ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2019

Radostné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
Vám za Obec Zábrodí přeje
Jan Dlauhoweský a Ladislav Jiroušek
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Zprávy z obce

Veřejná zasedání obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Zábrodí
***

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
4. 11. 2019
Starosta zahájil v 18,10 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: Petr Baláš, Jiří Matějovic
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Ondřej Kohl, Petr Habr, Jiří Matějovic, Jan Veselý (viz. prezenční listina)
Program:
1. Zpráva o hospodaření a o čerp. rozpočtu obce k 31. 10. 2019
2. Úprava rozpočtu
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a umístění stavby: akce
Zábrodí, Špinka nové knn Pod Hrází
4.
5.
6.
7.
8.

Příspěvek na sborník Rodným krajem na rok 2020
Příspěvek pro Oblastní charitu Červený Kostelec na rok 2020
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 31. 10. 2019
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31.10. 2019
Příjmy 10 370 333,47 Kč
Výdaje 6 375 731,34 Kč
Stavy na účtech k 31.11.2019: ZBÚ 10 023 630,88 Kč, ČNB 3 411 270,36 Kč.
Účty celkem 13 434 901,24 Kč
2. Úprava rozpočtu (příloha č.1).
Starosta podrobně okomentoval změnovou položku v rámci projednávaného
rozpočtového opatření .Jedná se o nákup pozemku v kú. Horní Rybníky, p.p.č.1110 o výměře 11 241
m2. od pana Karla Jansáka za cenu 35Kč/m2. Rozpočtové opatření je ve výši 400 000,-Kč.
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Děkuji panu Jansákovi za vstřícnost v tomto jednání. Pozemek bude zakoupen na stavbu domu sloužícího pro seniory.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/4/11/2019 bylo schváleno.

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a umístění stavby: akce Zábrodí,
Špinka nová knn Pod Hrází
Jedná se o standartní smlouvu, komunikace bude vrácena do původního stavu
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a umístění stavby: akce Zábrodí, Špinka nová knn Pod Hrází.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/4/11/2019 bylo schváleno
4. Příspěvek na sborník Rodným krajem na rok 2020
Obec každoročně přispívá na tento sborník. Na rok 2020 by příspěvek činil 5 000,-Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e příspěvek na sborník Rodným krajem pro rok 2020.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/4/11/2019 bylo schváleno
5. Příspěvek pro Oblastní charitu Červený Kostelec na rok 2020
Oblastní charita Červený Kostelec požádala o příspěvek na rok 2020 ve výši 40 418,-Kč.Tato částka
slouží na pokrytí nákladů spojených s péčí o naše občany, kteří ji potřebují. V letošním roce je pečováno o 3 občany naší obce.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e částku 40 418,-Kč pro oblastní charitu Červený Kostelec na rok
2020.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4/4/11/2019 bylo schváleno
6. Různé
 Rozsvícení stromečku bude 1.12.2019 od 16,30h
 Setkání s Mikulášem a čerty 1. 12.2019 od 17,00h
 VZZO 13.12.2019
 Obec zažádá o změnu ÚP č.1 . Změna se bude týkat i pozemku zakoupeného od pana Jansáka. Během roku 2020 bychom chtěli mít projektovou dokumentaci na stavbu domu pro seniory a zažádat o stavební povolení. V roce 2021 vysoutěžit dodavatele stavby a zahájit.
 Sousedské posezení 25. 1. 2020
 Obecní zabíjačka 29. 2. 2020
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7. Diskuse
p. Vlček: Pro kolik osob bude dům pro seniory?
p.starosta: V tuto chvíli je naše představa cca pro 20-25 osob. Vše záleží na nastavení financování
nejen samotné výstavby ale také následného provozu zařízení.
p.Pohanková: Je to luxusní nápad, za to děkuji. Je třeba přemýšlet o provozních
nákladech, odlehčovací službě.
p.Středa: Nový stacionář je v Náchodě, pro seniory na dobu nezbytně nutnou, tedy odlehčovací.
p.starosta: Z myšlenky jsme se dostali k pozemku. Popřejme mu, aby tam za pár let stál
krásný dům, který bude sloužit občanům.
p.Středa: Super kombinace děti a senioři.
p.starosta: Děkuji, že jste dali tomuto projektu zelenou.
8. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 18,45 hodin.
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

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

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
13.12.2019
Starosta zahájil v 19,10.hod. hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva a konstatoval, že byl zápis z minulého jednání zastupitelstva řádně ověřen a podepsán bez námitek. V souladu
s jednacím řádem jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně seznámil přítomné s připraveným
programem jednání a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Petr Habr,Jan Veselý
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Petr Habr, Ondřej Kohl, Jiří Matějovic, Jan Veselý ( viz. prezenční listina).
Program:
1) Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2019
2) Úprava rozpočtu k 31. 12. 2019
3) OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.1/2020
4) OZV o místním poplatku ze psůč.2/2020
5) Dodatek ke Smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
6) Dodatek č. ke smlouvě s f.Marius Pedersen
7) Darovací smlouvy, SDH, Sokol, TamTam , Hospic
8) Cena obědu od roku 2020
9) Kupní smlouva na pozemek p.č. 1110 v kú Horní Rybníky
10) Zahájení změna ÚP č.1 obce Zábrodí
11) Podání žádostí o dotace na vybudování sportovišť
12) Plán investičních akcí na rok 2020
13) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 pro PO MŠ Horní Rybníky
14) Rozpočet PO – MŠ Horní Rybníky
15) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 pro obec Zábrodí
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16)
17)
18)
19)

Rozpočet obce na rok 2020
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2019
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.11. 2019
Výdaje k 30.11. 2019: 6 709 833,76 Kč , příjmy k 30.11. 2019: 11 072 834,36 Kč
Stavy na účtech k 30.11. 2019: ZBÚ 10 380 040,87 Kč, ČNB: 3 423 258,76. Kč
2. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2019 (příloha č.1)
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno
zastupitelstvem obce. Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/13/12/2019 bylo schváleno.
3.

Obecně závazná vyhláško č.1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:306
886,-Kč a byly rozúčtovány takto: 306 886: (569+42) = 502 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 vyhlášky ve výši 490,- Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Vyhlášku č.1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních
odpadů. Sazba poplatku dle vyhlášky činí 490,-Kč
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/13/12/2019 bylo schváleno.
4.

Obecně závazná vyhláška č.2/2020, o místním poplatku ze psů
Obec Zábrodí vydává novou OZV o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 50 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 0 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100 Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e OZV č.2/2020,o místním poplatku ze psů.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3/13/12/2019 bylo schváleno.
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5.

Dodatek ke Smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
Od roku 2015 platí Voda Červený Kostelec nájem z vodovodu. V prvním roce to bylo 25 000,-Kč
.V dalších letec 47 000,- Kč, 66 000,-Kč, 90 000,-Kč. V roce 2019 byla výše nájemného 114 000,Kč.Na rok 2020 bude částka 146 000,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Dodatek Smlouvy č.6 o nájmu s Vodou Červený Kostelec.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/13/12/2019 bylo schváleno.
6. Dodatek ke smlouvě o dílo s f.Marius Pedersen
Pro rok 2019 byla obcím navýšena firmou Marius Pedersen a.s., cena za svoz a likvidaci odpadů . Na
rok 2020 je cena pro naší obec navýšena o 7,6%.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek smlouvy o dílo č.8 s f. Marius Pedersen a.s.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/13/12/2019 bylo schváleno.
7. Darovací smlouvy pro rok 2020
Charita Červený Kostelec 40 418-Kč, TJ Sokol Zábrodí 40 000,-Kč, Centrum Tamtam pro sluchově
postižené: výše daru bude podle výtěžku z Cestománie 2020. Dále pak SDH Zábrodí 10 000,-Kč a
SDH Horní Rybníky 10 000,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvy na rok 2020 pro Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 40 418,-Kč, TJ Sokol Zábrodí ve výši 40 000,-Kč, SDH Horní Rybníky ve výši 10 000,, SDH Zábrodí ve výši 10 0000,- Kč a Centrum Tamtam pro sluchově postižené dle výtěžku
z Cestománie 2020.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/13/12/2019 bylo schváleno.
8. Cena obědu od roku 2020
Od roku 2011 je cena obědů pro seniory obce ve výši 50,-Kč. Firma Vojtas od 1.1.2020 navýšila cenu obědu včetně dopravy na 78,60Kč. Cena obědu pro seniory obce od 1.1.2020 bude ve výši 55,Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e cenu pro seniory obce za oběd včetně dopravy ve výši
55,-Kč.
Hlasování:

Pro: 7

Usnesení č.7/13/12/2019 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0
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9. Kupní smlouva na pozemek p.č.1110 v kú.Horní Rybníky
Obec odkoupí pozemek p.č.1110 v kú Horní Rybníky od pana Karla Jansáka. Cena je stanovena na
35,-Kč/m. Pozemek je zakoupen pro plánovanou výstavbu domu pro seniory. Cena pozemku je motivována uvedeným zájmem obce a je tomuto zájmu přiměřená.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e kupní smlouvu s panem Karlem Jansákem na pozemek p.č.1110
o výměře 11241 m, v kú. Horní Rybníky.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/13/12/2019 bylo schváleno.
10. Zahájení změny ÚP č.1 obce Zábrodí
Pořízení změny č.1 ÚP obce Zábrodí bude pořízeno zkráceným způsobem. ZO pověří p. Jana Dlauhoweského pro spolupráci s pořizovatelem. Tiskopis žádosti pro Změnu č.1 ÚP Zábrodí, bude možno
stáhnout z webových stránek obce, nebo si ji vyzvednout v kanceláři OÚ v úředních hodinách. Termín podání žádostí je do 27. 2. 2020. Změna bude poříze za úplatu. O výši úhrady bude rozhodnuto
ZO po obdržení žádostí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e pořízení Změny č.1 ÚP Zábrodí zkráceným postupem dle stavebního zákona -§ 55a.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/13/12/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e určeného zastupitele pana Jana Dlauhoweského pro spolupráci
s pořizovatelem Změny č.1 ÚP Zábrodí
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10/13/12/2019 bylo schváleno
11. Podání žádostí o dotace na vybudování sportovišť
Žádost o dotaci bude podána na MMR a POV
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádostí o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní
rozvoj z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova z podprogramu H Podpora budování a obnovy
mísa aktivního a pasivního odpočinku
Hlasování:

Pro: 7

Usnesení č.11/13/12/2019 bylo schváleno
Návrh usnesení

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádostí o dotaci z POV na více účelové hřiště.
sování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Hla-

Usnesení č.12/13/12/2019 bylo schváleno
12. Plán investičních akcí na rok 2020
 PD přístavby sálu
40 000, PD revitalizace rybníku Podháj 50 000, PD sportoviště s um. povrchem 50 000, Stání pro kontejnery
300 000, Kabel hřiště
40 000, Studna na hřišti
100 000, Sítě na kurty
50 000, PD domu pro seniory
900 000, Příslušenství k traktoru
250 000, Veřejné osvětlení Končiny
100 000, Rehabilitačně posilovací zóna v obci Zábrodí 500 000,- bude realizována pouze v případě přidělení
dotace
13. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Horní Rybníky pro rok 2021-2022(příloha č.2)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11. 2019
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e e „Střednědobý výhled rozpočtu pro MŠ Horní
Rybníky na rok 2021-2022“ dle přílohy č.2
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.13/13/12/2019 bylo schváleno.
14. Rozpočet PO Horní Rybníky na rok 2020(příloha č.3)
Rozpočet MŠ Horní Rybníky vychází ze skutečných nákladů v roce 2019. Návrh rozpočtu MŠ Horní
Rybníky byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11.2019.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j rozpočet a neinvestiční příspěvek MŠ Horní Rybníky ve výši 368
800,-Kč dle přílohy č.3
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.14/13/12/2019 bylo schváleno
15. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 pro obec Zábrodí (příloha č.4)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11.2019.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Střednědobý výhled rozpočtu pro obec Zábrodí na rok 20212022“ dle přílohy č. 4
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.15/13/12/2019 bylo schváleno
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16. Rozpočet obce na rok 2020 (příloha č.5)
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 28.11.2019
Rozpočet je přebytkový. Příjem 8 690 700-, Kč a výdaje ve výši 6 677 510 ,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2020 ve výši příjmů 8 690 700,- Kč a ve
výši výdajů 6 677 510,-Kč jako přebytkový. Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy dle přílohy č.5
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.16/13/12/2019 bylo schváleno
17. Různé
Kulturní akce
 Sousedské posezení
 Dětský karneval
 Obecní zabíjačka
 Den matek
 Cestománie
 Stavení máje a čarodějnice
 Traktoriáda a dětský den

25. 1. 2020
9. 2. 2020
29. 2. 2020
13. 3. 2020
4. 4. 2020
30. 4. 2020
30. 5. 2020

Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“ proběhne v květnu
18. Diskuse
 Starosta obce poděkoval zastupitelům, zaměstnancům obce a mateřské školy, sborům dobrovolných hasičů, sportovcům za dobře vykonanou práci a sponzorům, kteří podporují aktivity obce.
Všem popřál klidné vánoce, pevné zdraví, štěstí, radost a osobní úspěch v nastávajícím roce.
 P. Jiroušek poděkoval panu Janu Dlauhoweskému za odvedenou práci.
 P.J.Středa poděkoval za spolupráci a finanční podporu obecnímu úřadu a popřál všem do nového
roku.
 P. Matějovic -Máme tu 2 spolky, hasiči a sportovci. Chceme, aby se děti hýbaly. V oddílu kopané
máme 3 kategorie. Děti se snaží. Děvčata odešla hrát ligu. Muži jsou v letošním roce 3. Na zápasy
nám chodí mnoho diváků. Děkuji za finanční podporu firmám v obci: TF PRESS, SILVAGRO,
CE-ING, OD IMPRO, dále panu Chráskovi. Přeji občanům krásné svátky a hodně zdraví v novém
roce.
 P.Pohanková Jsem ráda že žiji v této obci, děkuji že se staráte
 P.Hepnarová Ráda se chlubím s akcemi, které se tu konají. Staráte se o nás
 P.Slezáková Předávám pozdrav z Karlova mostu od muzikantů,kteří se těší do Zábrodí na zabíjačku.
 Krejsek Za SDH Zábrodí děkuji za finanční podporu a jako knihovník vás zvu do naší knihovny
každé pondělí
 Demjanovič Děkuji za návštěvu knihovny v Horních Rybníkách a zvu vás na naše pondělky s Albi
.Závěr



Starosta obce poděkoval za příjemnou diskusi a atmosféru.
Starosta ukončil jednání ve 20,40 hodin.
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Svoz odpadů v roce 2020
Známky na popelnice se budou prodávat
6. a 9.ledna od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 18,00 hod..
Poplatek 490,- Kč na osobu.

První odvoz bude ve čtvrtek 9.1. 2020, další odvozy každý sudý čtvrtek.

Jak srávně třídit odpad
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Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci dne 11. ledna 2020.

Sbírku pořádá již 20. rokem Charita Česká republika
na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Sbírková pokladnička je zapečetěná (na pečeti je
razítko městského/obecního úřadu), opatřená na
boku samolepkou s červeným charitním logem.
Obecní úřady s charitou mají povinnost zapečetit a

Připravujeme

rozpečetit sbírkové pokladničky. Vedoucí skupiny
koledníků (starší 15 let) se na požádání prokáže
průkazkou. Průkazka je platná s předložením občanského průkazu. Číslo průkazky je shodné
s číslem na pokladničce

25. ledna Sousedské posezení

4.dubna

9.února

30.dubna Stavění máje a pálení
čarodějnic

Dětský karneval

29.února Obecní zabíjačka
13.března Den matek

Cestománie

30.května Traktoriáda a dětský den

Mateřská škola Horní Rybníky
Vážení čtenáři zpravodaje,
ráda se s vámi podělím o události z prvních čtyř měsíců
školního roku 2019/2020, již pátého roku provozu mateřské školy.
V září nastoupilo 7 nových místních dětí, z toho 5 chlapců a 2 dívky. I tento rok převažuje počet chlapců nad
dívkami, a to v poměru 18 : 7.
Děti se postupně bez velkých obtíží adaptovaly na nové
prostředí, učitelky a navazovaly nové kamarádské vztahy.

Koncem měsíce jsme navštívili paní J. Ničovou, která
měla pro děti připravený nejen zážitkový program
(ukázka zvířat, hledání a počítání dýní, práce s hlínou
apod.), ale také vynikající zdravé občerstvení.
Děti se podílely na přípravě svačinek – lineckého jablečného koláče a jablečného kompotu.
V listopadu jsme s dětmi začali jezdit bruslit do Náchoda.

Celé období bylo bohaté na kulturní a sportovní zážitky.

Přijali jsme nabídku okolních mateřských škol a společně
jsme jeli na koncert do náchodské ZUŠ. Dále dětem zahrála paní Ničová příběh O sněhové vločce hraný papírovými loutkami.

V prvním školním měsíci navštívily školu herečky
z divadla Úsměv s představením Popletený den školáka.
Do sportovního kroužku se přihlásilo 24 dětí, které každé pondělí užívají prostoru školní zahrady.

Ani prosinec nebyl chudý na kulturní zážitky, o které se
postaralo Divadlo Úsměv a Maňáskové divadlo
Šternberk. 5. prosince navštívili školu Mikuláš s čertem,
andělem a nadílkou.

V říjnu jsme jeli na dvě exkurze. Do truhlárny ve Rtyni
v Podkrkonoší a do bramborárny v Olešnici. V tomto
měsíci byl také zahájen kroužek Seznamování
s angličtinou a čtvrteční hraní na flétny.

Po celé období probíhaly workshopy pro rodiče týkající
se předškolního vzdělávání a výchovy, které vedli speciální pedagogové z SPC Náchod.

Podzimní dílny se zúčastnila většina rodičů, kteří se svými dětmi vyráběli podzimáčky z dýní a z přírodnin. Počasí nám přálo, mohli jsme využít posezení na školní zahradě.

V rámci spolupráce s obcí děti vystupovaly s pásmem
básniček a písniček při příležitosti vítání občánků 24.11.,
1.12. při rozsvěcení vánočního stromu a zapojili jsme se
do akce Krabice od bot aneb děti darují dětem
k Vánocům.
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Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za spolupráci a za sponzorské dary ve formě domácích kvalitních
potravin (brambory, česnek, dýně, jablka). Děkujeme.
Moc si toho vážíme.
Děkuji zastupitelům obce za podporu a vstřícnost.

Za kolektiv mateřské školy přeji všem pokojné Vánoce,
hodně smíchu a rozzářených dětských očí a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.
P. Dlauhoweská
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Společenská kronika
V měsíci lednu 2020 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Anna Chrastinová z Končin
paní Eliška Hepnarová ze Zábrodí

pan Josef Nývlt z Končin
paní Věra Drobníková z Horních Rybníků

pan Josef Špelda ze Zábrodí

pan Ladislav Nevečeřal z Hor. Rybníků

pan Antonín Soumar ze Zábrodí

pan Zdeněk Branda ze Zábrodí

pan Semerák Jaroslav z Končin

pan Miloslav Florian ze Zábrodí

V měsíci únoru 2019 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Ludmila Modřanská z Končin

paní Renata Rohalová z Horních Rybníků

paní Eva Páslerová z Končin

pan Josef Suk z Horních Rybníků

pan Jaroslav Ducháč z Horních Rybníků

pan Ladislav Hanuš z Končin

pan Vladimír Beneš ze Zábrodí

V měsíci březnu 2019 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
pan Oldřich Král z Horních Rybníků

paní Jaroslava Jirásková z Hor. Rybníků

pan Antoním Hanuš z Horních Rybníků
paní Iva Hejdová z Horních Rybníků

pan Jan Veselý z Horních Rybníků
pan Pavel Ducháč z Končin

paní Ludmila Hornychová ze Zábrodí

paní Hana Floriánová ze Zábrodí

pan Miroslav Vojtěch z Končin

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost dne 25.5. 2018, nám neumožňuje uvádět věk oslavenců bez jejich písemného
souhlasu. Z tohoto důvodu uvádíme pouze jména.
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Poděkování
Děkuji za milou návštěvu zastupitelů obce, dárky,
květiny a přání k mým narozeninám.
Danuše Adamu
Děkuji Obecnímu úřadu v Zábrodí za blahopřání
k mým 87. narozeninám. Zároveň děkuji panu J.
Matějovicovi a panu P. Habrovi za milou návštěvu.
Věra Hűlleová

Děkuji OÚ Zárodí, zástupcům panu Jirouškovi a
panu Veselému za návštěvu a blahopřání k mým
osmdesátým narozeninám. Setkání bylo velice
příjemné. Byla jsem potěšena překrásnou květinou
a dárkem za což patří dík paní Burdychové.
Květa Kejklíčková
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem přátelům a známým, sousedům a zástupcům obecního
úřadu, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou,
paní Věrou Bydžovskou a společně s naší rodinou jí
věnovali tichou vzpomínku. Děkuji všem.
Iva Petirová

Touto cestou děkuji panu Jiřímu Matějovicovi a Pepovi Burdychovi. Za co? Trénuji fotbalovou mládež
Zábrodí (předpřípravku) a moc mne to baví. Kolegové mě mile překvapili, protože mne navrhli na osobnost roku. Vyhlášení se konalo v restauraci na zámku v Náchodě 7. prosince 2019. A proč vybrali právě mě?
Od čtrnácti let jsem hrála závodně kopanou za klub Regina Detecha Nové Město nad Metují, postupně
III., II. a I. ligu. Pak za Slávii Hradec Králové II. a I. ligu a dohrála jsem v Trutnově II. ligu. V patnácti letech jsem byla v širším kádru reprezentace a poté znovu v devatenácti. S fotbalem jsem se podívala třeba
až na Sicílii. Hrála jsem do čtyřiceti roků, ale nikdy nedostala žádné ocenění.
Narodila jsem se 20. června 1956, takže je mi šedesát tři a půl roku. Fotbalu se věnuji dodnes jako trenérka, i ve starším věku člověk při této činnosti omládne.
Proč jsem já sama začala sportovat? Jako dítě jsem jednou přetáhla své tělíčko. Druhý den jsem nemohla
ani chodit. Lékař řekl, že musím sportovat celý rok, a tak to činím dodnes. Sport mně v životě hodně pomohl a vždy mne v něm podporoval můj bratr.
Hana Vacková
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Knihovny

Knihovna Horní Rybníky
Vážení spoluobčané,

Přejeme klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku zdraví, štěstí a pohodu.
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali do naší knihovny,
kterou najdete na obecním úřadě. Ke čtení zde naleznete
spoustu knih pro malé i velké, nejen z našeho fondu, ale i
z fondu knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci,
kam jezdíme zásoby knih obměňovat, a vyhovět tak všem
čtenářům a jejich potřebám.
Kromě knížek nabízíme k půjčení časopisy: ABC, D-Test,
Květy, Lidé a Země, Mateřídouška, Svět motorů a Zahrádkář.
Máme stolní hry od Albi, které je možné nejen si půjčit,
ale také s námi zahrát během našich „Herních pondělků s Albi“.
Máme pro Vás otevřeno každé pondělí od 18:00 do 19:00, tak se přijďte podívat ;-)
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Knihovníci Míša a Matouš Demjanovičovi
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Hasiči
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Pod stromeček balík zdraví, vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky, spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok a pak šťastný nový rok
přejí hasiči Horní Rybníky.
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Další události

Drakiáda 27. října
Poslední říjnovou neděli se sešli na hřišti rodiče a děti na pouštění draků. Počasí drakům přálo, vítr foukal,
bylo polojasno. Vyhráli všichni, kteří nezůstali sedět doma a přišli si společně zasoutěžit a pobavit se.

Vítání občánků

V neděli 24.listopadu jsme v naší obci přivítali šest nových občánků.
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Rozsvěcení vánočního stromu a mikulášská nadílka pro děti
Týden před začátkem adventu dostal náš smrk před
obecním úřadem novou sadu vánočních světel, aby pomohl vytvořit tu správnou vánoční náladu. V neděli prvního prosince odpoledne po šestnácté hodině přicházeli
první diváci a rodiče s dětmi. Dechová kapela zaujala
svoje místo a začala hrát vánoční melodie. Starosta obce
Jan Dlauhoweský pronesl krátký proslov a společně jsme
odpočítali rozsvícení světel na vánočním stromu. Děti z
mateřské školy zazpívaly připravené vánoční písničky.
Kapela ještě chvíli hrála a potom se přesunula do sálu
obecního úřadu. Advent v Zábrodí byl oficiálně zahájen.
Posílit jsme se mohli připraveným punčem a svařeným
vínem, teplými a studenými nealkoholickými nápoji.
Mnozí z nás zakoupili vánoční výrobky, které připravily
děti z mateřské školy společně se svými učitelkami.

Zatímco se Mikuláš připravoval se svou družinou, děti
s rodiči již na jeho příchod netrpělivě čekaly, ale zároveň
měly strach z čertů a jejich řádění. Alespoň trochu se
bály všechny děti, zlobivé i hodné. Kapela ještě chvíli
hrála. Čekání zkrátilo promítání mikulášské grotesky.
Nejprve se objevili čerti s andělem a zkoušeli volat Mikuláše. To se nakonec podařilo, Mikuláš přišel a začal
k sobě zvát děti. Vyslechli jsme spoustu básniček a písniček. Děti kromě nadílky dostaly od Mikuláše úkoly, jak
zlepšit své chování, a čertům podepsaly slib. Pěkné odpoledne nás přeneslo do sváteční atmosféry adventu a
Vánoc.
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Výstavy betlémů

Přijďte se vánočně naladit do červenokostelecké výstavní síně a prohlédněte si ukázky překrásných betlémů, které v minulém století tvořil
červenokostelecký občan, pan Josef Vondra. V
letošním roce jsme si připomněli 110. výročí od
jeho narození v roce 1909. Pan Josef Vondra
působil v Červeném Kostelci jako holič, nicméně
v době svého volna vytvářel překrásné betlémy.
Jeho betlémy jsou svým provedením jedinečné
a vykazují mimořádnou pečlivost v detailech až
puntičkářství. Jeho díla jsou poměrně vzácná,
neboť většinu z nich dodával do kostelů na východním Slovensku. Na výstavě shlédnete několik jeho betlémů z různých fází jeho tvorby a
věříme, že se při návštěvě této naší předvánoční
výstavy příjemně naladíte na celý adventní čas.
Výstava bude otevřena :
od 7.12.2019 (sobota) až do 20.12.2019 (pátek),

Otevřeno úterý-sobota 10-12 a 13-16 hodin
Neděle, pondělí zavřeno

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

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

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

Ve všední dny a mimo tyto ordinační hodiny: dětská oddělení nemocnic v rámci ústavní pohotovostní služby.

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

V případě ohrožení života vždy volat na tísňovou linku 155

Lékárenská pohotovostní služba

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

Zubní lékařská pohotovost
Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti okresu Náchod oblasti Náchod, Hronov;
Červený Kostelec, Nové Město nad Metují
ordinační hodiny:
14. 12. a 15. 12.
21. 12. a 22. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12. a 29. 12.
2020 01. 01.
04. 01. – 05. 01.
11. 01. a 12. 01.

MDDr. Jan Petřík
MUDr. Eliška Pištorová
MUDr. Jana Šťovíčková
MUDr. Jana Šnajdrová
MUDr. Jan Šnajdr
MUDr. Jar. Podškubková
MUDr. Alena Zdražilová
MUDr. Radka Prouzová
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
Kamenice 113 ( Magnum)

Komenského 72
Denisovo nábřeží 665
Náchodská 548
Náchodská 548
Větrník 720
Denisovo nábřeží 665
Jugoslávská 33
ZŠ Malecí

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

724 086 199
491 472 923
491 423 748
491 852 850
777 905 047
491 462 331
491 427 548
602 234 217
491 520 373

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji-32344/
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Zimní turistika v Kladském pomezí
Skalní města

Ze
skalních
měst
je
celoročně
přístupné
Adršpašské skalní město
(vstupné). I v zimě zde
můžete obdivovat krásu skal, prohlídkový okruh je
udržován až k Velkému vodopádu. V zimní sezóně
není v provozu plavba lodí po skalním jezírku.
Ostatní skalní oblasti (Teplické skály, Broumovské
stěny, Ostaš) jsou v zimním období přístupné na
vlastní nebezpečí, stezky nejsou udržované!
www.kladskepomezi.cz/priroda/skalni-mesta

regionu. Celá síť čítá v Kladském pomezí přes 300
km upravovaných tratí.
Další kilometry navazujících stop upravuje rolba v
polském národním parku Góry Stolowe, v okolí
osady Karlów. Stolové hory jsou rájem pro běžkaře.
Národní park disponuje hustou sítí turistických
stezek pro pěší i cyklisty a v zimě jsou zde
udržované stopy pro běžecké lyžování. Hlavní
zajímavosti skalního masivu je krásné "skalní
město" na Velké Hejšovině na nejvyšším vrcholu
Stolových hor, skalní labyrinty Bludných skal v
masivu Boru, skalní hřiby, Radkovské skály, Výří
skály a Łezycké skály.
Lyžařským tratím jsou věnovány samostatné
webové stránky, kde získáte aktuální informace z
údržby jednotlivých oblastí: ski.kladskepomezi.cz.

Sjezdové lyžování

Lyžařské běžecké tratě

Krajina Kladského pomezí je v zimních měsících
nejen krásná, ale svým reliéfem také vhodná pro
běžecké lyžování. Pozvolná stoupání, mírné sjezdy,
krásné a daleké rozhledy do kraje - to jsou
charakteristické znaky běžeckých stop ve zdejším

Převzato z webu www.kladskepomezi.cz, fotografie Jan Záliš

Lyžařské vleky s upravovanými sjezdovými tratěmi
můžete vyzkoušet na Janovičkách u Broumova, v
Teplicích nad Metují (Ski Areál Kamenec),
Radvanicích
(osada
Studénka),
Chlívcích,
Petříkovicích, Polici nad Metují (vlek Nebíčko),
Bělovsi u Náchoda (vlek Brabák a Maliňák), dále na
Novém Hrádku (Panská stráň) a v Olešnici v
Orlických horách (Ski Areál a snowpark Čihalka).
Bližší informace a kontakty získáte na webu o
lyžování v Kladském pomezí:
ski.kladskepomezi.cz/zima-v-kladskem-pomezi/
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FOTBAL
Okresní přebor

Muži. Do nové sezóny vstoupil tým mužů s cílem
záchrany v soutěži a zisku většího počtu bodů.
Před zahájením podzimní části se podařilo získat
nové hráče a na soupisce je nyní 22 hráčů. Vstup do
sezóny předčil všechna očekávání. Do sedmého
kola jsme nepoznali porážku a jsme na třetím místě
v tabulce. Na první Sokol Stárkov ztrácíme pouhé
dva body. Pro tým je to velký úspěch a zúročení
dobré práce trenéra Davida Škody.

Velký dík patří celému realizačnímu týmu za
obrovské zlepšení hrací plochy a podmínek pro
diváky na našem hřišti. Snažíme se vše dále
zlepšovat, aby se Sokol Zábrodí stal tradičním
klubem okresního přeboru, měli jsme atraktivní
zázemí pro diváky a bylo zábavou k nám chodit na
fotbal.

Mládež Sokola Zábrodí
Starší žáci.Začátek soutěže se nám moc nevyvedl,

odhlásili se dva hráči a jedna hráčka ze zdravotních
důvodů po operaci nohy. Abychom v soutěži mohli
hrát, požádali jsme o výpomoc děvčata z Třebše.

Máme nejmladší hráče v soutěži, proto nestačíme
na hráče o dva až tři roky starší z ostatních týmů.
Tomu napovídají i výsledky, přesto hráčům patří
poděkování za bojovnost v podzimní části. Uvidíme
co udělá zimní přestávka a jestli se udržíme
v soutěži.
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Starší přípravka. Tomuto týmu složenému

Radechové. Máme naplánované halové turnaje
v Červeném Kostelci, Jaroměři a Třebši v Hradci
Králové. Tento tým vedou: Michal Just – hlavní
trenér, Jiří Matějovic – asistent trenéra.

Mladší přípravka. Tento tým je spojen z týmem SK
Babí. Z našeho oddílu zde hrají Jirka Brož, Marek
Riedl, Tadeáš Dohnanský a Matěj Konáš - náš
nejlepší střelec v mladší přípravce. Když má Matěj

volno vypomáhá i starším hráčům. V zimní
přestávce budeme společně dojíždět do tělocvičny
v Dolní Radechové. Tento tým vedou trenéři Lucie
Součková z Babí a Jiří Brož ze Zábrodí.

Děvčata ze Zábrodí – Nikola Matějovičová, Terezie
Klimešová, Kateřina Chrásková a Michaela Chrásková –
přestoupila do TJ Sokol Třebeš v Hradci Králové, kde
hrají druhou dorosteneckou ligu. Michaela po operaci

paty nenastoupila do podzimní části, ale nyní se už
zapojuje do zimní přípravy, což je dobrá zpráva pro
trenérku Michaelu Konrádyovou.

z ročníků 2009 a mladších, jako jsou Josef Chráska a
Jonáš Purkert, se naopak daří. Sešla se dobrá parta,
která v turnajích nedá nic zadarmo. V zimní
přestávce budeme chodit do tělocvičny v Dolní
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Pro relaxaci

Kontakt na vydavatele, zasílání připomínek a příspěvků: urad@zabrodi.cz
Elektronický zpravodaj: www.zabrodi.cz
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plně zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj vydavatele. Všechny
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