Obecní úřad Zábrodí
přeje všem spoluobčanům
hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na vás štěstí směje,
ať vás láska stále hřeje,
ať vás úspěch provází
i v roce, který přichází.
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sDH
HORNÍ RYBNÍKY
Vás zve
na veřejnou Valnou hromadu sboru,
která proběhne v prostorách OÚ Zábrodí
dne 11.1.2014 od 18hodin.

Program schůze:
Zahájení a přivítání hostů

Finanční zpráva

Úvodní slovo starosty SDH

Návrh plánu činnosti na rok 2014

Zhodnocení činnosti za rok 2013

Diskuse

Závěr

Účast členů nutná!!!
Těšíme se na Vaši účast
starosta SDH Pavel Jirásek

velitel SDH Jakub Středa

Občerstvení zajištěno!!
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BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
V prosinci 2013 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
88 let pan
81 let pan
79 let paní
79 let pan
75 let pan
75 let paní
75 let paní
74 let paní
70 let pan
68 let pan
64 let paní
63 let pan
62 let paní
61 let paní

BURDYCH Josef z Končin
MARŠÍK Josef ze Zábrodí
DOHNANSKÁ Irena z Horních Rybníků
KEJKLÍČEK Adolf z Horních Rybníků
KULDA Petr ze Zábrodí
POLÁČKOVÁ Erika z Končin
SEMERÁKOVÁ Věra ze Zábrodí
KEJKLÍČKOVÁ Květuše z Horních Rybníků
VLČEK Jaroslav ze Zábrodí
HEPNAR Otto ze Zábrodí
JIRKOVÁ Bohuslava z Končin
MARTIN Jaromír z Končin
ŠPELDOVÁ Jaroslava ze Zábrodí
VAJSAROVÁ Wieslava z Končin

V leden 2014 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
93 let paní
92 let paní
86 let pan
78 let pan
74 let paní
66 let paní
65 let pan
65 let pan
64 let pan
63 let pan

HABROVÁ Marie z Horních Rybníků
LELKOVÁ Zdeňka Horních Rybníků
FEYGL Čestmír ze Zábrodí
CHRASTINA Štefan z Končin
CHRASTINOVÁ Anna z Končin
HEPNAROVÁ Eliška ze Zábrodí
SOUMAR Antonín ze Zábrodí
ŠPELDA Josef ze Zábrodí
SEMERÁK Jaroslav z Končin
NÝVLT Josef z Končin

V únoru 2014 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
91 let paní
80 let paní
79 let paní
70 let paní
64 let paní
61 let paní
60 let pan

BYDŽOVSKÁ Věra ze Zábrodí
NÝVLTOVÁ Marie ze Zábrodí
PROUZOVÁ Milena z Končin
MODŘANSKÁ Ludmila z Končin
PÁSLEROVÁ Eva z Končin
DUCHÁČ Jaroslav z Horních Rybníků
BENEŠ Vladimír ze Zábrodí
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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Poděkování:
Děkuji zástupcům Obecního úřadu v Zábrodí za příjemnou návštěvu a obdarování u příležitosti
mých narozenin.
Anna Prouzová, Zábrodí
Děkuji zástupcům OÚ Zábrodí za milou návštěvu, za dárky a květiny k mým 75. narozeninám.
Libuše Válková, Zábrodí Končiny
Děkuji rodině, sousedům, známým a zástupcům OÚ Zábrodí za návštěvu, květiny a dárky
k mým narozeninám.
Jan Středa, Zábrodí Končiny
Děkuji OÚ, přátelům a příbuzným za návštěvu, za hezké dárky, květiny a blahopřání k mým
narozeninám.
Irena Prouzová, Horní Rybníky
Děkuji zastupitelům OÚ Zábrodí a hasičům za milou návštěvu, za pěkné dary a krásné květiny
k mým narozeninám.
Jaroslav Vlček, Zábrodí

Naše knihovny
! Pozor děti, vyhlašujeme pro Vás soutěž !
Chtěli bychom si vyzdobit naši obecní knihovnu hezkými obrázky. Proto vyhlašujeme
pro Vás, kteří rádi malujete, kreslíte a máte zájem o knížky, velkou soutěž s názvem

„ Nejhezčí obrázek z mojí knihovny “.
Své obrázky nám můžete nosit již nyní od prosince do konce ledna 2014 na obecní úřad,
abychom je mohli 8. února vyhodnotit a odměnit cenami na dětském karnevalu. Těšíme se,
že je všechny budeme moci v knihovně vystavit.
Pokud chcete hledat dobrý nápad u nás, přijďte si vybrat ze široké nabídky pohádkových,
veršovaných, obrázkových, naučných i dobrodružných knížek a časopisů, které máme pro Vás
připraveny každé pondělí od 18 – 19 hodin na OÚ v Horních Rybníkách i v obecní knihovně
v Zábrodí. Na Vás a Vaše obrázky se těší
Michalka, Matouš a pan Maršík

OÚ Zábrodí děkuje:
Děkujeme všem, kteří svou prací pomáhají při rozvoji a údržbě naší obce.
Členům obou našich hasičských sborů za celoroční pomoc při udržování pořádku v obci a za
přípravu a účast na společenských, kulturních a sportovních akcích.
Vedení Sokolu Zábrodí za péči o náš sportovní areál a přilehlé plochy.
Knihovníkům a kronikáři za kulturní a osvětovou činnost a podporu práce s mládeží.
Dík patří i těm maminkám a ženám, které nás zásobují domácími dobrotami
při různých příležitostech.
Děkujeme studentům a brigádníkům, kteří nám pomáhají se sezónními pracemi a roznáškou
Zábrodského zpravodaje.
Vám a Vašim rodinám přejeme v novém roce pevné zdraví, spokojenost a štěstí.
Jan Dlauhoweský a Eva Lokvencová
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Čl. 4
Sazba poplatku
Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 239 281,- a byly rozúčtovány takto: 239 281: (493+42) = 447,25 Kč.
Náklady děleno (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální
rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 390,- Kč

Známky na popelnice pro rok 2014 – výdej na OÚ v Horních Rybníkách
Pátek:
3. 1. 2014
Pondělí: 6. 1. 2014
Čtvrtek: 30.1. 2014

8,00 - 11,30
8,00 - 11,30 a 14,00 - 18,00
8,00 - 11,30 a 14,00 - 18,00
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Obecní úřad Zábrodí pořádá:

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
V sobotu 1. února 2014 od 19.00 hodin
v sále Obecního úřadu v Horních Rybníkách
Srdečně zveme všechny generace k tradičnímu
setkání s hudbou, tancem a zábavným programem.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina JUNO
Rezervace na tel.: 491 465 113
Občerstvení zajištěno
Doprava:
Knihovna
Kulturák
Hanušovi

Zábrodí
18.20
18.25
18.30

Martinovi
Špice
Hřiště

Končiny
18.35
18.40
18.45

Rozvoz zajištěn

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 8. února 2014 od 14.00 hodin
zveme všechny děti na maškarní rej, který se koná
ve společenské místnosti OÚ v Horních Rybníkách
Přijďte si zatančit v maskách, zasoutěžit a zahrát o drobné ceny!
V průběhu odpoledne proběhne i vyhodnocení výtvarné soutěže

o „ Nejhezčí obrázek z mojí knihovny “

OBECNÍ ZABÍJAČKU
V sobotu 15. února 2014 Vás zveme
na 2. obecní zabijačku
do hasičské zbrojnice v Zábrodí
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Slet draků
Na fotbalovém hřišti Sokolu Zábrodí proběhla 3. 11.
soutěž v pouštění draků. Člověk by očekával, že se slet
draků v takovém nečase ani konat nebude, ale vyhlídka
na prožití celkem nezajímavého odpoledne u počítače
nebo u televize zřejmě mnohé nelákala. A to bylo moc
dobře. Snaha a optimismus pořadatelů pana Lukáše Taufmana, fotbalového trenéra mladší
přípravky, správců a údržby pana Josefa Burdycha a
Jiřího Matějovice a za OÚ paní Burdychové (v zast.
Jaroslavy B.) - nevzaly za své ani hodinu před zahájením
akce, kdy ještě drobně pršelo. Větrné podmínky byly
dostačující, a tak dračí nadšenci mohli obsadit celou
plochu fotbalového hřiště a užívat si skvělého pocitu z létání a odborného vedení svých
povětrných svěřenců.
Všichni si zaslouží velkou pochvalu za účast, neboť někteří se dračího klání zúčastnili již
potřetí.
Od deště do deště si s nejvytrvalejším drakem pohrávali: Adélka Taufmanová a hned v závěsu
dva tandémy soutěžících - Andulka a taťka Krejskovi a Niki a mamka Matějovicovy. Tito všichni
zazářili s jedněmi z nejdéle vznášejících se draků. Obě soutěžní dvojice bychom pak rádi ocenili i
za věrnost v této disciplíně, neboť nalétaly za dobu konání drakiád snad nejvíce letohodin bez
karambolu.Velký a zkušený dračí světák Krejskových se pustil velmi daleko. Vznášel se letos
snad až nad Šrůtovkou.
Nejvýše se podíval drak Valérie a Matyáše Volfových. Za
odvahu pustit se co nejdále byli oceněni Kristýnka a taťka
Justovi a za nesporně nejsilnější vedení si odnesli cenu Jakub
a mamka Justovi. Ovšem v disciplíně „ o nejlepší akrobacii “
předvedl své kousky drak Terezky, Martina a mamky
Ťokanových, který neúnavně předváděl ty nejkrkolomnější
akrobatické kreace. Snad vše přežil bez úhony a v pohodě.
Jen co se draci vrátili ke svým trenérům, pustilo se do
deště a bylo vystaráno.
Chuť pokračovat v létání by byla, ale déšť začal být
důraznější, a tak se všichni účastníci sešli ve vyhřátých
kabinách k pohoštění a teplému čaji. O občerstvení se
postarala Ivana Matějovicová, která si stačila s dětmi i
zasoutěžit. Plná kabina dětí byla odměněna hezkými cenami
a spokojenost všech prozrazovala dobrá nálada. Děkujeme
všem, kdo k ní svým dílem přispěli.
E. Lokvencová
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Vítání občánků 10. 11. 2013
Letošní vítání nových občánků v naší obci bylo skutečně výjimečnou událostí. Tento rok se
narodilo v obci 11 dětí. Přivítali jsme od roku 1996 nejpočetnější ročník v historii obce. V roce
1996 se narodilo 10 dětí. Tyto dva ročníky jsou vpravdě výjimečné. Pokud nahlédneme do
statistik minulých desetiletí, většinou se počet narozených dětí blížil ke čtyřem až sedmi v roce.
Do vyzdobeného sálu OÚ Zábrodí v Horních Rybníkách se postupně dostavilo devět nových
občánků se svými rodiči a nejbližšími příbuznými.
Jako noví letošní občánci se postupně představili:
Jindřich Hojný, Petr Středa, Vendula Formanová, Bára Bišická, Ondřej Sýkora, Martin Středa,
Patrik Šimek, Václav Stodola a Kryštof Bureš.
( Pozn.: Tobiáš Flek a Eliška Hanušová se narodili v posledním čtvrtletí r.2013)
Slavnostní akt vítání občánků uváděla paní učitelka Drahomíra Bartošová, hlavní řeč k rodičům
a blahopřání všem přítomným pronesl pan starosta Jan Dlauhoweský.
Nové občánky v naší obci přivítaly svým krátkým programem veršů a písniček za doprovodu
flétny děti ze ZŠ V. Hejny pod vedením paní učitelky Edity Pošepné. Průběh programu se na
několik okamžiků snažila zpestřit, ba se ho i ujmout, maličká Vendulka Formanová. Její vstup je
jen malou připomínkou toho, jak je láska a trpělivost při péči o človíčka důležitá a potřebná.
Pro nové občánky byly připraveny dárky v hodnotě 1 500,- Kč dle vlastního výběru, knížka a
kytička pro maminky. Poté se všichni podepsali do Pamětní knihy obce. Na závěr čekalo všechny
účastníky malé občerstvení.
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Vánoční setkání
Neděle 1. prosince byla tento rok
mnohde na vesnicích a ve městech dnem
vpravdě svátečním. Novodobá tradice
rozsvěcení vánočního stromu si získala
všeobecnou oblibu jak mezi dětmi, tak i
dospělými. Stala se vhodnou příležitostí
k setkání a pobavení se s přáteli a sousedy
v obci. Letošní setkání bylo o to slavnostnější,
že datum 1. prosince připadlo právě na den
první adventní neděle roku 2013. A nejen to, u
nás jsme ji spojili i s tradiční mikulášskou
nadílkou, s příchodem pana Mikuláše se svou
družinou.
Na něho se těšili asi úplně všichni, jak děti, tak i mnozí rodiče. Přece jen tlupa naježených,
rozehřátých a vyparáděných čertů dokáže pár zlobivců vyvést z míry natolik, že svatosvatě přislíbí
rodičům a všem, že už budou opravdu hodní, nebudou nikoho pošťuchovat, budou si čistit
pravidelně zuby, uklízet si své věci, luxovat, psát úkoly hned, jak se vrátí ze školy, a jíst všechno i
polévky ve školní jídelně a na počítači, že budou jen hodinu denně a také, že budou chodit včas
spát… A další moc prima věci, které rodičům udělají velkou radost a které i všem ostatním usnadní
doma život. Básničky a písničky sypou z rukávu i ti nejotrlejší domácí reptalové a rebelanti.
Však si vždy zveme ty zaručeně nejopravdovější i nejzasvěcenější posly všeho nebeského i
pekelného pořádku! Kdyby tak něco takového platilo i na nás dospěláky, viďte.
Dříve, než děti mohly uhlídat příchod této vzácné
návštěvy, vyslechli jsme pásmo básniček a písniček
motivované předvánoční a vánoční tematikou. Děti nás mile
překvapily vánočně laděnými verši, příběhy o panu
Mikulášovi, o ženících se čertech, vonícím cukroví i o zářícím
stromečku. V závěru vystoupení jsme si mohli společně
s nimi zazpívat vánoční koledy. Vše pod vedením paní
ředitelky MŠ v Horní Radechové Jarmily Matyášové a p. uč.
Jarmily Čtvrtečkové.
Chladnou, však přesto příjemnou předvánoční
atmosféru nám přišli pomoci vyladit členové kapely Ganes
group
zdařile volenými vánočními písněmi Richarda
Krajča,Tomáše Kluse a Janka Ledeckého. Sami jsme se pak
mohli doladit vánočním svařeným vínem, punčem a voňavou
libovou klobáskou.
Dík všem, kdo se zasloužil o trochu pohody tohoto
svátečního adventního času.
E. Lokvencová
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TJ SOKOL ZÁBRODÍ
V podzimní části skončilo družstvo dospělých na druhém místě. Na jaře zbývá dohrát
čtyři kola a pak se rozdělí na dvě skupiny po čtyřech . Naše družstvo má šanci se dostat do první
skupiny a hrát o postup do okresního přeboru.
Poděkování patří trenéru p. Nývltovi a vedení oddílu za celoroční práci.
Děkujeme OÚ Zábrodí za finanční podporu fotbalu a za investice, kterými se
zvelebuje celé sportoviště.Také děkujeme OD Impro Zábrodí.
St. přípravka v okresní soutěži v podzimní části vyhrála s dosti velkým rozdílem. Patří
poděkování trenérům Havlíčkovi a Duchatschovi a samozřejmě hráčům za jejich snahu.
Ml. přípravka - velice mladý tým - má první podzimní křest celým turnajem. Sice s
prvními zápasy se teprve seznamovali, konce turnajů se povedly a byly i výhry. Poděkovaní patří
za trpělivost trenérovi Taufmanovi .
Děkujeme sponzorům mládeže: p. Cvrkal, Kominictví Kraus , p. Horvát , Saargummi, TF
Press s.r.o.
Oddíl TJ Sokol Zábrodí

….opět vzniká nový tým
Již čtvrtým rokem se nám na místním hřišti daří udržovat v okresním přeboru družstvo
mladších přípravek. Tento rok však vzniká úplně nový tým, neboť se starší hráči věkově posunuli
do starší přípravky a nám se podařilo postavit na začátek sezóny 2013/2014 celkem dvanáct
nových hráčů a hráček. Během odehraného podzimu jsme se rozšířili na zatím osmnáct startujících
hráčů, z toho je sedm dívek a jedenáct chlapců.
Pokud všem hráčům vydrží nadšení, s kterým neustále chodí na tréninky a zápasy, budou
jako tým hrát pospolu min. ještě dva roky v kategorii mladších přípravek. Ještě bych rád uvedl
fakt, který jsem vždy zmiňoval, že za nás nestartovali nikdy místní hráči, tak konečně se karta
obrátila a místních neustále přibývá.
Touto cestou chci poděkovat všem hráčům, trenérům, vedení Sokola, obci Zábrodí,
sponzorům, ale také rodičům a všem našim příznivcům.
Děkuji L.Taufman
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Střípky z kroniky 2006–2010
Po novém roce 2006 bylo mrazivé počasí s vrstvou sněhu cca 10 cm. Teplota nevystupovala
na nulu a stále mrzlo. Poslední lednový týden teploty klesaly až pod dvacet stupňů. V únoru
se počasí nezlepšilo. Okolo 10. února napadl další sníh až do 40 cm. Každý den mrzlo. Zimní
období jaké v minulých letech nebylo.
10. října 2006
poslední zasedání
2006
zastupitelstva
obce
před
komunálními
Rozpočet obce pro rok 2006
Výdaje: elektrorozvody a trafostanice,
volbami.
cesta na Končinách kolem dílen,
Říjen 2006 dokončena rekonstrukce cesty
prodloužení vodovodu v Zábrodí směrem
kolem areálu firmy OD IMPRO, které se
na Špinku, oprava hasičské zbrojnice
podařilo získat dotaci 80% na tuto investici
v Horních Rybníkách. Činnost organizací
v celkové hodnotě 3 miliony korun.
v obci – hasiči, TJ Sokol Zábrodí, údržba
20.-21. října volby do zastupitelstva obce
cest, značení atd.
a do senátu PČR.
Příjem na rok 2006 je plánován na 5 085
Zvolení členové zastupitelstva: Jiří Oleják
750,-Kč. Výdaje jsou plánované ve výši:
(starosta), Jiří Prouza (místostarosta) , Jan
7 571 100,- Kč
Dlauhoweský, Jiřina Ducháčová, Miloš
Habr, Jiří Matějovic, Jan Veselý.
Zima se nechce rozloučit ani v březnu.
Chladné počasí pokračuje, sněhová
Do senátu PČR byl zvolen Petr Pakosta.
pokrývka nemizí. Výška sněhu až 60 cm.
V roce 2006 se narodily 4 děti.
Po 25. březnu se začalo oteplovat a
2007
začátkem dubna sníh roztál. Postupně se
Zima - na rozdíl od roku 2006, kdy byla
oteplovalo a na konci dubna jsme naměřili
pravá zima se sněhem a mrazy už od
i dvacet stupňů.
Tato zima byla
listopadu, bylo počasí v lednu i únoru 2007
mimořádně dlouhá a chladná. Sníh ležel od
velmi mírné, sněhová pokrývka jen několik
17. listopadu 2005 až do 1. dubna 2006
lednových dnů. V lednu bylo teplé počasí,
22. března 2006 obec zakoupila minibus
teploty nad nulou s častými srážkami a
zn. Peugeot Boxer. Vozidlo bude sloužit
nepřetržitě zamračenou oblohou. Teplota
hlavně k přepravě dětí do MŠ. Mercedes
klesla pod bod mrazu jen po několik dnůjiž dosluhuje a je často poruchový. Projde
v posledním lednovém týdnu, kdy napadlo
opravou a bude sloužit jako vozidlo pro
i trochu sněhu (asi 15cm). Na počátku
hasiče. Parkovat bude ve zbrojnici na
února se poněkud ochladilo, teploty ani
Horních Rybníkách. Škoda 1203 půjde do
v noci neklesly pod –6 ºC. Během února
prodeje (dosud ji užívali hasiči).
sněhová pokrývka zase zmizela. Několik
dní po 16. únoru se ukázalo slunce a
2. -3. Června 2005 volby do poslanecké
polojasné počasí.
sněmovny
Výsledky v Zábrodí:
v ČR:
24. 2. 2007 SDH Horní Rybníky a OSP
1. ODS
40,59%
35,80%
Tarnow navázaly družbu. Na duben se
2. KDU-ČSL
23,08%
7,22%
chystá návštěva našich hasičů v Tarnowě.
3. ČSSD
19,66%
32,32%
Zprávy z obce - Byla započata výstavba
4. KSČM
5,55%
12,81%
prodloužení vodovodu v Zábrodí (od p.
Účast:
68,80%
64,40%
Špeldy po odbočku k „Růžence“).
Do přítoku rybníku Špinka bude svedena
Obec jedná s p. Jansákem o vyústění
nově vybudovaná kanalizační stoka (od p.
kanalizace na jeho pozemku v Horních
Hanuše). Pro výstavbu trafostanice pro
Rybníkách. Legalizace kanalizace je
nové domky v Horních Rybníkách bylo
podmínkou případné další výstavby v této
vydáno stavební povolení, současně s tímto
části Horních Rybníků.
bylo vydáno stavební povolení na stavbu
veřejného osvětlení tamtéž. Připravuje se
dokumentace pro prodloužení vodovodu
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v Horních
Rybníkách
od
kravína
k provozovně pana Tupce a domku pana
Kulhánka. Připravuje se kanalizační řád
stávající kanalizace v katastru
Horní
Rybníky a Zábrodí.
5. května oslavy 110. výročí založení
SDH Horní Rybníky od 18:00 na obecním
úřadě
11. května Zábrodský pohár od 16:00 na
místním hřišti (pořádaly sbory SDH
Zábrodí a SDH Horní Rybníky).
9. června sportovní den k oslavám 110 let
SDH (spojeno s dětským dnem). Ve 12:30
odešel slavnostní průvod od OÚ v Horních
Rybníkách na hřiště. Hasiči v uniformách,
historická i současná technika, místní
občané utvořili pěkný a slavnostní průvod.
Na hřišti byla praktická ukázka práce
s historickou technikou.

na dálku“ konkrétní děti z Indie dostanou
peníze, aby mohly chodit do školy
zakoupit školní potřeby a oblečení.
7. června 2008 proběhly oslavy 110.
výročí založení SDH v hasičské zbrojnici
v Zábrodí.
6. prosince 2008 Mikulášská nadílka.
V roce 2008 se narodilo 7 dětí.
2009
Zima Mrazivé počasí z prosince 2008
pokračovalo i v lednu 2009. Teploty
nevystoupily nad nulu až do poloviny
ledna. Nejchladněji bylo 6. ledna, kdy
klesla teplota až pod 20 stupňů. Po 20.
lednu se oteplilo a denní teploty byly
kolem nuly. Krajinu pokrývala sněhová
pokrývka asi 10 – 15 cm vysoká.
V únoru bylo nadále chladné počasí
s občasným sněžením, po oteplení na
začátku února sníh zmizel, později znovu
napadlo cca 10-15 cm a sníh vydržel až do
konce měsíce.
Denní maxima se pohybovala od -5 C do
+5 C. Začátkem ledna byly ranní teploty
až -20C
24. února Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
Zastupitelstvo projednalo vyhlášku o
odpadech pro rok 2009, cena za odvoz
komunálního odpadu za jednu osobu činí
pro rok 2009 290,- Kč.
Zastupitelstvo
rozhodlo
o
odkupu
investičních fondů České spořitelny a
Komerční banky. Cílem bylo zabránit
dalšímu
znehodnocování
finančních
prostředků
zde
uložených
vlivem
celosvětové hospodářské krize.
Bylo
rozhodnuto peníze uložit na termínované
vklady se zárukou výnosu u Raifaisen
banky, Komerční banky a GE Capital
banky.
25. dubna CESTOMÁNIE ‘ 09
Cestománie se uskutečnila opět za
poměrně hojné účasti místních občanů i
příchozích.
Vždy se podaří zpestřit
program – tentokrát byla nainstalována tzv.
slack – line v podstatě lano mezi dvěma
místy nízko nad zemí, na kterém se chodí
- balancuje a dělají různé zábavné kousky.

Přehled investičních a neinvestičních
akcí v roce 2007
Uskutečnilo se několik větších investičních
akcí:
V jarních měsících prodloužen vodovod
v Zábrodí k rybníku Špinka.
V místě nové výstavby na Horních
Rybníkách dokončeno veřejné osvětlení.
Areál hřiště – postavena nová kůlna,
položena zámková dlažba.
Pro hasiče SDH Horní Rybníky byl
zakoupen
minibus
Volkswagen
Transporter.
Neuskutečnilo se prodloužení vodovodu na
Horních Rybníkách z důvodu nesouhlasu
majitele pozemků.
Na zpevnění cesty ke „školce“ nebyla
udělena dotace a zastupitelstvo rozhodlo
tuto akci bez dotace zatím nerealizovat.
V roce 2007 se narodilo 5 dětí.¨
2008 - Poplatek za komunální odpad byl
stanoven na 270,- Kč za občana.
Pan Petr Forman by rád na svých
pozemcích
postavil
fotovoltaickou
elektrárnu.
29. března 2008 Sousedské posezení,
30. března karneval pro děti
26. dubna CESTOMÁNIE ‘ 08
Výtěžek ze vstupného je věnován
prostřednictvím obce na projekt „Adopce
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části budovy obecního úřadu. Stejným
oknem vynesli těžký trezor i s penězi.
V okolí byl stejně postižen například
Obecní úřad v Červené Hoře.
V roce 2009 se narodilo 9 dětí.

6. května 2009 oslava dne matek
Pro ženy matky byl připraven pěkný
program dětí ze školky v Horní Radechové
(do které dochází i naše děti ze Zábrodí).
Přednesly básničky, zatancovala děvčata
z tanečního kroužku ZUŠ Červený
Kostelec, předvedly se mažoretky - ženy
staršího věku a ukázaly, že aktivně se dá
žít i ve vyšším věku. Pěkné odpoledne
ukončila přednáška o čaji a praktická
ukázka přípravy od pana Jaromíra Horáka
(Čajomíra) a paní Květy Bílkové.
19. května 2009 Veřejné zasedání
obecního zastupitelstva
Byl schválen závěrečný účet obce za rok
2008. Příjem 4 179 813,02 Kč. Výdaje
4 338 191,77 Kč
Stav na účtech obce k 31. 12. 2008 byl
7 213 783,13 Kč
Výsledek hospodaření schodek:
158 378,75 Kč
Po dlouhých jednáních se podařilo
dohodnout s majiteli pozemků trasu
kanalizace v Horních Rybníkách , která
povede přes pozemky p. Jiráska, Kejklíčka,
paní Slezákové, pana Vlacha a pana
Formana a vynechá pozemky, jejichž
majitelé s umístěním nesouhlasili.
Současně probíhá jednání o kanalizaci
v Zábrodí, která by měla vyústit do rybníka
Brodského.
Na obecním úřadu bude zřízen tzv. Czech
Point – tj. internetové propojení se státními
registry – obchodním rejstříkem, katastrem
nemovitostí atd. Nebude již třeba pro
výpisy úředních dokumentů dojíždět na
úřady, ale výpis za poplatek bude dostupný
přímo na obecním úřadě.
15. srpna 2009 Sportovní odpoledne
s mezinárodní účastí
Na tuto srpnovou sobotu připravili hasiči
z Horních Rybníků sportovní odpoledne,
na které přizvali spřátelený hasičský sbor
z Tarnowa v Polsku.
Celá akce byla dobře připravená, dokonce
i počasí bylo příznivé.
Dne 30. 12. 2009 byl z kanceláře OÚ
odcizen trezor.
Celková škoda činí 70 981,21 Kč. Zloději
se vloupali do kanceláře oknem v zadní

2010
Zima Počasí v lednu bylo typické zimní se
sněžením a teplotami pod nulou. Na
začátku ledna byl jen sněhový poprašek.
Postupně nasněžilo asi 30 až 40 cm sněhu.
Kromě ochlazení mezi 20. - 27. lednem,
kdy ranní teploty klesly až pod minus
20C, se teploty pohybovaly do v zimě
příjemných –5 C.
V únoru se zimní ráz počasí nezměnil.
Sněhová pokrývka vydržela až do začátku
března. Teploty již neklesly pod –20 C.
Únor 2010 Budova bývalé prodejny
Jednoty - nyní vlastněná panem Burešemfirmou Bureš ART - je na prodej.
Cca za 5-6 milionů Kč. Obec vzhledem
k plánovaným stavebním akcím nemá
dostatek finančních prostředků na tento
nákup.
Kanalizace v Horních Rybníkách - majitelé
pozemků podepsali smlouvy o věcných
břemenech – umístění kanalizace. Obec
bude žádat o dotaci na výstavbu
kanalizace.
Pokud by dotace nebyla
udělena – uvažuje se o realizaci bez
dotace.
12. března 2010 kurz první pomoci
SDH Horní Rybníky uspořádal kurz první
pomoci nejen pro členy SDH. Všichni se
mohli seznámit s posledními novinkami
v oblasti první pomoci. Nově se již
nepoužívá dýchání z plic do plic. Za
dostatečné se považuje správně provedená
masáž srdce.
Nábor malých fotbalistů do Sokola
Zábrodí. Pan
Jiří Matějovic a
pan
Taufman – trenér udělali nábor dětí
ročníku 2003 do přípravky, chtějí
vybudovat žákovské mužstvo.
12. června oslavy 50-ti let sloučení obce
12. 6. 1960 byly sloučeny obce Zábrodí,
Horní Rybníky a Končiny do jedné obce
pod jménem Zábrodí.
Současně byla
sloučena i tři zemědělská družstva
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samostatně hospodařící v jednotlivých
obcích. K tomuto výročí bylo připraveno
setkání rodáků a občanů na obecním úřadě.
Byla připravena výstavka dobových
fotografií z naší obce, vydáno zvláštní číslo
Zábrodského zpravodaje s historií obce a
fotografiemi. Živá hudba zahrála k tanci i
poslechu, program zpestřily mažoretky.
Účast byla velká a přijela i řada pozvaných
rodáků z obce.
Obědy pro občany v důchodu od firmy
Vojtas: Obec bude platit dopravu. Občan,
který odebírá obědy od f. Vojtas z
Olešnice, musí přijít zaplatit obědy do
kanceláře OÚ v Horních Rybníkách. Cena
obědu od f. Vojtas je v současné době 53,Kč. Občan zaplatí do pokladny OÚ 49,Kč. Obec pak zaplatí celkovou fakturu
výše jmenované firmě.
V srpnu 2010 zasáhly Liberecký kraj
velké povodně – starosta obce p. Oleják
zorganizoval pomoc obci Raspenava. Obec
Zábrodí zakoupila za 41 000,- Kč vysoušeč
zdiva a na dobu potřebnou obci zapůjčila.
Obec dále zakoupila další věci ze svého za
cca 7000,- Kč a z darů občanů za 10000 ,-

Kč. Vše řádně zdokumentované 12. 8.
2010 bylo odvezeno do Raspenavy.
Rozsah škod byl obrovský.
4. září a 9. října Turnaj okresního přeboru
mladší přípravky
Dobrá
věc se podařila a činnost
fotbalového družstva dětí se rozběhla.
Trenérem je p. Lukáš Taufman z Náchoda.
Na to, že začali teprve letos, hrají ti
nejmenší opravdu se zápalem a s radostí.
Mají za sebou už i první fotbalové turnaje.
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. 16.10.2010
Zvolení členové zastupitelstva: Jan
Dlauhoweský (starosta), Eva Lokvencová
(místostarostka), Jiří Oleják, Jiří Prouza,
Jiřina Ducháčová,
Petr
Habr, Jiří
Matějovic.
.
V roce 2010 se narodily 4 děti.
V prosinci 2013 podle kroniky zapsal
Jan Veselý
Veselé Vánoce a vše nejlepší v roce 2014.

Stomatologická pohotovost
23.11. a 24.11.
30.11. a 01.12.
07.12. a 08.12.
14.12. a 15.12.
21.12 a 22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
28.12. a 29.12.
01. 01. 2014
04.01. – 05.01,

MUDr. Jana Vaňková, Sokolská 215 Červený Kostelec
491 463 421
MUDr. Blanka Filipová, Komenského 10, Nové Město n. M. 491 472 721
MUDr. Blanka Grummichová, Studnice 31
491 422 104
MUDr. Blanka Hulánová, Smetanova 144 Nové Město n. M.
491 428 502
MUDr. Milan Hýbl Hálkova 367, Náchod
491 428 636
MUDr. Svatava Olšarová, Komenského 72, Nové Město n. M. 491 472 946
MUDr. Hana Matoušová, Komenského 134, Nové Město n. M. 491 470 566
MUDr. Jana Malíková, Denisovo nábřeží 665, Náchod
491 428 885
MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod
491 428 636
MUDr. Michaela Kučerová Komenského 72, Nové Město n. M. 491 472 924
MUDr. Alois Vejmola, Palackého 20 Náchod
491 424 524
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Pozvánka na společenské akce v regionu:
Náchod:
Aladinova kouzelná lampa
pohádka LS Dětem pro radost,Sokolovna Náchod
Ne 22. 12. 15.30 hod. Vánoční koncert – Pěvecký sbor Hron a sb. Jiráskova gymnázia, kos.
sv. Vavřince,Masarykovo náměstí
Ne 22. 12. 16.45 hod. Spící krasavice – P. I. Čajkovský, balet, přímý přenos vystoupení
VD v Moskvě,Kino Vesmír, vs. 280,-Kč
St 25. 12. 15,16,17. hod.Živý Betlém, Masarykovo náměstí
So 21. 12. 15.00 hod

So 28. 12. 17.00 hod
.
15. – 24. 12.

2014
St 1. 1. 18.00 hod.
Pá 3. 1. 19.00 hod.
do 5. 1.
do 5. 1.
do 11. 1.

Koledy kostel sv.Vavřince, Kostelecká cimb. Muzika
Betlém 2013 – výstava betlémů, doprovodný program, výtvarné
aktivity pro děti, koledy, kavárna, Církev bratrská zpestření výstavy o
ryze náchodské betlémy, soutěž
tradiční přivítání nového roku, ohňostroj
Koule – inscenace divadelní hry, v hl. roli P. Tomicová, Mě divadlo
Josefa Čížka
Mexické Vánoce a exotické betlémy – bud. muzea Masarykovo nám.
Náchodský výtvarný podzim – jubilejní 30. ročník, představí s více
než dvě desítky umělců, GVUN Náchod
Křehké kouzlo Vánoc – tradice zdobení ván. stromu, o historii
vánočních ozdob, Region. muzeum Ná – budova ZUŠ

Červený Kostelec:
Ne 22. 12. 18.00 hod. Adventní koncert ZUŠ Č. Kostelec – DPS Červánek, všechna odd.,
sólisté,Musica Harmonica – akord. soubor
Po 23. 12. 9- 16 hod. Betlémské světlo, skautské tee-pee na náměstí T. G. M.
Čt 26. 12. 17. 00 hod. Půjdem spolu do Betléma - Vánoční prozpěvování s Kosteleckou
cimbálovkou a jejími hosty, kostel sv. Jakuba V.
Út 31. 12. 10.00 hod. XIII. silvestrovský sjezd na čemkoli
2014
So 4. 1.
Tříkrálová sbírka
Ne 5. 1. 16.00 hod Živý Betlém – ztvárnění příběhu – náměstí T. G. M.
Ne 5. 1. 18.00 hod. Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, kostel sv. Jakuba V. benefiční
koncert,úč. Polyfonní sdružení z Nového M.n/M společně s hudebníky
z Filharmonie Hradec Králové
Ne 12. 1. 17.00 hod. Strakonický dudák, derniéra, režie Jan Brož, Divadlo J. K. Tyla,
hrají červenokostelečtí ochotníci
So 25. 1. 19.30 hod. Dvanáct rozhněvaných mužů, Div. J.K. Tyla, Divadlo Radka
Brzobohatého v režii H. Gregorové, 260,- 240,- 220,Rtyně v Podkrkonoší:
Út 24. 12. 22.00 hod. Koletova hornická hudba hraje vánoční koledy nádvoří staré Rychty
St 25. 12. 1 7.00 hod.Malý vánoční koncert, kostel sv. Jana Křtitele,
soubor Schóla a komorní orch.Gaudium Musica
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PŘEVZATO ODJINUD

Víte, kdo byl Svatý Mikuláš?
Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový
obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, ochránce dobré svatby, biskup, mučedník,
vyznavač a pomocník v nouzi. Co všechno bychom mohli vyjmenovat, co vyznačuje a
charakterizuje tohoto oblíbeného světce!

Svatý Mikuláš historicky
Mikuláš se narodil kolem r. 280/286 v Patrasu v Řecku. Kolem r. 300 se stal jako
mladý muž biskupem v Myře, v tehdejší Lykii. Brzy potom zde začalo pronásledování
křestanů za Galeria Valeria Maximina. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři
těžce trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil r. 325 na slavném koncilu
Nicejském. Více se neví o Mikulášově životě a působení, je známo už jen přibližné datum
biskupova úmrtí. Den smrti byl 6. prosinec, rok mezi 345 a 351.

Uctívání sv. Mikuláše
Mikulášův kult se šířil asi po dvě staletí po smrti uctívaného, přesáhl na celou řeckou
církev, později i na slovanské země. K největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v
Rusku, jehož je od té doby patronem. Váhavě se pak šířil Mikulášův kult také v Evropě, např.
od 10. století v Německu, Francii a Anglii.
Italští námořníci nebo piráti uloupili v r. 1087 ostatky biskupa Mikuláše ze sarkofágu
náhrobního kostela v Myře a přinesli je do Bari v Apulii, kde tehdy vládli Normáni. Prázdný
Mikulášův kamenný sarkofág můžeme ještě dnes vidět v obnoveném dolním kostele
Mikulášova chrámu v Demrel/Myře na jihozápadním pobřeží Turecka. Antická Myra je
ovšem už jen městem zřícenin.
Dvě města se tedy dnes dělí o slávu Mikulášova kultu: Demre v Turecku, dřívější
Myra, místo biskupova úmrtí, a Bari v Apulii, kde jsou uchovávány ostatky velmi uctívaného
světce v neobyčejné bazilice sv. Mikuláše od r. 1087 a jsou cílem mnoha poutníků. Obyvatelé
Bari slaví "svého" Mikuláše každý rok 8. května, v den přenesení, ohromnou slavností.
Slavnosti se odehrávají na moři, věřící přitom plují na člunech k Mikulášově soše. Už večer
předtím prochází historický průvod hýřící barvami, na němž se účastní celé Bari, ulicemi
města.

Tradice a zvyky
Tradice kolem Mikulášovy osoby je velmi výrazná. V předvečer 6. prosince
navštěvuje muž s bílým vousem - často v doprovodu čerta a anděla děti a obdarovává je nebo
je kárá pro jejich nezpůsoby. Pokud se Mikuláš nedostaví osobně, lze za oknem nalézt pytlíky
naplněné sladkostmi. V alpských zemích provozují zakuklené postavy v den sv. Mikuláše své
neplechy. V jihoněmecké oblasti, hlavně v Bavorsku, nahrazuje Mikuláš od středověku často
Erasma jako pomocníka v nouzi. Na východě je Mikuláš po P. Marii nejuctívanější světeckou
postavou. V Čechách jsou nejstarší záznamy o mikulášské nadílce ze 14. století.
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Znázorňování a legendy
Mikuláš je znázorňován téměř vždy jako starší biskup s krátkým až
dlouhým vousem.
Mikuláš mívá s sebou zlatou knihu.
Nejznámější legenda o Mikulášově dobročinném zásahu vypráví, že
jeden zchudlý šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si
vydělaly jako nevěstky na věno ke svatbě. Mikuláš však hodil oknem v
noci třem mladým ženám po jednom sáčku se zlaťáky, takže nemusely
přistoupit na otcovo řešení. Další legenda, která bývá často
znázorňována: Mikuláš pomáhá lodi, která se dostala do tísně na moři a
jejíž námořníci ho vzývali. Mikuláš je proto často znázorňován i s
kotvou.
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K NEDĚLNÍ KÁVĚ

Vyluštěte si, co bude ke štědrovečerní večeři:
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ZADÁNO DĚTEM
V prosinci se stejně jako na Ježíška děti těší i na Mikuláše

Jen jedenkrát v roce
Jen jedenkrát v roce je sváteční čas,
kdy spěcháme domů a tišíme hlas,
kdy přejem všem jiným to nejhezčí jen,
když do srdce vstoupí nám vánoční sen.

Jen jedenkrát v roce je sváteční smír,
kdy svět ve svých očích má lásku a mír,
kdy srdce tvé slyší, když smích dětský zní
a z tajemných skrýší už dárečky smí.

Jen jedenkrát v roce je sváteční den,
den štědrý a vlídný všech tváří a jmen,
den s duší tak čistou, že ten, kdo je sám,
má u stolu místo a patří dnes k nám.

Jen jedenkrát v roce je sváteční čas,
kdy spěcháme domů a tišíme hlas.
Kdo koledy zpívá, má každého rád
a vánočním kouzlem chce lepším se stát.
Pavel Žák
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Najdi anděla,
který se od
ostatních liší

Dokážeš najít na obrázku 6 rozdílů?
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Na maškarním se všechny děti báječně baví.Škrtni slova, která
nejsou správně napsaná.Pomůže ti správně zapsané slovo pod
rámečkem

Kontakt na vydavatele a zasílání příspěvků: obec@zabrodi.cz
Elektronický zpravodaj: www.zabrodi.cz
Vydavatel neodpovídá za stylizaci příspěvků, za tiskové a pravopisné chyby. Za obsah článků plně
zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj vydavatele. Všechny zprávy jsou v
souladu se zák. 101/2000 Sb. Dobrovolníkům děkujeme za roznášku v obci
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