Krásný stromek zlaté jmelí,
za okny ať sníh se bělí,
stálé zdraví, pevný krok,
ať provází vás celý rok.

Klidné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení
do roku

2015
přeje všem svým spoluobčanům Obecní úřad Zábrodí.
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SDH
HORNÍ RYBNÍKY
Vás zve

na veřejnou Valnou hromadu sboru,
která proběhne v prostorách OÚ Zábrodí
dne 10.1.2015 od 18hodin.

Program schůze:
Zahájení a přivítání hostů

Finanční zpráva

Úvodní slovo starosty SDH

Volba nového výboru SDH

Zhodnocení činnosti za rok 2014

Návrh plánu činnosti na rok 2015

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 měsíci prosinci 2014 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
89 let
82 let
80 let
80 let
76 let
76 let
76 let
75 let
71 let
69 let
65 let
64 let
63 let
62 let

pan
pan
pan
paní
pan
paní
paní
paní
pan
pan
paní
pan
paní
paní

BURDYCH Josef z Končin
MARŠÍK Josef ze Zábrodí
KEJKLÍČEK Adolf z Horních Rybníků
DOHNANSKÁ Irena 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 měsíci lednu 2015 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
94let
93let
79let
75let
67 let
66 let
66 let
65 let
64 let
60 let
60 let

paní
paní
pan
paní
paní
pan
pan
pan
pan
pan
pan

HABROVÁ Marie z Horních Rybníků
LELKOVÁ Zdeňka z Horních Rybníků
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
NEVEČEŘAL Ladislav z Horních Rybníků
BRANDA Zdeněk ze Zábrodí

V měsíci únoru 2015 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
92 let
80 let
71 let
65 let
62 let
61 let
60 let

paní
paní
paní
paní
pan
pan
paní

BYDŽOVSKÁ Věra ze Zábrodí
PROUZOVÁ MILENA z Končin
MODŘANSKÁ Ludmila z Končin
PÁSLEROVÁ Eva z Končin
DUCHÁČ Jaroslav z Horních Rybníků
BENEŠ Vladimír ze Zábrodí
FILLOVÁ Renata z Horních Rybníků
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
6

Poděkování
Děkuji rodině, příbuzným, známým a zástupcům OÚ p. starostovi Dlauhoweskému a p.
Volhejnovi za gratulace, květiny a dárky k mým narozeninám.
Jan Středa, Končiny
Srdečně děkuji touto cestou OÚ Zábrodí, jeho zástupcům, mým blízkým a známým za dárky,
květiny a blahopřání k mým narozeninám.
Irena Prouzová, Horní Rybníky
Srdečně děkujeme OÚ Zábrodí za blahopřání, krásné dárky a květiny, které jsme obdrželi
k našim narozeninám. Návštěva zástupců obce byla velice milá a moc nás potěšila.
Ada a Květa Kejklíčkovi, Horní Rybníky
Děkuji zástupcům Obecního úřadu Zábrodí , rodině a známým za gratulace a dárky k mým
narozeninám.
Josef Burdych, Končiny

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám, kteří jste přišli v říjnových volbách podpořit nové kandidáty. Věřím, že všichni byli
připraveni pomoci a přispět svým dílem k obohacení života svých spoluobčanů i pořádku v obci.
Ráda bych poděkovala též bývalým zastupitelům za spolupráci, důvěru, podnětné i kritické
návrhy, které přispěly ke korekci některých obecních projektů a plánů.
Blahopřeji nově zvoleným kolegům zastupitelům k jejich mandátu a těším se s nimi
na spolupráci.
Děkuji organizacím v obci i jednotlivcům za pomoc a vstřícnost při pořádání veškerých
programů. Díky Vašemu přístupu můžeme směleji plánovat další akce. Velmi si vážímVaší podpory.
Děkuji Vám, kteří jste ochotni podpořit neziskové organizace v obci a přispět jim i finančně.
Panu starostovi Janu Dlauhoweskému děkuji za nasazení, transparentnost a jeho korektní i lidský
přístup.
Dovolte mi prosím nyní na závěr roku, abych všem Vám a Vašim rodinám popřála pohodové
Vánoce ve zdraví, radosti, lásce a pokoji.
Eva Lokvencová
Vážení spoluobčané,
přání krásně prožitých svátků vánočních a spoustu úspěchů pracovních i osobních v roce příštím
Vám přejí
Míša Rýdlová a Matouš Demjanovič knihovníci v knihovně Horní Rybníky
Vážení spoluobčané,
na následující stránce Vám předkládám přehled nejvýznamnějších investic realizovaných v obci
Zábrodí v letech 2010-2014 , včetně rozpracovaných a nedokončených akcí. Jednoznačně největším
projektem je vybudování MŠ a obecních bytů, včetně investic souvisejících jako je vybudování
zpevněného krytu na příjezdové komunikaci ke školce, nebo revitalizace zahrady, která zahrnuje
vybudování nového oplocení areálu, stavbu dětského a sportovního hřiště a instalaci laviček,stolů a
košů.
Stavební práce jsou doposud prováděny v odpovídající kvalitě a v termínech dle dohodnutého
harmonogramu. Předání hotového díla je plánováno na 31. 5. 2015. Během června bychom rádi
dokončili příjezdovou komunikaci a revitalizaci zahrady. Poté přijde na řadu vybavení kuchyně a
samotné MŠ. V průběhu měsíce srpna zorganizujeme slavnostní otevření hotového díla o kterém
budete včas informování. Věřím, že se vše podaří a 1. 9. 2015 přivítáme v naší MŠ prví žáčky.
Dovolte, abych opět poděkoval Vám všem, kteří svou prací přispíváte k chodu a rozvoji naší obce.
Přeji Vám krásné Vánoce prožité v kruhu rodiny a do příštího roku úspěch v práci i soukromí,
pevné zdraví, štěstí, lásku a klid v duši.
V Zábrodí 21. 12. 2014

Jan Dlauhoweský
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SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
V sobotu 31. ledna 2015 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.

OBECNÍ TURNAJ V PINGPONGU
Vážení spoluobčané,
prostřednictvím zpravodaje bychom Vás chtěli pozvat na obecní turnaj v
pingpongu, který se bude konat na Obecním úřadu v Horních Rybníkách
v sobotu 7. února od 14:00hodin. Kategorie budou rozděleny na: muži od 15let,
ženy od 15 let a kategorie dětí, která bude rozdělena podle počtu zúčastněných.
Zavazné přihlášky prosím zasílejte na email m@pavlisov.cz, nebo přímo
v sobotu 7. února do 14:00hodin na OÚ. Pálky si můžete přinést vlastní nebo
Vám budou zapůjčeny erární. Startovné je 50,- Kč pro dospělé a pro děti je to
zdarma. Startovné bude použito na drobné ceny. Občerstvení zajištěno.
Na společné sportovní vyžití se těšíme:)
Matouš Demjanovič, Míša Rýdlová ve spolupráci s SDH Horní Rybníky

OBECNÍ ZABÍJAČKU
V sobotu 14. února 2015 Vás zveme
na 3. obecní zabijačku
do hasičské zbrojnice v Zábrodí

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 28. února 2015 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.
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Vážení spoluobčané obce Zábrodí
Všechny Vás zdravím a chci Vám připomenout některé důležité věci pro činnost našeho sběrného
dvora v Horních Rybnících.
Mám zato, že každý z Vás, i já si ceníme toho, že máme kam ukládat odpad, a proto musíme
dodržovat některé zásady slušných lidí:
1. Na tabulce při vchodu do sběrného dvora je poznamenáno, že papír a dřevo se nesbírá. Papír
lze ve svázaném stavu odevzdat do sběrny v Č. Kostelci (pan Plíštil), kde jej vykupují.
2. Ve sběrném dvoře jsou 4 kontejnery na odpad:
a)
Kontejner na železo – zde ukládáme železný odpad bez plastů, dřeva, gumy
a jiných podobných příměsí.
b)
Kontejner pro sklo – zde ukládáme sklo čiré i barevné – nikoli autoskla,
zrcadla, porcelán, sklo s drátem či mřížkou
c)
Kontejner pro domovní odpad - bez plastů, skla, železa
d)
Kontejner pro popel a nehořlavé věci
3. Garáž slouží pro ukládání plastů, v černých pytlích nebo vlastních obalech. Sbíráme zmačkané
petlahve a omyté plasty. Nikam jinam se plasty dávat nesmí.
Krabice od mléka se se ukládají zvlášť do červených pytlů.
Víčka od petlahví se sbírají zvlášť.
Naléhavě žádám a prosím občany, aby nenosili odpad, jak se říká „všechno dohromady“, třeba
v igelitové tašce. Např. ve spodu suť z bouračky, potom talíře, sklo, drát a navrch plastové lahve,
a potom to hodili přes plot mimo otevírací dobu do kontejneru. Již několikrát jsem si rozřezal obuv při
likvidaci a třídění takového odpadu. Snad se to dá naučit. Když už to máte v rukou, tak to lze roztřídit
dle našich možností do určených kontejnerů a plastů do garáže. Toto platí i pro ty, kteří si pronajímají
místnosti pro společenské akce, po kterých jsou povinni si uklidit, ale ne tak, že všechen netříděný
odpad neočištěný od jídla vysypou do kontejneru...
Na sběr nábytku nejsme zařízení, ale lze jej doma rozmontovat a přivézt tak, aby se dal po částech
uložit do našeho sběrného dvora.
Pneumatiky, barvy, léky, postřiky. oleje, lednice, pračky a ostatní elektrický materiál se odváží
dvakrát ročně, kdy je to oznámeno obecním úřadem. A to je nutno respektovat, protože ve sběrném
dvoře není tolik místa. Navíc to nepůsobí dobrým dojmem o pořádku.
Sepsal a podepsal za sběrný dvůr
Karel Forman

Známky na popelnice pro rok 2015 – výdej na OÚ v Horních Rybníkách
Pátek:
Pondělí:

2. 1. 2015
5. 1. 2015

9,00 - 11,00 hodin
9,00 - 11,30 a 14,00 - 18,00 hodin
Sazba poplatku
Skutečné náklady za rok 2015
na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily:
239 281,- Kč a byly rozúčtovány
takto: 252 979: (505+42) = 462,48
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 410,- Kč.
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Advent 2014
První adventní neděle 30. listopadu se probudila do nepříliš vlídného větrného rána a takové počasí
nám vydrželo až do večera. K 17-nácté hodině už byl před obecním úřadem čilý shluk lidí – dětí,
rodičů a nás, kteří jsme se prostě jen těšili na rozsvícení vánočního stromu.
Svítí – a děti z MŠ Horní Radechové pod vedením paní ředitelky Jarmily Matyášové a paní učitelky
Jarmily Čtvrtečkové spustily pásmo básniček a písniček o nadcházející pohádkové návštěvě pana
Mikuláše a kouzlu vánočních svátků. Dětem se vystoupení povedlo, fotoaparáty blýskaly jako o závod.
A není divu, vždyť vystupovaly naše malé hvězdičky.
Venku při nezbytném svařeném víně, čajíčku či punči ještě zaznělo pár písniček v podání regionální
skupiny Rohořez. Vyslechli jsme směs pohodově a vánočně laděných písní domácích i zahraničních
autorů. „Sliby se maj plnit o Vánocích ...“
Většina rodičů s dětmi kvůli nepříjemnému větru raději dala přednost vyhřátému sálu OÚ, ač se
dětem při pomyšlení na vzácnou návštěvu pana Mikuláše tajil dech. Plný sál se rozštěbetal očekáváním
a rozsvítil přátelskou atmosférou. Všichni jsme se moc těšili. Čekání jsme si ukrátili při písničce o tom,
jak se čerti ženili, o Čertíku Bertíkovi a jeho čertí partě. Šlo nám to skutečně dobře, protože sál byl
plný malých i odrostlejších zpěváčků. - A pak to přišlo: Vlítli do sálu jen naježení čerti s čerticí - a že
prý pan Mikuláš nepříjde. No přátelé, to by bylo, aby se k nám pan Mikuláš nedostavil! Celý rok se na
něho těšíme a teď by nepřišel? Nemohli jsme to tak nechat, a proto jsme si ho celým sborem vesměs
hodných a šikovných dětí, zavolali.
Básničky a písničky dětí pro pana Mikuláše a andílky nebraly konce, a tak jsme si jejich návštěvu
jaksepatří vychutnali. Trochu jsme se obávali, jestli pan Mikuláš počítal s balíčky pro každého
človíčka, ale ukázalo se, že je nejen velmi pozorný a hodný, ale i výborný počtář.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají vykouzlit kousek příjemné pohody pro milý úsměv a pohodu
našich nejmladších.
E. Lokvencová
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O ratibořickém mlýnu
Loutkové představení: 9. listopadu k nám už poněkolikáté přijel loutkový soubor Radost z Náchoda.
Název představení sám o sobě už zní tajemně, a tak se přišlo kolem třiceti dětí s rodiči a prarodiči
podívat, jak to vlastně bylo s ratibořickým mlýnem. Dozvěděli jsme se o vychytralém mlynáři, který
škudlil na výplatě svého mlynářského pomocníka, přivlastnil si pytel mouky chudých chalupníků a
vůbec se choval ke všem sobecky a vypočítavě. Tentokrát čerti sehráli svoji úlohu velmi chytře,
protože svými kousky donutili mlynáře vše napravit, omluvit se, a pak ratibořický mlýn mohl klapat
nerušeně dál a mlelo se v něm obilí po mnohá staletí. V pohádkovém povídání jsme se dozvěděli i o
malebných místech náchodského regionu – o boušínské lávce, o tamním pramenu a kostelíku, o
Starém bělidle, řece Úpě, Metuji, Pekle a dalších magických zákoutích našeho kraje.
Děti na závěr dostaly pastelky s předtištěnými postavičkami hlavních hrdinů příběhu a pustily se s
chutí do malování. Podívejte se, jak se jim to zdařilo.
E. Lokvencová
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Zpráva o činnosti SDH Horní Rybníky za rok 2014
Vážení spoluobčané,
na sklonku roku 2014 bych Vás rád seznámil s naší činností za posledních dvanáct měsíců.
Začátkem ledna se konala Valná hromada, na které jsme hodnotili rok 2013 a sestavovali plán
činnosti na rok 2014. Této akce se zúčastnila spousta hostů a mimo jiné naše pozvání přijali i polští
kolegové z Tarnówa. V průběhu oficiální části byly promítány fotografie z akcí, kterých jsme se
v průběhu roku účastnili.
V únoru jsme obecnímu úřadu vypomáhali s Dětským karnevalem, kde jsme zajišťovali hudbu
a výpomoc se soutěžemi. V kalendáři se objevila polovina února a my po několika organizačních
schůzkách v sobotu ráno zamířili do Zbrojnice v Zábrodi, kde se konala Obecní zabijačka. Vypomáhali
jsme s průběhem akce, kde bylo zapotřebí. Na pozvání dorazili také kolegové z polského Tarnówa.
Naši první březnovou akcí byla návštěva v polském Tarnówě, kam jsme jeli na pozvání na Valnou
hromadu našich kolegů. Po oficiální části pro nás bylo připraveno pohoštění a zábava. Druhou akcí
v březnu byla brigáda na úklid příkopů v obci. Na úseky od kopce „Červeňák“ po křižovatku
„Rozcestí“ a rybník „Havlák“ bylo nasazeno několik skupinek a následně bylo provedeno svezení
nasbíraných pytlů s odpadem.
Připravenost naší výjezdové jednotky prověřilo Velikonoční pondělí. Těsně před obědem nám
byl vyhlášen požární poplach a my vyjížděli na Špinku, kde byl ohlášen požár lesního porostu. Tohoto
výjezdu se zúčastnilo 9 členů jednotky. Koncem dubna jsme připravovali na hřišti hranici pro pálení
Čarodějnic. Poslední dubnové odpoledne jsme pomáhali s přípravou a stavěním „Máje“ a na hřišti
jsme prováděli dozor na pálení Čarodějnic.
Na začátku května nás čekala jedna z velkých akcí, kterou pořádáme a to soutěž v požárním
útoku požárních družstev O pohár starosty obce Zábrodí. Připravovat jsme začali již od rána, abychom
vše stihli do začátku. Počasí nám přálo a tak byla i účast soutěžních družstev celkem hojná. Koncem
května jsme vyjížděli k dopravní nehodě, která se stala před hasičskou zbrojnicí v Horních Rybníkách.
Tohoto výjezdu se účastnilo 9 členů jednotky. Zajišťovali jsme řízení dopravy, pomoc s naložením
zraněných osob do sanitek a po zadokumentování dopravní nehody (Policií ČR) jsme pomohli
s úklidem komunikace. Na konci května jsme pomáhali obecnímu úřadu s pořádáním traktoriády a
Dětského dne.
V polovině června jsme vyjížděli na odstranění překážky na komunikaci u rybníka Picolomini,
kde se nakláněly do komunikace tři břízky, které jsme odřízli a uklidili z komunikace. Výjezdu se
účastnilo 5 členů jednotky.
Na červencové svátky byl připraven výlet do Litovle, který byl organizován hlavně pro členy staré
gardy sboru. Vyvrcholením výletu byla aktivní účast na soutěži požárních družstev v požárním útoku
starých gard. Za organizaci tohoto výletu patří velký dík starostovi sboru Pavlovi Jiráskovi, který si
tuto akci vzal na starost.
Naším prozatím posledním výjezdem byla ledovka, která byla v pondělí 1.12. v odpoledních
hodinách. Vyjeli jsme na vyproštění osobního automobilu, který se měl nacházet v lesním úseku
k Trubějovu. Auto jsme nalezli na začátku Trubějova. Bylo napříč silnice a motorovou částí v příkopu.
Na tomto výjezdu jsme spolupracovali s jednotkou z Dolní Radechové. Z důvodů vysoké námrazy na
vozovce nebylo možné použití lanového navijáku ze zásahového automobilu, proto jsme museli osobní
automobil z příkopu vyprostit ručně. Tohoto výjezdu se
z naší jednotky účastnili 4 členové. V prosinci se naši
členové též podíleli na pořádání Mikulášské nadílky na
obecním úřadu.
Touto cestou bych moc rád poděkoval všem
členům sboru a výjezdové jednotky, kteří se podíleli
svoji prací na akcích, které jsme pořádali ať sami
anebo s pořádáním vypomáhali obecnímu úřadu.
Na konec bych Vám rád popřál šťastné a klidné
Vánoce a do roku 2015 hodně zdraví, štěstí a úspěchu
v životě osobním i pracovním.
Jakub Středa
Velitel SDH Horní Rybníky, Velitel JPO Zábrodí
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Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne 1. 12. 2014
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 dva body a to Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje mimo režim minimis č.
smlouvy : RG/2014/56 a - Částečná aktualizace “Plánu společných zařízení KoPÚ“, který bude
projednáván jako první - a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání
přijat.
Ověřovatelé zápisu: Pavel Volhejn, Eva Lokvencová
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Gabriela Jirková, Eva
Lokvencová, Jiří Matějovic, Pavel Volhejn ( viz. prezenční listina)
Program: Částečná aktualizace „Plánu společných zařízení KoPÚ“
1 Schválení výběrového řízení na dodavatele pro akci „Zkvalitnění nakládání s odpady
v obci Zábrodí“ a smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
2 Smlouva č.14170333 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP na akci „Snížení
energetické náročnosti objektu mateřské školy v obci Horní Rybníky včetně výměny
zdroje vytápění“.
3 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace id.č. EDS/SMVS 115D222004099
4 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje mimo režim
minimis č. smlouvy : RG/2014/56
5
Diskuse
1. Částečná aktualizace „Plánu společných zařízení KoPÚ“
Dne 1.12.2014 byla schůzka sboru zástupců. Předmětem byla diskuse, jak pokračovat v KoPÚ,
když obec nemá k dispozici volné pozemky na „výměnu“. Obec potřebuje 3 ha na KoPÚ. Na schůzce
došlo k posunu v jednání. OD Impro daruje obci Zábrodí pozemky p.č. 35/9 a 438/5 cca 2 ha pozemků
v kú. Zábrodí.
Sbor zástupců navrhl.
1) Úpravu protierozních opatření u Hanušů v Zábrodí v bloku č. 10, kde bude upravena dle zákresu
v mapě linie, a na Končinách v bloku č. 25 a č.26 na části IP 36, kde bude uvedeno, že opatření je
pouze doporučené a nebude převeden do pozemku TTP.
2)Posun cesty C12 severním směrem na rozhraní pozemkových parcel č 468/5 a 468/4 v kú. Zábrodí a
její zahrnutí do kategorie vedlejší polní cesta. Tato cesta spojuje pozemky tří vlastníků. Tato cesta bude
zařazena mezi prioritní na realizaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e částečnou aktualizaci Plánu společných zařízení KoPÚ.
a) Změna protierozního opatření v bloku č. 25 bude vedeno pouze doporučené opatření a nebude
provedena změna pozemku na trvalý travní porost. Na bloku č. 26 na části IP 36 bude vedeno jako
doporučené opatření a nebude zde provedena změna na TTP. Blok č.10 bude upraven dle
zákresu.(viz.foto)
b) Cesta C 12 bude posunuta severním směrem na rozhraní pozemkových parcel č. 468/5 a 468/4 v kú.
Zábrodí. Bude zahrnuta do kategorie vedlejší polní cesta a bude zařazena mezi prioritní pro realizaci.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č.1/1/12/2014 bylo schváleno
2. Schválení výběrového řízení na dodavatele pro akci „Zkvalitnění nakládán s odpady v obci
Zábrodí“ a smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
Dne 20. 11. 2004 zasedala výběrová a hodnotící komise na akci „Zkvalitnění nakládání s odpady
v obciZábrodí“.
Výběrová komise se sešla ve složení: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Jiří Matějovic, Pavel
Volhejn, Petr Baláš. Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy. Žádná nabídla nebyla vyřazena.

Číslo nabídky
1
2
3

Dodavatel
(obchodní firma, sídlo, IČ)
ALFA PROFI s.r.o. Útěchov 52, 644 00 Brno IČ:
29187923
Ondřej Štěpančík, Částkov 111,687 12 Bílovice
IČ:76604756
Mevatec s.r.o, Chelčického 1228, 413 01
Roudnice nad Labem- Bezděkov IC: 62742051

Datum a přesný čas
doručení nabídky
11. 11. 2014 poštou
20. 11. 2014 poštou
20. 11. 2014. 15:38 hod,
osobně

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky řízení a komise doporučuje ZO schválit vítěznou firmu
ALFA PROFI s.r.o pro tuto akci a podepsat kupní smlouvu.

Číslo nabídky

Nabídková cena
DPH

Celkem

bez DPH
1

369 000,-Kč

77 490,-Kč

446 490,-Kč

2

396 250,-Kč

83 213,-Kč

479 463,-Kč

3

580 000,-Kč

121 800,-Kč

701 800,-Kč

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e výsledek výběrového řízení na dodavatele akce
„Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Zábrodí“ konané dne 20.11.2014 a uzavření kupní smlouvy
s vítězným uchazečem, firmou ALFA PROFI s.r.o
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/1/12/2014 bylo schváleno
3. Smlouvu č. 14170333 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP na akci „Snížení
energetické náročnosti objektu mateřské školy v obci Horní Rybníky včetně výměny zdroje
vytápění“.
Smlouva č. 14170333 bude uzavřena mezi SFŽP ČR a obcí Zábrodí. Fond poskytne příjemci podpory
dotace ve výši 165 303,- Kč. Dotace představuje 5% celkových způsobilých výdajů, které činí
3 303 060,-Kč.
Návrh usn:esení: Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu č 14170333 o poskytnutí podpory
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ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na akci „Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy v obci
Horní Rybníky včetně výměny zdroje vytápění“.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/1/12/2014 bylo schváleno
4. Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS 115D222004099
Rozhodnutím o poskytnutí dotace z MŽP obec obdrží dotaci na akci „Snížení energetické náročnosti
objektu mateřské školy v obci Horní Rybníky včetně výměny zdroje vytápění“ ve výši 2 810 151,Kč, což je 85% celkových způsobilých výdajů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í „Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace id.č.
EDS/SMVS 115D222004099,název akce „Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy
v obci Horní Rybníky včetně výměny zdroje vytápění“
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4/1/12/2014 bere na vědomí
5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje mimo režim
minimis č. smlouvy : RG/2014/56
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční a neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektu s názvem „MŠ v Zábrodí – vybudování
zpevněné příjezdové komunikace, vybavení kuchyně, vybavení MŠ a rekonstrukce přístavby
MŠ“ , evidovaného pod číslem RG/2014/56.Obci bude poskytnuta dotace ve výši 1 000 000,-Kč.
Dotace je rozdělena na investiční dotaci ve výši 500 000,-Kč a neinvestiční v téže výši.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje mimo režim minimis č. smlouvy : RG/2014/56
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/1/12/2014 bylo schváleno
6. Diskuse

Dne 19. 12. 2014 od 19,00 hodin bude letošní poslední zasedání ZO.

Od 4. 12. 2014 bude na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu obce Zábrodí na rok 2015.
Starosta poděkoval přítomným za účast na dnešním zastupitelstvu a v 19,10 hod. ukončil jednání
zastupitelstva.
Zapsala dne: 1. 12. 2014

Burdychová Drahomíra
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Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
19. 12. 2014
Starosta zahájil v 19.15 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 a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program
jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Jiroušek, Gabriela Jirková
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš,Gabriela Jirková, Eva
Lokvencová,Jiří Matějovic, Pavel Volhejn ( viz. prezenční listina)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2014
Úprava rozpočtu k 31. 12. 2014
Vyhláška o odpadech na rok 2015
Schválení zřízení příspěvkové organizace MŠ
Investiční akce v roce 2014
Plán investičních akcí na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2015
Různé
Diskuse
Závěr

5. Čerpání rozpočtu k 30.11.22014
Výdaje schválené: 9 667 760,-Kč
Čerpané: 4 195 239,62 Kč
Příjem schválený: 4 773 750,-Kč
Skutečné: 5 002 405,82 Kč
Dne 9. 12. 2014 přišla částečná platba dotace na akci „Zateplení MŠ“ ve výši 1 723 345,46 Kč.
Dne 10. 12. 2014 bylo připsáno na účet částka 101 373,26Kč dotace na „Zateplení MŠ“. Dne 17.
12. 2014 přišla na účet ČNB dotace ve výši 376 703,- Kč na akci“Revitalizace zahrady u MŠ
Horní Rybníky“. Na realizaci akce „Zateplení MŠ“ byly v letošním roce zaplaceny faktury ve výši
3 234 054,45 Kč. Stavy na účtech k 30. 11. 2014, ZBÚ: 658 0073,06 Kč, KB TV: 5 013 486,47 Kč,
ČNB: 209 025,50Kč.
6. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2014 (příloha č.1)
Daňové a běžné příjmy budou navýšeny o 231 560,-Kč. Příjem dotace ve výši 1 824 718.72 Kč na
zateplení MŠ a 376 703,-Kč na dětské hřiště u MŠ. Výdajová strana rozpočtu zůstane ve stejné výši.
Úprava bude provedena přesunem částek mezi paragrafy. Úprava rozpočtu bude upravena dle přílohy
č.1.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.1/19/12/2014 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

7. Vyhláška o odpadech pro rok 2014
Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 252 979,-Kč a byly rozúčtovány takto: 252 979: (505+42) = 462,48 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 410,- Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů. Sazba poplatku dle vyhlášky činí
410,-Kč.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/19/12/2014 bylo schváleno
8. Zřízení příspěvkové organizace MŠ
Název příspěvkové organizace bude „Mateřská škola Horní Rybníky“. Příspěvková organizace
bude vykonávat činnost mateřské školy a školní jídelny.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Horní
Rybníky ke dni 1. 2. 2015, které bude vykonávat činnost mateřské školy a školní jídelny.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/19/12/2014 bylo schváleno
9. Investiční akce roku 2014
V letošním roce jsme prodloužily kanalizaci k bývalému čp. 19, dnes novostavba rodinného domu
manželů Kašparových. Největší akcí v letošním roce byla rekonstrukce mateřské školy , která
bude otevřena k 1. 9. 2015. V tomto týdnu se vydávají kompostéry a od jara roku 2015 bude
možnost zapůjčení štěpkovače. Tato akce je finančně zajištěna dotací ve výši 90% ze SFŽP ČR.
Dotace bude vyplacena v roce 2015.
10. Plán investičních akcí v roce 2015
Naší prioritou je dokončit rekonstrukci MŠ Horní Rybníky a obecních bytů.Dále pak Revitalizace
zahrady u MŠ.Čistička odpadních vod pro MŠ a byty, Příjezdová cesta k MŠ, rekonstrukce VO
v Zábrodí a částečná výměna sloupů na Končinách.Výhybna u Volhejnů. Starosta seznámil
přítomné s investičními akcemi a čerpání dotací za období 2010 -2014 a plánovanými akcemi na
rok 2015.
11. Rozpočet na rok 2015 (příloha č.2)
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 4. 12. 2014. V době zveřejnění rozpočtu nebyla
známa dotace ze státního rozpočtu ve výši 90 500,-Kč. Dále budou příjmy navýšeny o částku
401 800,- což je dotace na kompostéry a štěpkovač. V par. 3111 bude navýšení 250 000,-Kč na
vybudování ČOV u MŠ.V par. 6171 bude navýšení o 446 600,-Kč na zaplacení kompostérů a
štěpkovače. Faktura je splatná v roce 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2015 jako schodkový. Závazným ukazatelem
byly stanoveny paragrafy dle přílohy č.2.
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Hlasování:

Zdržel se: 0

Pro: 7 Proti: 0

Usnesení č.4/19/12/2014 bylo schváleno
12. Různé
 Sousedské posezení 31. 1. 2015.
 Obecní zabíjačka 14. 2. 2015
 Dětský karneval 28. 2. 2015
13. Diskuse
 p. Lokvencová - děkuji Vám, kteří jste přišli v říjnových volbách podpořit nové kandidáty. Věřím,
že všichni byli připraveni pomoci a přispět svým dílem k obohacení života svých spoluobčanů i pořádku v obci. Ráda bych poděkovala též bývalým zastupitelům za spolupráci, důvěru, podnětné i kritické
návrhy, které přispěly ke korekci některých obecních projektů a plánů. Blahopřeji nově zvoleným kolegům zastupitelům k jejich mandátu a těším se s nimi na spolupráci. Děkuji organizacím v obci i jednotlivcům za pomoc a vstřícnost při pořádání veškerých programů. Díky Vašemu přístupu můžeme
směleji plánovat další akce. Velmi si vážím Vaší podpory. Děkuji Vám, kteří jste ochotni podpořit neziskové organizace v obci a přispět jim i finančně. Panu starostovi Janu Dlauhoweskému děkuji za nasazení, transparentnost a jeho korektní i lidský přístup. Dovolte mi prosím nyní na závěr roku, abych
všem Vám a Vašim rodinám popřála pohodové Vánoce ve zdraví, radosti, lásce a pokoji.
 p. Matějovic - Za Sokol Zábrodí přeji všem do nového roku hodně zdraví. Máme 50 mladých
fotbalistů a tímto děkuji obecnímu úřadu za podporu.
 p. Kulda- Bude mateřská školka naplněna dětmi z obce, nebo se budou vozit děti i z Červeného
Kostelce a jiných obcí?
 p. Dlauhoweský- Děti budou přijímány přednostně z naší obce. V současné době je zde tolik dětí, že
školka by měla být naplněna místními. Pokud budou volná místa, školka je na tak krásném místě, že už
teď mají zájem o umístění dětí rodiče z Náchoda i Červeného Kostelce.
 p. Demjanovič – Rád bych vás pozval na malý turnaj ve stolním tenise ,který se bude konat 7.2.2015
na Obecním úřadu v Horních Rybníkách.
 p. Semerák - Při rekonstrukci VO v Zábrodí, by se mohly přidat 3 světla na hráz Broďáku.
 p. Dlauhoweský – Chránička pro kabel byla uložena do výkopu, který prováděl Telecom.
Instalace sloupů VO by měla být provedena současně s opravou chodníku. Předběžně plánujeme
provést tuto akci v roce 2016.
 p. Hejda – Děkuji za opravu Červeňáku.
 p. Jiroušek – Červeňák se realizoval na základě schůze v loňském roce. Celá akce byla
realizována jako oprava povrchu.V příštím roce by mohl být opraven zbytek.
 p. Dlauhoweský – Děkuji všem, kteří svou prací přispívají k provozu a rozvoji obce. Přeji
krásné a klidné vánoce, v novém roce hodně štěstí, pevné zdraví.
 Starosta poděkoval přítomným za účast na dnešním zastupitelstvu a ve 20.30 hodin ukončil
jednání zastupitelstva.
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ODDÍL TJ ZÁBRODÍ INFORMUJE
Mladší přípravky:
Malá slavnost na ukončení sezóny 2014 ml. přípravky a předpřípravky se konala 24.10. na OÚ
Horních Rybníkách. Zhodnotili jsme zde podzimní část soutěže a informovali jsme o průběhu
halových turnajů. Dále se přípravkám promítly diáře a záběry z utkání a turnajů. Všichni jsme si
záběry ze hry náležitě vychutnali.
Malým překvapením pro děti bylo vystoupení děvčat z taneční skupiny Fellazz ze Rtyně. Po
vystoupení se s našimi dětmi pustily do soutěžení, připravily pro ně hry a malí fotbalisté si chvilku
zkusili být tanečníky v mažoretkách. Po skončení her byly předány odměny všem třem týmům
v podobě tří dortů - předpřípravce a Zábrodským Lvům i Tygřicím. V podvečer byla připravena
pro hráče chutná večeře. Této akce se zůčastnílo 28 dětí s rodiči.
Děkujeme paní Burdychové za přípravu jídla pro přípravku a rodičům - paní Matějovicové Ivaně,
Chráskové Kateřině a Chráskové Martině. Za přípravu dortů děkujeme paní Rýdlové Jitce.
Nejlepší střelci podzimní sezóny: Míl Marek 71 gólů, Špelda Tomáš 42, Nývlt Nevio 21 ,
Erber Matyas 14, Branda Matěj 8, Cvrkal Jonatán 7, Cvrkal Miky 8.
Děvčata : Matějovicová Nikol 13, Cvrkalová Rozálie 3, Brožová Eliška 3.
Předpřípravka: Branda Matěj 33.

Mladší žáci:
Poslední zápas jsme odehráli 2.11. na Zábrodí, Kde hostovali hráči Police n/ Metují se povedl a vyhráli
jsme 4 : 1 . V dobré náladě jsme se přesunuli do Zábrodí do hostince u Prouzů, kde jsme měli od
oddílu objednaný oběd. Tímto setkáním jsme ukončili podzimní část soutěže a informovalijsme žáky o
zimní části soutěže. Této akce se zůčastnilo 18 hráčů a dva trenéři .
Nejlepší střelci podzimu: Míl Richard 7, Levý Lukáš 5, Balcar Jaroslav 4, Mareček Tomáš 3,
Dlauhoweský Adam 2.
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TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

S.V.Jesenice

8

6 0 2 53: 22

19

1

( 6)

2.

S.Zábrodí

8

5 0 3 28: 19

16

1

( 3)

3.

FK Náchod B

8

4 0 4 37: 42

11

-1

( 0)

4.

AFK Hronov

8

3 0 5 28: 46

8

-1

( -3)

5.

S. Police n.M

8

2 0 6 21: 38

6

( -6)

Muži:
Hodnocení podzimní části:
Začátek podzimní soutěže se mužům moc nepovedl. Příčinou byla slabá účast hráčů na trénincích
i na zápasech. Trenér pan Milan Nývlt po dohodě ukončil trenérskou činnost v oddíle mužů.
Za rok půl odvedl kus poctivé práce a děkujeme mu jménem oddílu a přejeme mu hodně zdraví.
Na začátku jarní sezóny bude představen nový trenér.

TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

1.

S.Božanov

8

8 0 0 31: 5

24

( 12)

2.

S.Heřmánkovice

9

7 1 1 42: 16

22

( 10)

3.

TJ V.Poříčí B

9

5 1 3 26: 22

16

( 4)

4.

S.Stárkov

9

3 4 2 16: 10

13

( -2)

5.

J.Martínkovice

9

3 4 2 17: 15

13

( -2)

6.

S.Zábrodí

9

2 1 6 21: 30

7

( -8)

7.

S.Otovice

8

1 2 5 16: 27

5

( -7)

8.

S.Křinice

8

0 4 4 12: 20

4

( -8)

9.

S.Ruprechtice

9

0 3 6 9: 45

3

( -9)
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PK

(Prav)

Mikulášské překvapení pro děti
Přípravka Zábrodí
Při tréninku dne 3. 12. nás naštívil v tělocvičně čert a Mikuláš . Nejdříve zavítal na předpřípravku,
kde děti čertovi skákaly přes metlu. Pan Mikuláš si zase rád vyslechl všechny básničky. Každý malý
fotbalista byl odměněn balíčkem od anděla.
Pan Mikuláš nezapomněl ani na mlmladší přípravku a děvčata, kde musel být čert už přísnější
a někde i spouštěl hrůzu. Ale vše naštěstí uklidnil rozvážný a moudrý pan Mikuláš a nadělil pro radost
balíčky všem dětem.

Děkujeme všem našim
sponzorům v roce 2014, kteří
přispěli na mládež Sokolu Zábrodí:
OÚ Zábrodí,
Saargummi Červený Kostelec,
OD Impru Zábrodí,
TF PRESS s.r.o. v H. Rybníkách,
panu Radimu Cvrkalovi ,
Michalu Litošovi ,
Josefu Špeldovi ,
OFS Náchod.
Jiří Matějovic
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Z kroniky, rok 1932 - elektřina v Zábrodí
V posledních letech jsme konfrontováni s různými nabídkami na levnější elektrickou energii, máme
v obci sluneční elektrárnu, v krajině se objevují větrné elektrárny. Různí agenti nám podomně
nabízejí „levnější elektrickou energii“. Jak to ale bylo, když ještě elektřina nebyla zavedena?
Popravdě řečeno, dnes si to neumíme představit, zejména v zimě kdy se už brzo stmívá, musela být
všude venku pořádná tma. Protože zavedení elektřiny, nebylo v silách jednotlivců, několik moderních
hospodářů založilo družstvo pro zavedení elektrické energie do jejich příbytků. Zatímco ve městech
byla elektřina už dávno zavedena, venkov byl ještě ve tmě.
Zápis v kronice:
Po celou zimu bylo málo sněhu. Holomrazy
Josef Soumar rol. čp. 23 kontrolorem
poškozeny byly jetele, takže první jejich seč
Antonín Kocián rol. čp. 11 členem výboru
byla slabá. Ostatní pícniny a obilniny se
Augustin Hanuš rol. čp. 31 členem výboru
udržely a urodilo se jich hojnost, k čemuž
Norbert Hruška rol. čp. 24 náhradníkem
velice přispívaly časté deště ku konci jara, které
13.října podána byla přihláška ředitelství
potrvaly až do žní. Vlivem příznivého počasí
Východočeské elektrárny v Hradci Králové a
obilniny vyrostly do nadprůměrné délky a
zadána stavba. Během stavby přihlásilo se
vírovitě polehly. Po celou dobu žní vůbec
dalších 15 členů, čímž počet členů stoupl na 22.
nepršelo, takže sklizeň bez nejmenší škody byla
Každý člen byl povinen upsati 100,- Kč na 1
provedena.
korec pozemku, jak vlastního , tak i najatého a
V květnu přišli do naší obce dva agenti od
5,- Kč zápisného na každých 100,- Kč , kteří se
firmy Rudolf Frinta, elektrotechnický závod
přihlásili do 20. října. Pro přistouplé během
Hradec Králové a vydávali se za úředníky
stavby obnášelo zápisné Kč 10,- , po zapnutí
Východočeské elektrárny v Hradci Králové.
Kč 20,-. Nejmenší počet podílů stanoven na 5.
Předstírali, že provádějí soupis pro stavbu
Upsanými podíly zaplacena byla první splátka,
elektrorozvodné sítě ve zdejší obci, přičemž
tj. 1/3 celého rozpočtu, druhá splátka Kč
dotazovali se, jaký elektromotor a instalaci si
28.000 opatřena z reifeisenky v Horních
každý rolník, kterého navštívili, hodlá poříditi,
Rybníkách, která dle usnesení k tomuto účelu
načež předložili k podpisu společné prohlášení
zapůjčila nám 10.000,- Kč bezúročně na 1 rok.
a zároveň kupní smlouvu znějící na objednávku
Obec dle usnesení obecního zastupitelstva měla
elektromotoru a instalace za vysoké ceny.
přispěti k tomuto účelu 12.000,- Kč. Stavba
Takovýmto podvodným způsobem získali zde 8
rozvodné sítě vyžádala si nákladu 104.000,rolníků.
Kč. 22. prosince. byla stavba ukončena a
V předchozích letech počínaje rokem 1926
zapnut proud, čímž elektrorozvodná síť v naší
usilováno bylo několika místními občany
obci uvedena byla v provoz. Toho dne na
o provedení soustavné elektrizace ve zdejší
oslavu zavedení elektrického světla uspořádán
obci.
byl v hostinci Bernarda Prouzy zábavný večer.
Myšlenka ta však pro neúplné pochopení
ostatních, setkala se vždy s nezdarem. Teprve
v tomto roce, kdy ředitelství Východočeské
elektrárny v Hradci Králové vyšlo vstříc
s nabídkou poshovění placení třetí splátky tj.
33% z celého rozpočtu bezúročně do r. 1940 a
další slevou 15.000 Kč na primérní lince, došlo
k uskutečnění. Této výhody použilo několik
občanů přes nápor ostatních a dne 12. října
založili „Družstvo pro rozvod elektrické
energie ve zdejší obci“. Zakládajících členů
bylo 7, z nichž zvoleno předsednictvo a výbor
Stabilní elektromotor pro pohon různých
jak následuje:
zemědělských strojů – mlátičky, pily, ještě dnes
Josef Mojžíš rol. čp. 33 předsedou
je můžete na venkově vidět.
Bernard Prouza rol. čp. 19 místopředsedou
Podle zápisů v Pamětní knize obce Zábrodí
Alois Kulda rol. čp. 9 pokladníkem
zapsal v říjnu 2008 Jan Veselý, kronikář
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Nový územní plán pro obec Zábrodí
Úvod
1. září 2014 schválilo zastupitelstvo obce Zábrodí nový územní plán, který jsme zpracovali v našem
Urbanistickém atelieru UP-24. Územní plán je poměrně rozsáhlá a pro laiky i složitá dokumentace,
proto bych ráda vysvětlila touto cestou, co Vám, obyvatelům obce, přináší.
Území obce Zábrodí znám již mnoho let a nyní, kdy jsme prováděli podrobný průzkum, jsem
opět obdivovala harmonický soulad mezi přírodními hodnotami (které jsou podmínkou příjemného
bydlení i rekreačního využívání území) a mezi hospodářským potenciálem (zemědělství, podnikání
v místě i možnost zaměstnání v dostupných centrech – v Náchodě či v Červeném Kostelci). Tak jsou
dány základní podmínky pro spokojený život obyvatel a z toho vyplývá i zájem lidí o výstavbu
rodinných domů v obci Zábrodí.
Z toho plyne i hlavní cíl nového územního plánu, a to vytvořit podmínky pro kvalitní bydlení i
rozvíjení ekonomického a rekreačního potenciálu při zachování přírodních a krajinářských hodnot.
Významnou podmínkou pro kvalitní život lidí je i dostatečná veřejná - dopravní, technická
i občanská vybavenost, kterou územní plán řeší tak, aby odpovídala předpokládanému rozvoji území.
Ochrana a rozvoj hodnot území
Obec má krásnou polohu na náhorní planině, která je intenzivně zemědělsky obhospodařovaná.
Zalesněná je jihozápadní část území obce s Bukovou Horou (459 m n. m.), řada drobných lesíků je
roztroušena po celém území obce.
Předmětem ochrany jsou zejména tyto hodnoty:
rybníky Špinka a Brodský, a to jak z hlediska přírodního, tak i z hlediska významu pro
rekreaci,
o významná místa - výhledy, křížky a pomníky,
o rozptýlená zástavba zemědělských usedlostí,
o lesy,
o kvalitní zemědělské půdy, často odvodněné.
Veškerý rozvoj je podmíněn ochranou hodnot území a respektováním charakteristických znaků
krajiny i zástavby. V regulativech územního plánu pro novou výstavbu jsou podmínky pro ochranu
těchto hodnot zapracovány.
o

Podmínky a požadavky na plošné a prostorové uspořádání zástavby
Při rozhodování o nových stavbách musí být splněny podmínky plošného a prostorového
uspořádání, které stanovuje územní plán. Nová zástavba se musí přizpůsobit stávající urbanistické
struktuře a charakteru zástavby v jejím okolí. V celém území obce se vylučuje výstavba nových
bytových domů.
Při vymezování ploch zástavby musí být ponechán dostatečný prostor pro veřejná prostranství,
která v Zábrodí představují zejména místní komunikace. Pokud nestanovuje územní plán jinak, bude
minimální šířka nově obestavovaných veřejných prostranství s místní obousměrně provozovanou
komunikací 8m (tím není myšlena šířka vozovky, ale celý prostor „od plotu k plotu“).
Na území obce tradičně nejsou veřejná prostranství typu náves. Územní plán nenavrhuje prostor
charakteru návsi, ale v rámci plánované zástavby v Horních Rybnících bude rozšířen prostor podél
místní komunikace a umístěna zde alej. Plocha bude plnit i funkci veřejného prostranství, protože tato
místní komunikace je významnou osou Horních Rybníků.
Rozptýlená zástavba neumožňuje (s ohledem na finanční náročnost) zajištění plnohodnotné
dopravní a technické infrastruktury, proto jsou ponechány v řadě případů přístupy k plochám bydlení
jen po účelových cestách.
Vzhledem k zájmu o bydlení v Zábrodí se obec snaží o zajištění odpovídající infrastruktury
v místech koncentrovanější zástavby:
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o
o
o
o

Horní Rybníky – střed, kde je umístěn obecní úřad a lokalita „Satelit“,
okolí křižovatky silnice III/3039 s místní komunikací ke Špince,
Zábrodí - ulice od pomníku ke Hruškovým,
Končiny,

Bydlení : Zástavba obce je charakteristická svou rozptýleností, která v okolních obcích nemá obdobu.
Z jednotlivých usedlostí hospodáři obdělávali své polnosti. Tento charakter zástavby je dnes vnímán
jako hodnota řešeného území a územní plán ji zachovává.
To znamená, že zástavba směřovaná do krajiny v návaznosti na původní usedlosti je
redukována na menší plochy, které by měly umožnit výstavbu domů zejména pro členy rodin
z usedlostí. Tyto plochy byly umístěny tak, aby pokud možno nezabíraly nejkvalitnější zemědělské
půdy a neomezovaly možnosti zemědělského obhospodařování pozemků.
Vývoj posledních desetiletí vedl ke vzniku ohnisek zástavby v místech snadněji dostupných
a připojitelných na infrastrukturu. Největší ohnisko zástavby vzniklo v Horních Rybnících, kde byla
zastavěna rodinnými domy plocha nazývaná „Satelit“. Centrum Horních Rybníků se tak stalo jádrem
kompaktnější zástavby. Územní plán zde v návaznosti na novou lokalitu rodinných domů navrhuje dvě
plochy o větší rozloze. Jedná se o plochy určené pro venkovské bydlení. Každá z nich má cca 2,4 ha,
takže by zde mohlo být realizováno v každé ploše cca 10 - 15 RD.
Občanské vybavení a sport: V části Horní Rybníky je budova obecního úřadu, kde je také možnost
konání společenských akcí. Významným místem pro sportovní a společenský život je i areál hřiště
v Zábrodí. Ve správě obce jsou dvě hasičské zbrojnice.
V obci bývala v minulosti škola a ještě v nedávné době školka. Do školy jezdí děti do Náchoda
a do Červeného Kostelce. Obě tato centra vzdálená jen několik kilometrů poskytují potřebnou
občanskou vybavenost i Zábrodí a Horním Rybníkům.
Územní plán vymezil plochu, kde již v minulosti byla mateřská škola a obec ji vzhledem ke
stoupajícímu počtu dětí opět hodlá po rekonstrukci provozovat. V obci bylo v minulosti několik
hostinců a obchod, bohužel dnes zůstal jen hostinec u hráze Brodského rybníku.
Výroba a podnikání: Výrobní a rozsáhlejší podnikatelské aktivity jsou soustředěny především
v lokalitě Zábrodské Končiny, která má dobré předpoklady i pro další rozvoj těchto aktivit, vzhledem
k prostorové izolovanosti a dobrému napojení na dopravní infrastrukturu. Územní plán zde navrhuje
nové zastavitelné plochy a územní rezervu pro drobnou výrobu.
Územní plán stabilizuje i další jednotlivé plochy drobné výroby, a to v blízkosti silnice III/3039,
III/30310 a v Kosteleckých Končinách. Drobné nerušící výrobní služby lze realizovat i v plochách
smíšených obytných.
Živočišná výroba je umístěna v areálu na jižním okraji Horních Rybníků. Další malá plocha je
v Zábrodí. Nové plochy pro živočišnou výrobu ÚP nenavrhuje.
Rekreace: Těžištěm rekreace je na území obce rybník Špinka a jeho okolí. Stávající plochy chat
(patřící do k.ú. Zábrodí) jsou stabilizované pod hrází rybníku. Nové plochy pro chaty územní plán
nenavrhuje. Ke k.ú. Zábrodí patří ještě západní pobřeží Špinky, pás mezi cestou a vodní plochou. Tyto
plochy vymezuje územní plán jako stabilizované plochy rekreace na plochách přírodního charakteru.
To znamená, že zde mohou pokračovat stávající rekreační aktivity, ale nová zástavba je vyloučena,
protože rybník Špinka je biocentrem, tedy územím chráněným pro přírodní hodnoty.V souvislosti
s rekreačním využíváním rybníku Špinka je navrženo u hráze Špinky nové parkoviště u odbočky
k chatám (k „Růžence“). Zde je možné zřídit stání pro cca 10 - 15 automobilů. Toto parkoviště by mělo
sloužit zejména těm návštěvníkům, kteří se přijíždějí vykoupat, či jako východisko pro pěší či
cyklistické výlety.
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Dále se navrhuje pro zvýšení bezpečnosti zklidnění komunikace po hrázi Špinky
s upřednostněním pěších v době letní sezóny, a to s pomocí dopravního značení, popřípadě
zpomalovacích prahů.
Územní plán počítá se stávajícími cykloturistickými i pěšími trasami. Navrhuje několik pěších
propojení v krajině, zejména s cílem zlepšit možnost propojení Zábrodí a Horních Rybníků i mimo
silnici (ve směru sever – jih kolem Linhartů). Dále je cílem zlepšit propojení směrem k sousedním
sídlům a dalším cílům v krajině (rybník Špinka). Pěšiny jsou navrženy vždy po zaniklých polních
cestách, nebo po mezích.
Vyčíslení možného nárůstu počtu obyvatel
rok 2013

počet obyvatel: cca 490 obyvatel

počet obytných domů: 166

chalupy (nejsou trvale užívány): cca 23

počet chat: 42
návrh (k roku cca 2025)

počet obyvatel bude narůstat postupně, při zachování stávajícího trendu by mohlo na území
obce v následujících 10 - 20 letech přibýt cca 40-60 obyvatel, takže by obec mohla dosáhnout cca 550
obyvatel (vývoj počtu obyvatel je ovlivněn kladně přistěhováním nových obyvatel, záporně
odstěhováním a úmrtími)

počet obydlených rodinných domů by mohl vzrůst na cca 200 (s novými bytovými domy se
nepočítá; část dnes obydlených domů může ztratit trvalé obyvatele)

rekreační bydlení bude pravděpodobně zachováno ve stávajícím rozsahu, nebo bude mírně
přibývat chalup
Zásobování vodou a kanalizace: Část Končiny, nad vodojemem je zásobována z vodojemu
Krkavčina. Převážná část území (Končiny, Zábrodí a Horní Rybníky) je zásobována z vodojemu na
Končinách. Z hlediska kapacitního vyhoví stávající vodovodní systém i při nárůstu počtu obyvatel na
předpokládaných 550.
V obci není vybudována soustavná kanalizace. V Horních Rybnících je několik větví
kanalizace odvádějící vody z komunikací a připojených septiků.
V roce 1994 byla Hydroprojektem Praha zpracována Studie odkanalizování, která
předpokládala vybudování několika lokálních čistíren odpadních vod. Tato koncepce byla převzata do
„starého“ územního plánu. Vzhledem k rozptýlenosti zástavby a velkým vzdálenostem některých částí
od recipientů, není v současnosti efektivní tuto koncepci realizovat. Jednotlivé části obce Zábrodí
budou řešeny různě.
Pro části obce s nejvíce koncentrovanou zástavbou a nejlepšími terénními předpoklady pro
odvod splaškových vod jsou navrženy dvě čistírny odpadních vod, a to v Zábrodí (max. 250
ekvivalentních obyvatel) s odvodem do výběžku rybníka Špinka a v Horních Rybnících (max. 300
ekvivalentních obyvatel) pod Vlčinkou s odvodem vyčištěných vod do pravostranného přítoku
Radechovky. Návrh technologie čištění případně dočišťování bude předmětem následné dokumentace.
Do doby realizace ČOV bude likvidace splaškových vod individuální. V Horních Rybnících,
při dodržení zákonných podmínek předčištění, lze předčištěné vody odvádět do rekonstruované a
doplněné jednotné kanalizace a dále do pravostranného přítoku Radechovky.
6. 10. 2014 Ing. arch. Vlasta Poláčková
Nový územní plán nabyl účinnosti 17. 9. 2014 a je k nahlédnutí na adrese: www.zabrodi.cz/obecniurad/uzemni-plan
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POZVÁNKA NA SPOLEČENSKÉ AKCE V REGIONU:
Náchod:
St 24. 12. v 15 hod.
ve 24 hod.
Čt 25. 12. v 9 hod.
v 15, 16, 17 hod.
Pá 27. 12. v 17 hod.

Dětská půlnoční mše svatá za dopr. rytmické skupiny, kostel sv. Vavřince
Slavnostní „ Půlnoční mše svatá“ za doprovodu chrámového sboru, tamtéž
Slavnostní vánoční mše svatá, chrámový sbor, kostel sv. Vavřince
Živý Betlém v novém nastudování, Masarykovo náměstí
Půjdem spolu do Betléma, pořad Kostelecké cimbálové muziky, kostel sv.
Vavřince
St 31. 12. v 15 hod. Slavnostní mše svatá na zakončení roku 2014 s adorací Nejsvětější Svátosti
Oltářní ve 13 hod. Silvestr na Metuji – oddíl dálkového a zimního plavání
pořádá u Obchodní akademie Křest otužilců
Čt 1. 1. v 18 hod. Novoroční ohňostroj na Masarykově náměstí
Út 27. 1. čas neuv. La Putyka, Divadlo J. Čížka, nevšední hospodská fantazie a změněná realita,
svět bez fyz. zákonů a nečekaná akrobatická, hudební a pohybová čísla,
vstup: od 400,- Kč
Čt 19. 3. čas neuv. Žena za pultem – zbrusu nová komedie současného nejhranějšího autora –
Petra Kolečka, hrají O. Kaiser a J. Lábus, vstup: od 350,- Kč,
www.kupvstupenku.cz
Kino Vesmír:
St 31. 12. v 17.30 hod. Silvestrovské berlínské gala 2014 – satelitní přímý přenos z Berlínské
filharmonie,zazní úryvek z opery Dvorní Indové J. F. Rameaua, z lidové opery
Háry János Zoltána Kodályho a výběr ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka,
šéfdirigent Sir Simon Rattl
Výstavy:
22. 11.- 4. 1.
Náchodský výtvarný podzim - 31. přehlídka umění regionu, GVUN,jízdárna
do 31. 1.
Chvála píli včel, výstava v síni Regionálního muzea připomíná dějiny včelařského Spolku založ. 1893
do 1. 2.
Kouzlo betlémů a Vánoc v muzeu – vánoční výstava ve všech sálech
Městského muzea
Červený Kostelec:
Út 23. 12. 9 – 16 hod. Betlémské světlo, náměstí TGM
St 24. 12. 14 – 15 hod. Vánoční ladění, Mě dechová hudba vystoupí na náměstí TGM
St 24. 12. 23.15 – 23.45 hod. Štědrovečerní vytrubování, Mě dechová hudba, náměstí TGM
Pá 26. 12. v 17 hod. Koncert Kostelecké cimbálovky a jejími hosty v kostele sv. Jakuba
So 28. 12. v 17 hod. Nebe na zemi -. repríza nové inscenace domácího DS v Divadle J. K. Tyla
St 31. 12. od 10 hod. XIV. Silvestrovský sjezd na čemkoli, Na Prodance, čaj, svařák, polévka
St 31. 12. ve 20 hod. Silvest v restauraci Na Bohdašíně, hudba DJ Němeček, 605 180 876
Čt 8. 1. v 18 hod. Tříkrálový koncert houslisty Josefa Špačka, klavír Miroslav Sekera,
benefiční koncert. Výtěžek - na péči v hospici a Mobilním hospici A. České
So 10. 1. 2015
Tříkrálová sbírka 2015, pořádá Oblastní charita ČK
Čt 29. 1. v 19.30 hod. Mlýny, nejúspěšnější drama Divadla Sklep, zpracované volně na motivy hry
Havla a K. Bryndy „Život před sebou“. Účinkují: Jiří F. Burda, David
Vávra, Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, Milan Šteindler/ Ondřej Trojan a
další . Vstupné: 370,- 350,- 330,- Kč
Pá 13. 2. v 19.30 hod. Bez předsudků, komedie, účinkují: Jana Paulová a Pavel Zedníček ( herci
Divadla Kalich v Praze), přp. IC ČK nebo na www.123vstupenky.cz, Divadlo
J.K. Tyla
Pá 27. 3. v 19.30 hod. Na správné adrese, uvádí DS Zdobničan Vamberk, ve Francii úspěšná
komedie o třech ženách žijících v jednom bytě, které se naráz rozhodnou najít si
muže.Vstupné: 120,- 110,- 100,- Kč, Divadlo J. K. Tyla
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Pá 22. 5. 2015

Pro uličníky na uličníky, inscenace, příběhy ze života malého Mikuláše a
jeho povedených kamarádů od René Goscinnyho, v hlavní roli Matouš Ruml,
Divadlo J. K. Tyla, www.kupvstupenku.cz

Hronov:
So 17. 1. ve 20 hod. 17. ples Města Hronova – srdečně zve Město Hronov ve spolupráci s KIS
Hronov. K tanci a poslechu hraje skupina HF Band z Úpice
Přp.: IC Hronov, 491483646, vstup 100,- Kč
Čt 26. 3. v 19 hod. Tři holky jako květ – Elaine Murphyová, autorský debut irské dramatičky,
uvádí Divadlo na Fidlovačce v režii Jana Jirků. Láska sex, narození, smrt a
lekce salsy.V r. 2009 byla tato hra oceněna jako nejlepší hra roku. Rebelující
maturantka, psychicky se hroutící matka – prodavačka v dámském oddělení,
a penzistka, pečující o nemocného manžela. S velkou dávkou humoru a
sebeironie nám svěřují své malé radosti, trápení i tajemství.
4. 12. - 4. 1.
Křehké kouzlo Vánoc – výstava v Jiráskově rodném domku, tradice a
historie zdobení stromku
Velké Poříčí:
Ne 28. 12. v 18 hod. Poutníci – country Vánoce ve Velkém Poříčí, Obecní dům, vstup: 150,- Kč,
v přp. 120,-Kč
Česká Skalice :
Pá 26. 12. v 15.30, 17, 18.30 hod. Koleda, koleda, Štěpáne – sváteční program v Rudrově mlýně
v Ratibořicích
1. 12. - 9. 1.
Vánoce, Vánoce přicházejí – výstava v Regionálním IC, na které uvidíte
vystřihovánky Markéty Vránové
5. 12. - 5. 1.
Jehlou a nití – vástava prací účastnic kurzů patchworku v SVČ Bájo se koná
v galerii Fortna
Nové Město:
So 27. - 28. 12.

Prohlídky vánočně vyzdobeného zámku, bude zpřístupněna i secesní
kuchyně
Čt 31. 12. v 15 hod. Dětský Silvestr – zábavný program na Husově náměstí pro celou rodinu,
ohňostroj
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Zubní pohotovost
20.12 a
21.12.

MUDr. Vladimír Semerák

Denisovo nábřeží 665, Náchod

491 424 921

24.12.

MUDr. Jan Klimek

Českých bratří 407, Náchod

491 427 603

25.12.

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

26.12.

MUDr. Milan Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

27.12. a
28.12.

MUDr. Jan Šnajdr

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 482 850
777 905 047

1.1.2015

MUDr. Blanka Hulánová

Smetanova 144 Nové Město nad
Metují

491 428 502

03.01. –
04.01. 2015

MUDr. Jana Šnajdrová

Náchodská 548, Velké Poříčí

491 482 850

Obchodní družstvo Impro, Končiny 111, 549 41 Zábrodí
Vážení spoluobčané,
v posledních dnech mnozí z Vás obdrželi dopisy, ve kterých odesílatel žádá o odkup Vašich
pozemků.
Nemáme právo zasahovat do svobodných rozhodování vlastníků půdy, ale pokud máte zájem
své pozemky prodat, nabídněte je, prosíme, Obchodnímu družstvu Impro Zábrodí, Končiny 111 k
zemědělskému využívání.
Kontakt: e-mail: sekretariat@odimpro.com
nebo osobně na správě OD Impro v Končinách 111
nebo na telefon Ing. Drapače č. 723 122 553.
Vedení Obchodního družstva Impro
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PŘEVZATO ODJINUD

Advent - původ a historie
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět.
Slovo Advent pochází z latinského „adventus“, což
znamená "příchod". Doba adventní byla vlastně
přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání ustálila na
posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém se měli
lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití, věnovat zbožnému rozjímání. Zakázány
byly veškeré zábavy, tanec a zpěv. I tak se o adventu konaly některé lidové obřady, které
tento
zákaz
více
méně
porušovaly.
První adventní nedělí navíc začínal (na rozdíl od toho kalendářního) liturgický rok.
Křesťané totiž odvíjeli čas od narození Krista, tj. že ke všem událostem docházelo buď
ante nebo post Christum natum (před nebo po narození Krista).
Až do třetí adventní neděle byla charakteristickou postní barvou temně fialová, po třetí
neděli
ji
nahradila
barva,
symbolizující
radost,
barva
růžová.
Každá z adventních nedělí měla své lidové označení (železná, bronzová, stříbrná a
zlatá.)
Doba adventní nebyla svým začátkem ani délkou vždy stejná. Například z roku 581
pochází nařízení biskupa Perpetua, podle něhož byl stanoven začátek adventu na svátek
sv. Martina, tzn. 11. listopadu. Rovněž jsou zmínky o čtyřice-ti denním půstu před
Vánocemi. Sněm církevní Turonský roku 567 n.l. ustanovil začátek adventu na počátek
prosince.
Z roku 1001 pochází z opatství Abbo zmínka o adventu, trvajícím čtyři neděle.
Advent, tak jak ho známe, začíná čtvrtou neděli před Štědrým večerem, trvá 22 až 28
dní a může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
Hlavním symbolem adventu je adventní věnec. Už od nepaměti je věnec symbolem
vítězství a královské důstojnosti. Je to projev radosti, úcty a vítězství. První zpráva o
adventním věnci pochází z roku 1838 z přístavního města Hamburku, kde majitel
sirotčince teolog Johann Heinrich Wichern zavěsil na dveře začátkem adventu dřevěný
vyřezávaný věnec, na který dal každý den jednu zapálenou svíci. Pod věnec umístil
kasičku, do které vybíral milodary na chudé děti. Těch svící bylo původně 24, ale dnes
se dávají pouze 4 jako symbol jednotlivých týdnů.
Původní barva svící na adventním věnci byla fialová jako barva kněžského roucha.
Dnes však převládá barva červená a zlatá.
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K NEDĚLNÍ KÁVĚ
Vztah muže a ženy je věčné téma. Vyluštěte si, jak na tom je dvojice z křížovky.
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ZADÁNO DĚTEM
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Kontakt na vydavatele a zasílání příspěvků: urad@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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