěje Konáše rozhodli pro jeho střídavé starty
v FK Náchod..
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Ml. žáci spojené týmy Babí / Zábrodí Zde máme zastoupení šesti hráčů ze Zábrodí. Tréninky se střídaly
– vždy ve středu na Babím a v pátek na Zábrodí. Mistrovské zápasy se hrály na hřišti na Babím. Na
podzim přestoupil na základě smlouvy do FK Náchod Štěpán Chráska
St. Žáci spojené týmy Babí / Zábrodí V této kategorii hrají zábrodská děvčata. Nikol Matějovicová ,
Terka Klimešová , Kačka a Míša Chráskovi , dojíždějí do Třebše Hradce Králové, kde hrají druhou
dorosteneckou ligu.

Předpřípravka spojené týmy Zábrodí / Babí Nejmladší hráči ze Zábrodí v zastoupení Bára Brandová ,
Ondřej Sýkora, Ema Novákova. Zde se potýkáme s nedostatkem hráčů.

Na závěr chceme poděkovat
Trenérům: Jiřímu Matějovicovi, Jiřímu Brožovi, Michaelu Justovi, Haně Vackové a Josefu Ilkovičovi, Davidu
Škodovi za celoroční práci v oddíle.
Za finanční podporu: OÚ Zábrodí, Saargummi Č.Kostelci, Impru Zábrodí, TF PRESS s.r.o.,
Ing. Janu Čejchanovi, Miroslavu Mikušovi

PŘEJE ODDÍL SOKOL ZÁBRODÍ
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POMÁHÁME OBĚTEM
OBĚTEM TRESTNÝCH
TRESTNÝCH ČINŮ
ČINŮ
POMÁHÁME
Stali jste se Vy nebo někdo z vašeho okolí obětí trestného činu? Potřebujete informace
o vašich právech, o průběhu trestního řízení či jen psychickou podporu? Od toho jsme
tu my! Občanská poradna v Náchodě je vám plně k dispozici. Najdete nás na adrese
Weyrova 3, přímo v rohu Masarykova náměstí.

Pro koho jsou naše služby určeny?
Občanská poradna je určena lidem, kteří se ocitli
v tíživé životní situaci nebo jsou takovou situací
ohroženi. Služba je určena těm, kteří si nemohou
z problémů pomoci sami například z důvodu
vysokého
věku,
zdravotních
problémů,
nedostatku financí, znalostí nebo dovedností
apod. Poradenství je bezplatné a může se týkat
oddlužení, problémů v rodině, v zaměstnání, s
bydlením, reklamací, sociálních dávek a také
trestných činů.
S jakými situacemi se při pomoci obětem
trestných činů nejčastěji setkáváme a s čím vám
můžeme pomoci?
Spektrum situací je opravdu rozsáhlé. Dá se říci,
že co případ, to jedinečný problém. Oblasti, ve
kterých poradenství poskytujeme, bychom mohli
rozdělit do čtyř kategorií, a sice: vymáhání
náhrady škody, pomoc obětem domácího násilí,
trestní řízení a psychická podpora. Naše pomoc je
komplexní. Zahrnuje jak poskytování právních a
jiných informací, tak i poskytnutí psychické
podpory a případného doprovodu k dalším
institucím.

Vstup do Občanské poradny v Náchodě

Jakou formou jsou služby poskytovány?
Standardně formou osobní konzultace, po
telefonu či e-mailu. V současné době jsme kvůli
opatřením proti Covidu-19 zavedli také
poradenství formou skypu (termín pro předchozí
domluvě) a také prostřednictvím facebooku.
Občanské poradenské středisko o.p.s. je obecně
prospěšnou společností, což je jedna z forem
nevládní soukromé neziskové organizace. Byla
založena v roce 1999. Organizace má sídlo v
Hradci Králové a kontaktní místa v Náchodě,
Jičíně a Kostelci nad Orlicí. Více o nás najdete zde:
http://www.ops.cz/

Rychlý kontakt pro pomoc obětem trestných činů: tel: +420 734 370 960,
e-mail: opnachod@ops.cz, FB: Občanská poradna Online
Provozní doba: Po 9:00 – 12:00 a 12:30 - 18:00 Út, ST 9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00, Čt
9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Adresa: Občanská poradna Náchod, Weyrova 3, 547 01 Náchod
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Oblastní charita Červený Kostelec denní stacionář
Oblastní charita Červený Kostelec denní stacionář
Oblastní charita Červený Kostelec nabízí
sociální službu denní
stacionář
určenou
klientům
se
zdravotním postižením
a seniorům, kteří jsou
částečně odkázani na
pomoc
druhých.
Služba
je
určena
klientům, kteří jsou
částečně odkázaní na
péči druhých a nemají
zajištěnou potřebnou a kvalitní péči
během dne, kdy jsou jejich blízcí v
zaměstnání nebo potřebují zař izovat své

záležitosti.

Klienti

denního stacionáře
mohou využívat jeho
služeb od ranních do
odpoledních
hodin,
kdy se vracejí ke
svým
rodinám.
V
přízemí
nově
zrekonstruované vily
červenokosteleckého
rodáka
Břetislava
Kafky jsou pro tento
účel
uzpůsobeny
prostory pro denní pobyt až 8 klientů
naráz.

Jak lze o službu požádat?
Nejprve se s námi prosím domluvte
telefonem nebo e-mailem na termínu
schůzky
se
sociálním
pracovníkem
Denního stacionáře nebo se můžete
dostavit
osobně
v
úřední
hodiny
sociálního pracovníka (viz níže). Zde se v
rámci jednání se zájemcem dozvíte, zda
služba denní stacionář je nebo není pro
Vás vhodná k řešení Vaší nepříznivé
sociální situace. Pokud sociální pracovník
zjistí, že potřebujete jinou sociální
službu, pak Vám na požádání může
předat kontakty na jiné dostupné
poskytovatele sociálních služeb. Pokud je
z jednání se zájemcem pravděpodobné,
že Vám naše služba může dostatečně
pomoci, pak Vám sociální pracovník

doporučí
sociální
možné si
přímo od

podat Žádost o poskytování
služby denní stacionář. Tu je
stáhnout a vytisknout či získat
sociálního pracovníka.

Vyplněnou a žadatelem podepsanou
žádost lze v uzavřené obálce předat
osobně v provozní době, či zaslat poštou
k rukám sociálního pracovníka Denního
stacionáře.
Na
základě
žadatelem
podepsané a podané Žádosti provede
sociální pracovník v místě Vašeho pobytu
sociální šetření, při kterém zhodnotí V aši
sociální potřebnost přímo v domácím
prostředí,
zjistí
Vaše
požadavky,
očekávání a cíle spolupráce jako podklad
pro
vytvoření
Individuálního
plánu
průběhu poskytování sociální služby.

Kontakt na sociálního
pracovníka:

email:
stacionar@charitack.cz

telefon: 491 610 393

https://stacionar.ochck.cz/stacionar -sepredstavuje.html

mobil: 730 546 183
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Staráte se doma o svého blízkého?
Jsme tu pro Vás. Právě v této době!
Pečujete o seniora, o blízkého nemocného člověka, o duševně či zdravotně
znevýhodněného, nebo o dítě, které vyžaduje domácí péči? Diakonie ČCE v rámci
projektu Pečuj doma nabízí pečujícím podporu při zvládání jejich nár očné životní situace.

Jsme tu pro vás, když potřebujete poradit , najít informace, načerpat znalosti a
dovednosti k péči, vyslechnout nebo se setkat s ostatními, kteří jsou v podobné situaci.
Zaměřujeme se také na case management, tedy na dlouhodobé průběžn é doprovázení
pečujícího při péči o svého blízkého, hledáme s pečujícím nejlepší řešení, poskytujeme
zpětnou vazbu a pomáháme najít potřebné zdroje, a to v duchu tvrzení: „nenabízíme
jedno řešení pro všechny, ale hledáme řešení pro každého, kdo jej potřebu je a jak jej
potřebuje.“

Nabízíme podpůrné skupiny (a to i online formou ), kde se můžete setkat s těmi,
kdo také pečují a sdílet své zkušenosti. Zážitkové podpůrné skupiny jsou zaměřené na
relaxaci, odpočinek od náročnosti péče a umožň ují získat prostor a čas pro sebe.
Nedílnou součástí naší nabídky jsou i tematické a terapeutické skupiny. Realizujeme také
cyklus akreditovaných kurzů, kde se nejen dozvíte, ale také si vyzkoušíte, jak správně
komunikovat při péči, jak ošetřovat, jak polo hovat a manipulovat s málo pohyblivým
člověkem, jak pečovat o člověka s demencí, jak doprovázet v závěru života a mnoho
dalšího.
Všechny
služby
jsou
pro
pečující
zdarma.

Na našich webových stránkách naleznete tréninková
videa a cenné příručky, které se zabývají tématy, která
pečujícím pomohou při péči doma. Všechny příručky si můžete
stáhnout v pdf na www.pecujdoma.cz.

Jak nás můžete kontaktovat?
Můžete se poradit telefonicky, nebo si domluvit osobní schůzku i ve venkovních
prostorách v Dobrušce, Rychnově nad Kněžnou, nebo v Hradci Králové; můžete si
domluvit zasílání aktualit, a to s Poradcem pro pečující v Královéhradeckém kraji na
telefonu 704 607 850, nebo na e -mailu kralovehradecky@pecujdoma.cz . Můžete také
zavolat na naši bezplat nou linku pro pečující 800 915 915, která je v provo zu každý
všední den od 9:00 do 20 :00.

Sledujte naše internetové stránky www.pecujdoma.cz a facebook Pečuj doma.cz
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Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti okresu Náchod oblasti Náchod
ordinační hodiny:

datum služby
rok 2020

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

01. 01. 2020
04. 01. – 05. 01.
11. 01. a 12. 01.
18. 01. a 19. 01.
25. 01. a 26. 01.
01. 02. a 02. 02.
08. 02. a 09. 02.

MUDr. Alena Zdražilová
MUDr. Radka Prouzová
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
MDDr. Pavel Šponer
MUDr. Radmila Sedláčková
MUDr. Vladimír Semerák
MDDr. Lubomír Šeda

Denisovo nábř. 665, Náchod
Jugoslávská 33 Náchod
ZŠ Malecí, N. Město nad Met.
Kamenice 113 , Náchod
Kostelecká 1204, Náchod
Denisovo nábř.. 665, Náchod
Komenského 72, N. M. n Met.

491 427 548
602 234 217
491 520 373
724 086 199
491 426 926
491 424 921
491 472 946

15. 02. a 16. 02.

MUDr. Hana Jelenová

Denisovo nábř.. 665, Náchod

491 431 104

MUDr. Jan Šnajdr
MUDr. Jana Šnajdrová
MUDr. Jana Šnajdrová
MUDr. Jana Šťovíčková
MUDr. Tereza Štrasová
MUDr. Jana Šimková Vaňková
MUDr. Ivana Vejmolová

Náchodská 548, Velké Poříčí
Náchodská 548, Velké Poříčí
Náchodská 548, Velké Poříčí
Denisovo nábř.. 665, Náchod
Denisovo nábř.. 665, Náchod
Sokolská 215,Č. Kostelec
Náchodská 548, Velké Poříčí

491 482 850
777905 047
777 905 047
491 423 748
491 424 921
491 463 421
491 482 000

22. 02. a 23. 02.
29. 02.
1.03.
07.03. a 08.03.
14. 03. a 15. 03.
21.03. a 22.03.
28.03 a 29.03.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji-32344/

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/
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Doba covidová ve městě i na vesnici
Pozdravy, polibky podání ruky
Potřást si na uvítanou nebo při seznamování rukou
patří k dobrému vychování. Obejmout se nebo si dát
polibek zase k projevům lásky. Když už se během
karantény
s
někým
setkáváme,
tradičních
společenských rituálů se musíme vzdát. Vyvarovat se
přímému kontaktu a přitom být slušní nebo projevit
vůči druhému náklonnost, ale lze. Víte jak? Ťukněme
si na to loktem!

Relaxace a odpočinek
Způsoby odpočinku mohou být pestré. V době
karantény je ovšem limitují stěny našeho domova. I v
těchto podmínkách se dá odpočívat stylově, ale žádá
si to dávku kreativity. Vyzkoušejte třeba následující
inspiraci. Rozložte si doma nebo na balkoně lehátko či
deku a nalijte si skleničku vychlazeného Bohemia
Sektu. Užívejte slunečních paprsků a myslete jen na
příjemné věci. Zkrátíte si tím dlouhou chvíli, načerpáte
pozitivní energii, a ještě máte originální fotku na
sociální sítě. My na balkóně radši větráme peřiny.

Oblečení
Obléct se a upravit, jak nejlépe umíme, abychom v
práci nebo u klienta udělali dobrý dojem. I to se
nejspíš změnilo, pokud pracujete z domu. Řešení
důležitých projektů se šéfem nebo s klientem teď
mnoho lidí obstarává v teplákách a v tričku s nápisem.
Výjimkou jsou videokonference. Na ty je potřeba se
obléknout slušně, pokud si nechceme před kolegy
uříznout ostudu. Ale i to už někteří dovedli k
dokonalosti a oblékají se takzvaně jen 50 : 50. Řídíte
se v karanténně také pořekadlem "navrchu huj a
vespodu fuj"? Jak asi bude vypadat oblečení 50:50

na zahradu, kterou právě v tomto období
ukládáme k zimnímu spánku ?
Silniční kontrola:

Párty a oslavy
Ty tam jsou doby večírků, posezení v restauracích
i oslav. Myslíte si, že společenský život v
karanténě nestojí za nic? Ne vypadá trochu jinak.
Aniž byste porušili opatření, zvládnete se vidět s
přáteli nebo uspořádat rodinnou oslavu. Stačí
používat on-line aplikace. Zkuste třeba
houseparty, která umožňuje být s dalšími lidmi ve
společném videohovoru. Na dálku se spojíte s

rodinou i kamarády, můžete probrat novinky,
zahrát si společenské hry,
nebo
jen tak
poklábosit nad skleničkou vína z Habánských
sklepů a prožít večer skoro jako za starých časů.
Vhodná inspirace na naše sousedské posezení nebo
zabijačku. Zatím vedeme řeči se sousedem přes plot
„on garden“.

#Homebody, aby se doma žilo líp
Denní čas se nově dělí na dobu doma a dobu v
práci. U někoho je to dokonce totéž. Pohledy
všech se proto upřely na domov a to, jak v něm
během karantény "přežít". Příležitosti se chytili
výrobci domácích potřeb, kteří radí, jak si vylepšit
byt, stylisté, kteří přináší návod, co si obléct na
doma i softwarové firmy, které pomáhají
usnadnit home office. Tipy, jak si doma uklidit,
zacvičit, nalíčit se, uvařit si a také to, jak se s celou
situací poprat, sdílí lidé na sociálních sítích. Jestli
hledáte inspiraci nebo zábavu na doma, sledujte
na Instagramu #homebody. Jsme v tom spolu!
Ještě, že můžeme na zahradu, ke králíkům,
slepicím, případně k dobytku, ovečkám atd. Sami
víme nejlíp co máme dělat.
Pěstování pivoněk na balkónech se rozmáhá
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Na Junáckou vyhlídku a do skalního bludiště.
V okolí Machova je řada
atraktivních míst jedním
z nich je
Bludiště,
Junácká vyhlídka a Soví Hrádek. Z parkoviště
v Machovské Lhotě se vydejte po červené značce
přes Řeřišný, rozcestí U Zabitého, Machovský kříž,
rozcestí Pod Božanovským Špičákem na Pánův Kříž.
Odtud zpět po žluté značce přes skalní Bludiště,

Junáckou vyhlídku a Soví hrádek zpět na parkoviště
do Machovské Lhoty.
Občerstvení v hostinci u Lidmanů v Machovské
Lhotě. Délka trasy cca 12 km, úsek od Pánova kříže
po žluté značce na rozcestí u Zabitého cca 4,5 km.
Vhodné pro zdatnější děti, které ocení stále se
měnící cestu skalním bludištěm.
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Pro děti a chytré hlavy
Ponožky
Jednoho dne šel tatínek do práce ještě za tmy a potřeboval ponožky. Ví, že má v šuplíku 32
oranžových ponožek a 32 modrých ponožek. Levá a pravá ponožka jsou k nerozeznání. Je
bohužel taková tma, že barvu nelze rozeznat a maminka ještě spí, tak jí nechce budit světlem.
Začne brát tedy ponožky po tmě. Kolik jich musí nejméně vytáhnout, aby měl jistotu, že až se na
ně podívá, bude mít stejný pár?

Akta X
Letadlo vystartuje a letí 100km přímo na sever. Pak to zahne a letí 100km přímo na východ. Zase
zatočí a letí 100km na jih. Pilot přistane, vyleze z letadla a ke svému (a vašemu) překvapení zjistí,
že je přesně na tom místě odkud vystartoval. Jak je to možné? Na kolika místech na Zemi se to
může stát?

Dvě koruny
Představte si, že na stole leží dvě stejné mince (třeba koruny) těsně u sebe. Ta jedna je ke stolu
přilepená a tu druhou začnete po obvodu té pevné odvalovat. Kolikrát se pohyblivá mince otočí
kolem své osy, než dospěje do své výchozí polohy? Doporučuji si to vyzkoušet ...

Vlaky a moucha
Dvě města A a B jsou od sebe vzdálena 90km. Z města A do města B vyjede vlak rychlostí
60km/h. V tu samou chvíli vyjede z města B vlak do města A po té samé koleji (na ty nádražáky už
vážně není vůbec spoleh) stejnou rychlostí. Ve chvíli, kdy se vlaky rozjedou vstříc jisté zkáze, z
předního okna (u strojvůdce) vlaku jedoucího z A do B vystartuje moucha cestovatelka rychlostí
100km/h a letí vstříc druhému vlaku. Ve chvíli, kdy k němu doletí, dotkne se nožkou jeho předního
skla a letí zpátky. Takto moucha lítá mezi vlaky než jí rozmáčknou na placku. Úkolem je zjistit
(samozřejmě z hlavy), kolik kilometrů moucha celkem nalétala.

Top Gun unreal
A teď pro změnu něco s kalkulačkou (konec konců jí asi většina lidí na počítači stejně má).
Situace: svítání, letecká základna někde na rovníku . Stíhačka startuje a podle letového plánu dál
poletí podél rovníku. Jakou rychlostí by musela letět, aby setrvávala stále ve stejné zóně světla (tj.
pro pilota by to vypadalo, že je pořád svítání).

Úhelník
Zadání je jednoduché: úhelník na obrázku rozdělte
na čtyři stejné části.
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ŘEŠENÍ ÚLOH Z PŘEDCHOZÍ STRANY
Ponožky

Stačí vzít tři ponožky

Akta X
Toto se může stát jen na Jižním pólu.

Dvě koruny
Překvapení se nekoná. Mince se otočí přesně jednou i když to tak vlastně nevypadá. Možná se
vám zdálo, že se mince po půlkruhu už otočila do své původní polohy, ale to bylo způsobeno tím,
že se odvalovala dolů po kružnici. Takže to vlastně zkresluje a mince se opravdu otočí jen jednou
kolem SVÉ osy ...

Vlaky a moucha
Nemá samozřejmě cenu počítat postupně dráhu mouchy (což je nějaká klesající posloupnost).
Nejjednodušší je spočítat dobu po kterou létala (tj. dobu do srážky vlaků) a pak jednoduše z její
rychlosti určit nalétanou vzdálenost. Vlaky se srazí v polovině trati. To je za 45 minut. Za tu dobu
moucha uletěla 75 km.

Top Gun unreal
Průměr Země je asi 12756km. Obvod Země tedy činí asi 40074 km. Aby pilot setrvával pořád "ve
svítání", musel by letět stejně rychle s rotací Země. To znamená, že by tuto dráhu musel uletět za
24 hodin. Jeho rychlost by tedy musela být 1669,76 km/h. Což pro stíhačku asi není problém (cca
1.5x rychlost zvuku). Takže ten unreal v nadpisu je vlastně špatně ...

Úhelník
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