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Slovo úvodem

Vážení zábrodští spoluobčané,
rád bych vám na tomto místě poděkoval jménem zastupitelů zvolených
v říjnových komunálních volbách za důvěru, kterou jste nám svými hlasy vyjádřili. Váš hlas vnímáme jako závazek a věřím, že všichni zastupitelé budou při svém
rozhodování využívat své schopnosti, znalosti a zdravý rozum. Děkuji všem, kteří
se uplynulé čtyři roky podíleli na chodu obce, zastupitelům, zaměstnancům obecního úřadu, zaměstnancům mateřské školy, hasičům, sportovcům, knihovníkům,
brigádníkům a všem dobrovolníkům za svědomitě odvedenou práci.
Jan Dlauhoweský starosta obce
Zábrodí prosinec 2018
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Zprávy z obce
Volby do zastupitelstva obce 6.října 2018

Veřejná zasedání obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Zábrodí

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zábrodí,
konaného dne 29. 10. 2018, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Zábrodí (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19,10 hodin dosavadním starostou obce Janem Dlauhoweským (dále jako„předsedající").

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2018
Předsedající vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku pana Petra Maiera, bývalého předsedy MNV Zábrodí, zesnulého dne 22. 10. 2018 ve věku 72 let. Dále seznámil občany s výsledky komunálních voleb v obci Zábrodí a
poděkoval za velkou účast.
Před zahájením zasedání členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018 návrh nebyl podán). Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Zábrodí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19.10.2018 do 29.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je
7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
***
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Zábrodí a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
***
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Habra, Ing. Ondřeje Kohla Ph.D.
a zapisovatelem Burdychová Drahomíra. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí určuje ověřovateli zápisu Petra Habra a Ing. Ondřeje Kohla Ph.D
a zapisovatelem Drahomíru Burdychovou
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 1/29/10/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0
***

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
* určení počtu místostarostů
* určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o
obcích)
* určení způsobu volby starosty a místostarosty
* volba starosty
* volba místostarosty
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II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
* určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
* volba předsedy finančního výboru
* volba předsedy kontrolního výboru
* volba členů finančního výboru
* volba členů kontrolního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2

zákona o obcích)
IV) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 2/29/10/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0
***

Bod I – volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/29/10/2018 bylo schváleno.
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva
obce nebyli uvolněni. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že všechny funkce budou
vykonávány neuvolněným členem zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se : 0

Usnesení č. 4/29/10/2018 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli
navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Ing. Jan Veselý navrhl zvolit do funkce starosty pana Jana Dlauhoweského. Před hlasováním
byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí volí starostou pana Jana Dlauhoweského
Výsledek hlasování:Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 5/29/10/2018 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající").
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Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán následující návrh:
Člen zastupitelstva Ing. Jan Veselý navrhl zvolit do funkce místostarosty Ladislava Jirouška. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí volí místostarostou pana Ladislava Jirouška
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 6/29/10/2018 bylo schváleno.
***

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výboru a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§
117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona
o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři
členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 7/29/10/2018 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Ondřej Kohl Ph.D. navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana
Ing. Jana Veselého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí volí předsedou finančního výboru pana Ing. Jana Veselého.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 8/29/10/2018 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Jan Veselý navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Ondřej
Kohl Ph.D. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Ondřeje Kohla Ph.D
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 9/29/10/2018 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru a kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Jan Veselý navrhl zvolit členy finančního výboru paní Lucii Brandovou DiS. a pana Petra Habra a členy Kontrolního výboru pana Petra Baláše a Pavla Volhejna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí volí členy finančního výboru pana Petra Habra a paní Lucii Brandovou DiS.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/29/10/2018 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí volí členy kontrolního výboru pány Petra Baláše a Pavla Volhejna
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/29/10/2018 bylo schváleno.
***

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna
ve výši hrubé mzdy, takto:
starosta Jan Dlauhoweský
24 594,- Kč,
místostarosta Ladislav Jiroušek
14 000,- Kč
předseda finančního výboru Jan Veselý
2 459,- Kč
předseda kontrolního výboru Ondřej Kohl
2 459,- Kč
člen kontrolního výboru Petr Baláš
2 049,- Kč
člen kontrolního výboru Pavel Volhejn
1 500,- Kč
člen finančního výboru Petr Habr
2 049,- Kč
člen finančního výboru Lucie Brandová
1 500,- Kč
člen zastupitelstva Jiří Matějovic
1 230,- Kč
a to ode dne 1. 11. 2018
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zábrodí v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny
( hrubá mzda) za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starosta Jan Dlauhoweský
24 594,- Kč
místostarosta Ladislav Jiroušek
14 000,- Kč
předseda finančního výboru Jan Veselý
2 459,- Kč
předseda kontrolního výboru Ondřej Kohl
2 459,- Kč
člen kontrolního výboru Petr Baláš
2 049,- Kč
člen kontrolního výboru Pavel Volhejn
1 500,- Kč
člen finančního výboru Petr Habr
2 049,- Kč
člen finančního výboru Lucie Brandová
1 500, -Kč
člen zastupitelstva Jiří Matějovic
1 230,- Kč
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/29/10/2018 bylo schváleno
***

Bod IV – Diskuse


Hospodaření obce k 26.10.2018: ZBÚ 10 441 129,78Kč, ČNB 573 984,34Kč. Příjmy k 26. 10. 2018: 7 827 400,40
Kč. Výdaje celkem k 26. 10. 2018: 3 827 335,35Kč. Obec bude do konce roku platit chodník v Zábrodí, manipulátor, jehož pořízení je dotováno ze SFŽP. Do konce roku, nejpozději však v lednu 2019 bude dodán nový vůz
pro dopravu dětí do MŠ.



Loutkové představení 17.11.2018



Rozsvícení vánočního stromu

2. 12. 2018



Setkání s Mikulášem a čerty

2. 12. 2018.



Poslední letošní VZZO bude



P. starosta-Děkuji ještě jednou za účast ve volbách. Za sebe Vám děkuji za důvěru, kterou s respektem
a pokorou přijímám. Je to pro mě závazek, který nehodlám zklamat. Jsem rád, že zastupitelstvo je složeno právě z těchto lidí, těším se na spolupráci a věřím, že se nám podaří společně obec opět posunout o kus dopředu.

21. 12. 2018.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,40 hodin
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 10. 2019
……………………………………..

Jan Dlauhoweský
starosta obce

***

…………………………….

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
21.12.2018
Starosta zahájil v 19,15 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 Baláš, 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Hlasování:

Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2018
Úprava rozpočtu k 31. 12. 2018
Vyhláška o odpadech č.1/2019
Smlouva o likvidaci bioodpadu
Dodatek ke Smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
Dodatek ke Smlouvě o dílo s f. Marius Pedersen
Smlouva o pachtu pozemků
Darovací smlouvy, SDH, Sokol, TamTam, Hospic
DPP se členy zastupitelstva obce Zábrodí
Smlouva o převodu majetku s SO ÚPA
Realizace investičních akcí v roce 2018
Plán investičních akcí na rok 2019
Rozpočet PO- MŠ Horní Rybníky
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021 pro MŠ Horní Rybníky
Rozpočet obce na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021 pro obec Zábrodí
Různé
Diskuse
Závěr

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2018
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.11. 2018
Výdaje k 30.11. 2018: 6 968 163,96Kč , příjem k 30.11. 2018: 8 762 746,21 Kč
Stavy na účtech k 30.11. 2018: ZBÚ 8 583523,58 Kč, ČNB: 583 200,74 Kč
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2. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2018 (příloha č.1)
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno
zastupitelstvem obce. Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce
Hlasování:

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

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/21/12/2018 bylo schváleno.
3. Obecně závazná vyhláško č.1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
292 117,-Kč a byly rozúčtovány takto: 292 117: (555+42) = 489,30 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 470,- Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů.
Sazba poplatku dle vyhlášky činí 470,-Kč
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/21/12/2018 bylo schváleno.
4. Smlouva o likvidaci bioodpadu
Obec Zábrodí prostřednictvím dotace ze SFŽP pořídila v letošním roce 4 kontejnery na bioodpad a kolový manipulátor. Toto vybavení bude sloužit k likvidaci bioodpadu produkovaného v obci Zábrodí. Pro likvidaci tohoto odpadu bude sepsána smlouva o likvidaci s panem
Karlem Jansákem, který je držitelem potřebného oprávnění a vlastníkem technologie ke kompostování. Cena za likvidaci je stanovena na 100 Kč za tunu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o likvidaci bioodpadu.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.3/21/12/2018 bylo schváleno.

Zdržel se: 0
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5. Dodatek ke Smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostele
Od roku 2015 platí Voda Červený Kostelec nájem z vodovodu. V prvním roce to bylo
25 000,-Kč .V dalších letec 47 000,- Kč, a 66 000,-Kč. V roce 2018 bylo 90 000,-Kč. Na rok
2019 je dodatkem stanovena výše nájemného na 114 000,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Dodatek Smlouvy o nájmu s Vodou Červený Kostelec.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/21/12/2018 bylo schváleno.
6. Dodatek ke smlouvě o dílo s f.Marius Pedersen
Pro rok 2018 byla obcím navýšena firmou Marius Pedersen a.s., cena za svoz a likvidaci odpadů . Na rok 2019 je cena pro naší obec navýšena o 4,42%.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek smlouvy o dílo č.7 s f. Marius Pedersen a.s.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/21/12/2018 bylo schváleno.
7. Smlouva o pachtu pozemků
ZO na svém zasedání dne 13. 8. 2018 rozhodlo o možnosti pronájmu pozemků p.č.1161 a
1/5 p.č.1148 v kú. Horní Rybníky. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce od 6. 12. 2018.
Zájemcem o pacht pozemků je pan Baláš Martin.
Pachtovné je sjednáno ve výši 1 750,-Kč /rok
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o pachtu a panem Martinem Balášem
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/21/12/2018 bylo schváleno
8. Darovací smlouvy pro rok 2019
Charita Červený Kostelec 22 521,-Kč, TJ Sokol Zábrodí 40 000,-Kč, Centrum Tamtam pro sluchově postižené: výše daru bude podle výtěžku z Cestománie 2019. 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 2018 pro Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 22 521,-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 2019.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7/21/12/2018 bylo schváleno.
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9. DPP se členy zastupitelstva
Dle novely zákona č. 128/2000 Sb, Zákon o obcích, § 84, odst.2, písm.p), zastupitelstvo vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. DPP se od 1.1.2019 uzavře s panem Janem Veselým jako s kronikářem a s panem
Petrem Habrem- úklidové práce a osíkání zeleně a Jiřím Matějovicem jako správcem sportovního areálu, a to po celé volební období.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dle §84, odst.2, písm.p) zákona č. 128/2000Sb, Zákon
o obcích, uzavření DPP se zastupitelem panem Janem Veselým jako kronikářem a panem
Petrem Habrem pro úklidové práce a osíkání zeleně a panem Jiřím Matějovicem, jako správcem sportovního areálu a to po celé volební období.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/21/12/2018 bylo schváleno.

10. Smlouva o převodu majetku s SO ÚPA
Jedná se o majetek, který vznikl na území obce a pro území obce v rámci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému
pro Mikroregion Úpa“ (VSOP ÚPA): a. Varovný a vyrozumívací systém vybudovaný na území
obce v rámci projektu VSOP ÚPA, pořizovací cena: 824 602,35,- Kč zůstatková cena: 549
734,90,- Kč. Digitální povodňový plán vytvořený pro území obce v rámci projektu VSOP ÚPA,
pořizovací cena: 118 808,35,- Kč, zůstatková cena: 79 205,57,- Kč. Povodňová komise je ve
složení Jan Dlauhoweský a Jakub Středa.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o bezúplatném převodu majetku s SO ÚPA a
digitální povodňový plán obce.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/21/12/2018 bylo schváleno.

11. Realizace investičních akci
Chodník na hrázi rybníku Brodský včetně veřejného osvětlení ve výši 880 354,64 Dotace
z POV ve výši 407 000,-Kč. „Posílení separace komunálního odpadu v obci Zábrodí“, což je
stroj s čelním nakladačem a kontejnery celkové hodnotě
2 050 708,-Kč.
Dotace ve výši 1 720 000,-Kč bude proplacena až v roce 2019. Byla podána žádost o dotace
na chodník v Horních Rybníkách jehož cena je dle rozpočtu cca 1 200 000,- včetně DPH, dotace byla schválena a je ve výši 95% uznatelných nákladů. Byl zakoupen nový Ford Tranzit
Custom pro svoz dětí do MŠ v celkové ceně 742 100,-Kč včetně doplňkové výbavy.
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12. Plán investičních akcí











Chodník Horní Rybníky-byla podána žádost o dotaci a tato byla schválena.
S touto stavbou souvisí oprava kanalizace a přeložení veřejného osvětlení.
Osvětlení a oprava oplocení kurtů
Projekt přístavby, rekonstrukce sálu OÚ
PD revitalizace rybníku Podháj
PD sportoviště s um. povrchem
Posouzení proveditelnosti - Chodník Laštovička – Mertlík Končiny
Oprava cesty na Končinách
Stání pro kontejnery
Rekonstrukce kuchyně
Výměna nábytku v kanceláři OÚ

13. Rozpočet MŠ Horní Rybníky (příloha č.2)
Rozpočet MŠ Horní Rybníky vychází ze skutečných nákladů v roce 2018. Návrh rozpočtu MŠ
Horní Rybníky byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 5. 12. 2018.
Neinvestiční příspěvek pro MŠ Horní Rybníky je ve výši 363 400,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet a neinvestiční příspěvek MŠ Horní Rybníky ve
výši 363 400,-Kč dle přílohy č.2
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10/21/12/2018 bylo schváleno.
14. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021 pro MŠ Horní Rybníky(příloha č.3)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 5. 12. 2018.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Střednědobý výhled rozpočtu pro MŠ Horní Rybníky
na rok 2020-2021“ dle přílohy č.3
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.11/21/12/2018 bylo schváleno
15. Rozpočet obce na rok 2019 (příloha č.4)
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 4. 12. 2018
Rozpočet je přebytkový. Příjem 9 783 840,- ,- Kč a výdaje ve výši 8 139 140 ,-Kč.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2019 ve výši příjmů 9 783 480,- Kč a ve výši výdajů 8 139 140,-Kč jako přebytkový. Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy dle přílohy
č.4
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Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.12/21/12/2018 bylo schváleno
16. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021 pro obec Zábrodí (příloha č.5)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 4.12.2018
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Střednědobý výhled rozpočtu pro obec Zábrodí na
rok 2020-2021“ dle přílohy č. 5
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.13/21/12/2018 bylo schváleno
17. Různé
Kulturní akce
 Sousedské posezení
 Dětský karneval
 Obecní zabíjačka
 Den matek
 Cestománie
 Stavení máje a čarodějnice
 Traktoriáda a dětský den

26. 1. 2019
17. 2. 2019
2. 3. 2019
29. 3. 2019
13. 4. 2019
30. 4. 2019
1. 6. 2019

Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“ proběhne v květnu
18. Diskuse
J.Matějovic: Zdravím všechny za Sokol Zábrodí, děkuji starostovi a zastupitelům za podporu.
Přeji všem pěkné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.
L.Pohanková: Je možné požádat o dotaci na domovní čistírny z fondu ŽP. Dotaci je možné
získat, pokud se zapojí nejméně 1/3 obyvatel v obci. Obec je administrátorem. Voda z čističek se dá použít na zálivku.
J.Dlauhoweský: Vzhledem k charakteru zástavby jednotlivých částí obce je nemožné centrální
číštění. V Horních Rybníkách je vybudována jednotná kanalizace pro přečištěné odpadní vody a pro vodu dešťovou. V Zábrodí a na Končinách jsou odpadní vody u jednotlivých stavení
řešeny různě. Tříkomorové septiky, domovní čistírny odpadních vod a vsaky, nebo kombinace těchto technologií.
J.Prouza: Při použití technologie, kde je odpadní voda z domácích ČOV využívána pro zálivku,
musí být v zimě tato vyvážena do centrální čistírny odpadních vod.
Závěr
 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.
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Starosta ukončil jednání ve 21,15 hodin.
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Oznámení
Svoz odpadů v roce 2019

Známky na popelnice se budou prodávat 7.1. a 10.1. od 8,00 do 11,00 a od 14,00 do 18,00.
Poplatek 470,- Kč na osobu.

První odvoz bude v pátek 4.1. 2019, další odvozy každý sudý čtvrtek.
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci dne 5. ledna 2018.
Sbírku pořádá již 18. 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

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

Připravujeme
26. ledna Sousedské posezení

2.března Obecní zabíjačka

17.února Dětský karneval

29.března Den matek
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Mateřská škola Horní Rybníky
Vážení čtenáři zábrodského zpravodaje,
dovolte mi podělit se s Vámi o události z prvních
čtyř měsíců školního roku 2018/2019.
V září nastoupilo šest nových místních dětí ve vyváženém poměru tři chlapci a tři dívky. I tento rok
převažuje počet chlapců nad dívkami, a to v poměru 16:9. V říjnu také nastoupila nová posila pedagogických pracovníků, asistentka pedagoga paní Martina Škodová, která je zároveň lektorkou kroužku
„Seznamování dětí s angličtinou.“ Děti se postupně
adaptovaly na nové prostředí, na učitelky a navazovaly nové kamarádské vztahy. Krásného počasí babího léta jsme využili k hrám na zahradě. Podzimní
vycházky směřovaly do lesa, kde děti stavěly domečky pro zvířátka z přírodnin. Celé období bylo
bohaté na kulturní a sportovní zážitky.
V říjnu jsme jeli do Červeného Kostelce na hudební
představení Pavla Nováka a mateřskou školu navštívil již osvědčený pan Toman s rytmickou show.
Pravidelně každý čtvrtek hrajeme na flétny.
V listopadu jsme začali jezdit bruslit do Náchoda a
zapojili jsme se do projektu Bavíme se sportem,
v rámci kterého probíhá každý týden sportovní
kroužek.
V prosinci jsme pozvali rodiče na vánoční besídku a
posezení s malým občerstvením, o které se s chutí
postaraly děti napekly perníčky. Děti navštívil

Mikuláš s andělem a s nadílkou. Maňáskové divadlo
Šternberk zahrálo dětem tři pohádky a pak už jsme
jen čekali na příchod Ježíška.
Naše škola byla vybrána do preventivního programu s názvem Den s dopravní výchovou. Děti jsou
hravou formou seznamovány se základními pravidly
bezpečného pohybu chodce v silničním provozu, se
základními pravidly bezpečného cestování ve vozidle, apod.
V rámci spolupráce s obcí děti vystupovaly
s pásmem básniček a písniček při příležitosti vítání
občánků 18. listopadu a 2. prosince při rozsvěcení
vánočního stromu. Společně jsme se zapojili do
akce „Krabice od bot“. Cílem této akce je potěšit
děti z chudších rodin. Touto cestou všem zúčastněným dárcům mnohokrát děkujeme. Evangelickému
sboru v Semonicích jsme předali 110 zabalených
dárků.
Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za
spolupráci a za sponzorské dary ve formě domácích
kvalitních potravin (brambory, česnek, jablka). Děkujeme. Moc si toho vážíme.
Děkuji zastupitelům obce za podporu a vstřícnost.
Za kolektiv mateřské školy Vám přeji 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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Vítání občánků
V neděli 18. 11. jsme ve slavnostně vyzdobeném sále přivítali do naší obce osm nových občánků. Program zpestřilo vystoupení dětí z mateřské školy. Pan starosta Jan Dlauhoweský pronesl krátké blahopřání rodičům i jejich
dětem. Pro naše malé občánky byly připraveny dárky, pro maminky kytičky, pro všechny malé občerstvení.
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Společenská kronika
V měsíci lednu 2019 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 Věra Bydžovská ze Zábrodí

pan Vladimír Beneš ze Zábrodí

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

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

paní Vladimíra Horáková z Hor. Rybníků
pan Jan Veselý z Horních Rybníků

paní Ludmila Hornychová ze Zábrodí

pan Pavel Ducháč z Končin

pan Miroslav Vojtěch z Končin

pan Hana Floriánová ze Zábrodí

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 krásný dárkový koš a přání k narozeninám.
Oldřich Hejda
Děkuji rodině a zástupcům OÚ Zábrodí za dárky a
květiny u příležitosti mých osmdesátin.
Libuše Válková
Děkuji OÚ Zábrodí a sousedům, za blahopřání a
obdarování u příležitosti mých narozenin.
Anna Prouzová

Děkuji Obecnímu úřadu v Zábrodí za blahopřání
k mým 86. narozeninám. Zároveň děkuji panu J.
Matějovicovi a panu P. Habrovi za milou návštěvu.
Věra Hűlleová
Děkuji OÚ Zábrodí za gratulaci a dárky k mým 75.
narozeninám. Zároveň také děkuji panu starostovi
Janu Dlauhoweskému a Petru Balašovi za milou a
veselou návštěvu. S pozdravem a přáním do nového roku všeho dobrého
Jaroslav Vlček.

Knihovny
Knihovny v Horních Rybníkách a Zábrodí přejí krásné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví v
nadcházejícím roce. Pro příští rok chystáme v knihovně v Horních Rybníkách každé liché pondělky od
18:00 hraní stolních společenských her (Osadníci z Katanu, Carcassonne, Bang a dle zájmu mnoho dalších). Zájemci - děti od 10 let, ale i dospělí - přihlaste se prosím předem na mail m@pavlisov.cz.
Vaši knihovníci

Rozloučení s Petrem Maierem

S Petrem Maierem jsme se rozloučili dne 26. října
v obřadní síni na hřbitově v Červeném Kostelci. Zemřel 22. října po dlouhé těžké nemoci ve věku sedmdesát dva let. Petr Maier byl předsedou Místního
národního výboru v Zábrodí od roku 1976 do roku
1989. Z jeho působení v obci můžeme zmínit například stavbu prodejny potravin a přístavbu bufetu
v Horních Rybníkách, rozšíření budovy MNV o sál a
kotelnu, kde se konají společenské akce. Nejvýznamnější je však stavba vodovodu, která byla za-

hájena v roce 1984 a proběhla v několika etapách.
Celá obec má vodovod od roku 1988. Pro obec, která trpěla mnohaletým nedostatkem vody, tato
stavba měla a má velký význam. Petr Maier byl i
sportovcem a vedl v Zábrodí řadu let fotbalové
mužstvo chlapců a házenkářské mužstvo děvčat.
Založil sportovní tradici v Zábrodí, která do dnešních
dnů pokračuje ve sportovním klubu TJ Sokol Zábrodí. Děkujeme. Čest jeho památce.
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Hasiči
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100 let republiky
100 let založení republiky jsme si připomněli 29. září vysazením památeční lípy. Sešli jsme se na hřišti v sobotu
odpoledne. Hasiči připravili jámu pro výsadbu a také lípu. Starosta pronesl krátký projev, muzikanti zahráli českou i
slovenskou hymnu. Všichni jsme symbolicky přihodili svou lopatu hlíny. Po tomto slavnostním aktu jsme se přesunuli
do obecního úřadu, kde byla připravena výstava obrazů a dřevořezeb dvou místních rodáků. Starosta obce zahájil
vernisáž citací z Pamětní knihy obecné školy v Zábrodí 1901-1925, tak jak založení samostatného československého
státu v roce 1918 popsal učitel Josef Semerák. Text citujeme níže. Jeho myšlenky jsou stále živé. Pan Josef Pinkava
vystavil svoje obrazy a grafické práce na kalendářích z uplynulých dvaceti let. Pan Jan Jirka vystavil obrazy, které
namaloval jeho otec také Jan Jirka přímo zde v obci a jejím blízkém okolí a svoje řezbářské práce. Některá díla bylo
možno zakoupit. Výtěžek autoři věnovali Oblastní charitě Červený Kostelec. Výstava byla otevřena ještě celý týden a
těšila se velkému zájmu občanů.

Obnovení samostatného českého státu:
„Dokončeno dobojováno. Zvítězila neúnavná , poctivá a
úctyhodná práce profesora pražské univerzity Tomáše
Garyka Masaryka a jeho druhů, Edvarda Beneše a
Milana Rastislava Štefánika.
Za hranicemi zvítězilo hrdinství „Českých legií“, zvítězila
trpělivost a houževnatost těžce zkoušeného lidu českého.
Dne 28.října 1918 provedena neohroženými vlastenci
Aloisem Rašínem, Františkem Soukupem, Jiřím Stříbrným, Antonínem Švehlou a Vavrem Šrobárem v Praze
nekrvavá revoluce – státní převrat. Po třistaleté porobě
od 8.listopadu roku 1620 obnovena samostatnost a
neodvislost českého státu. Stali jsme se opět svobodným
státem československým. V něm nejen Čechy, Morava,
Slezsko, ale i také Slovensko osvobozeno a přivtěleno
k novému státu. Splnila se věštba
arciučitele Jana
Ámose Komenského : „Věřím i já Bohu, že po přejití
vichřice hněvu, hříchy našimi na hlavy naše

uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide
český“
Veliká radost zalila všechna naše srdce od Krkonoš do
Tater. Nekonečný jásot zazníval ve všech městech a
věrných vískách českých, všude vesele vlály prapory
bílé, červené a modré jako jarní nebe. Po obci naší zavlály prapory na škole na domech u rolníka Aloise Kuldy a
hostinského Augustina Hanuše. V sousedním městě Červeném Kostelci uspořádány průvod s hudbou, jichž se
také hojně naše občanstvo zúčastnilo.
V úterý 29. října uveřejněna proklamace Národního výboru, který převzal správu nového státu československého k lidu československému. Praví se v ní : „ Tvůj odvěký
sen se stal skutkem. Stát československý se vrátil v řadu
samostatných, svobodných , kulturních národů světa.“
Pamětní kniha obecné školy v Zábrodí 1901-1925
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Další události

Drakiáda 21.října
Na podzim jste se mohli setkat na zábrodském hřišti s dětmi a jejich rodiči, kteří si přišli zalétat a zasoutěžit
se svými draky a prožít příjemné společné odpoledne. Oblíbené akci letos přál vítr i sluníčko.

Loutkové divadlo 17.listopadu
Klasickou pohádku „ O neposlušných kůzlátkách“ předvedl soubor loutkového divadla v sále obecního úřadu.
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Školení o první pomoci a resuscitaci
Sbor dobrovolných hasičů Horní Rybníky uspořádal
24. listopadu školení pro pro všechny, kdo mají
zájem znát zásady první pomoci a umět ji
poskytnout. Důležitá je rychlost, bezpečnost
zachránce i zraněného, znalost správného postupu.
V České republice je lépe volat rovnou číslo 155 a
přímo se spojit se zdravotní záchrannou službou.
V zahraničí použijte mezinárodně používané číslo
112. Dbejte na bezpečnost svoji i zraněného.
Spojte se telefonem se záchrannou službou a

postupujte podle jejích pokynů. Při masáži srdce se
nechte vystřídat vždy po dvou minutách, po delší
době se účinnost masáže snižuje. Školení bylo
doplněno praktickou ukázkou, všichni si mohli
vyzkoušet resuscitaci na figuríně. Dostali jsme i
základní poučení pro činnost s automatickým
externím defibrilátorem (AED), který bývá umístěn
například ve veřejných budovách. Školení bylo
velmi užitečné a doufáme, že se bude opakovat.

KRABICE OD BOT aneb děti darují dětem k Vánocům
Naše obec a Mateřská škola Horní Rybníky se
zapojily do akce, která ma za cíl potěšit děti
z chudších rodin v České republice. Dárků se 26.
listopadu na našem obecním úřadě sešlo veliké
množství. Děti, které dárky obdrží, budou mít jistě
velikou radost. Všem zúčastněným patří velké
poděkování. Dárky budou předány dětem ze
střediska Diakonie ČCE Milíčův dům, žákům
.

Speciální základní školy a dětského domova
v Jaroměři, dětem z Azylového domu pro maminky
s dětmi Farní charity Náchod, dětem z integračního
azylového střediska v Josefově, dětem a mladým
klientům Farní charity Dvůr Králové a dalším
prostřednictvím Evangelického sboru v Jaroměři –
Semonicích.
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Rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášská nadílka pro děti 2.prosince
Neděle druhého prosince byla letos první adventní
nedělí. Stejně jako v dalších obcích jsme advent
zahájili rozsvícením vánočního
stromu, který je naproti obecnímu
úřadu. Strom dostal letos nové
osvětlení a stal se na dobu adventu
i dobu Vánoc výraznou dominantou
středu obce. Počasí nám nepřálo,
bylo kolem nuly a padal déšť se
sněhem. Nepříznivé podmínky
neodradily místní od účasti a přišlo i
hodně dětí s rodiči. Po hudebním
vystoupení dechového kvarteta,
krátkém proslovu starosty a písničkách od dětí
z mateřské školy nás déšť se sněhem zahnal do sálu
obecního úřadu. Muzikanti zahráli ještě několik

vánočních melodií. Děti se však nemohly dočkat
Mikuláše s anděly a čertů. Nejdřív se s řinčením
řetězů objevili čerti, které za
krátkou chvilku umravnil Mikuláš.
Následovala nadílka. Mikuláš četl
poznámky o tom, jak se děti
chovají, vždy je napomenul, ale i
pochválil. Slyšeli jsme mnohé
zajímavé básničky a písničky od
dětí, využili jsme možnost se
zahřát připravenými teplými
nápoji a občerstvením.
Poděkování patří Mikulášovi
s anděly a čertům, všem, kdo se starali o
občerstvení, připravili pro děti balíčky s nabídkou,
montérům nového osvětlení vánočního stromu.
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Kultura v Červeném Kostelci
První pohádkou v dětském předplatném bude Čert a Káča
Neděle 13. 1. 2019 - Divadlo J. K. Tyla od 15:00 hodin
Městské kulturní středisko vás zve v neděli 13. 1. 2019 na pohádku Čert a Káča, kterou přiveze divadlo DAP z Prahy.
Káča v naší pohádce je mladé, energické děvče, které slouží u panovačné a sobecké kněžny. S ovčákem Jirkou se mají
rádi a chtějí se vzít, ale k tomu potřebují povolení od kněžny. Ta jim ho již čtvrtý rok slibuje, ale stále to odkládá a
odkládá... Závidí Káče její mládí a lásku a vymýšlí nejrůznější záminky, aby ji mohla trápit a sekýrovat. Ví, že Káča moc
ráda tancuje a celý rok se těší na posvícenskou tancovačku. Schválně ji v ten den zavalí prací, aby jí pokazila radost a
znemožnila jít k muzice. To je poslední kapka a temperamentní Káča v spravedlivém hněvu poví kněžně od plic, co si
o ní myslí… A jak to nakonec všechno dopadlo? Přijďte to zjistit…
Představení je zařazeno do dětského divadelního předplatného. Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

4. Ples města Červený Kostelec

Sobota 26. ledna od 20:00 – městská sokolovna
Město Červený Kostelec a Městské kulturní středisko vás srdečně zvou na 4. Ples města Červený Kostelec. Ples bude
opět ve znamení předávání cen červenokosteleckým rodákům, kteří svou činností přispívají k dobrému jménu našeho
města. Mimo skvělé hudby a tance se můžete také těšit na jedinečnou bubenickou show známého souboru Wild
Sticks, která Vás zaručeně pohltí a nabije vás pozitivní energií. O předtančení se postará domácí dětský folklorní soubor Hadářek a těšit se můžete také na taneční obor ZUŠ v Červeném Kostelci.
Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program, nebo soutěž o hodnotné ceny. Večerem bude provázet moderátorka Českého rozhlasu Jana Házová a k tanci zahraje hudební skupina Geny ze Rtyně v Podkrkonoší.
Předprodej vstupenek bude zahájen 2. ledna 2019 v IC v Červeném Kostelci nebo online na webech
www.123vstupenky.cz a www.mksck.cz.

Východočeská přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Č. Kostelec
21. – 24. února – Divadlo J. K. Tyla

Rok se s rokem sešel a červenokostelečtí diváci se mohou těšit na již jubilejní 22. Východočeskou přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla v Červeném Kostelci.
Celkem se můžeme těšit na 11 inscenací, které budou bojovat o nominaci a postup na další postupové přehlídky.
Od 2. 1. je možné v IC Červený Kostelec zakoupit zvýhodněné permanentky na celý divadelní festival v ceně 300 Kč a
pro držitele divadelního předplatného za pouhých 250 Kč. V prodeji je omezený počet permanentek.

Do Červenokosteleckého divadla zavítá Dejvické divadlo s inscenací Vzkříšení
Úterý 12. března od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla
Tento příběh, pokud se skutečně stal tak, jak je popisován, je tím nejneuvěřitelnějším příběhem, jaký mohli jeho aktéři zažít...
Pod dramatizací povídek neznámého autora je podepsán Daniel Doubt, jehož příjmení není věrným divákům DD neznámé. Ti, kteří tvorbu DD sledují systematicky, se správně dopátrají toho, že text vznikl přímo pro Dejvické divadlo,
jak je v rodině Doubtů zvykem, jen se tentokrát nejednalo o čistou kolektivní improvizaci, ale o práci s více méně
hotovým textem záhadného autora.
Poslední volné vstupenky ceně 490 Kč / 470 Kč / 450 Kč lze zakoupit v IC Červený Kostelec a online na www.mksck.cz.

Veškeré kulturní akce v Červeném Kostelci najdete na webu www.mksck.cz

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

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

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

Ve všední dny a mimo tyto ordinační hodiny: dětská oddělení nemocnic v rámci ústavní pohotovostní služby
Mimo uvedené ordinační hodiny pohotovosti je nutné získat informaci na informační lince: 841 155 155,
případně 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 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
491 422 104

22. 12. a 23. 12.

MUDr. Blanka Grummichová

Studnice 31

24. 12.

MUDr. Blanka Grummichová

Studnice 31

25. 12.

MUDr. Blanka Filipová

Komenského 10,
Nové Město nad Metují

26. 12.

MUDr. Renata Čábelková

Jiřího z Poděbrad 937,
Hronov

491 482 911

MUDr. Milan Hýbl

Hálkova 367,
Náchod

491 428 636

MUDr. Tomáš Žďárský

Náchodská 240,
Dolní Radechová

05. 01. – 06. 01.
2019

MDDr. Tomáš Hýbl

Hálkova 367,
Náchod

12. 01. a 13. 01.

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367,
Náchod

29. 12. a 30. 12.

01. 01. 2019

491 422 104

491 472 721

491 424 322
491 428 636

491 428 636

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 radovánky na Machovsku
Machovsko je krásné v každém ročním období, ale
právě v zimě nabízí množství nejrůznějšího
aktivního vyžití pro celou rodinu (sáňkování,
bobování, běžky i sjezdování, skoky na lyžích).
Borský klub lyžařů zde upravuje běžeckou stopu o
délce 50 km s převýšením až okolo 200 metrů.
Nechte se pozvat na dvě zajímavé trasy.
První trasa „Nouzínská“ (12 km, nenáročná, ideální
pro rodiny) Vás zavede od centra tratí v Dolečku
přes louky pod Homoli. Odtud jsou krásně vidět
Krkonoše. Když budete pokračovat dále až do
polského Nouzína - Ostra Gora, můžete se zde
vydat po naučné stezce (4 zastavení) „Jak se zde
dřív žilo“. Zpět můžete jet po stejné trase, nebo
odbočit vpravo do Machovské Lhoty a posilnit se v
půvabné hospůdce U Lidmanů. Odtud je pak do
Dolečka pouhý kilometr.
Druhá trasa „Závršská“ (10 km) vede od parkoviště
pod skokanskými můstky u restaurace KUKULDA
směrem na úpatí kopce Fabiánky. Na rozcestí na
Úlehlích odbočuje stopa do lesa Březiny k rozcestí U
Vrtule. Dále vás trať zavede do osady Závrchy se
zvoničkou, kde se nacházejí obory s daňky a srnami,

které můžete krmit jablky.
Stopa se pak stáčí k polské
hranici a do Stroužného,
kde nabízí pstruha na rožni. Při dostatku sněhu se
dostanete do Machovských Končin, odkud sjedete k
rozcestí na Úlehlích. Odsud se vydáte zpět pod
Hůrku.
Pro lyžníky, kteří pracují dlouho do večera, byl
v minulých letech připraven osvětlený okruh
1200metrů v Dolečku. Svítí se od pondělí do pátku
od 17 do 19 hodin.
Další inspiraci k zimním výletům hledejte na našem
specializovaném webu ski.kladskepomezi.cz
V případě nedostatku sněhu je možné trasy projít
pěšky po značených turistických stezkách.
A na závěr novinka, která potěší všechny, kdo rádi
cestují najisto – na webu www.bilestopy.cz
naleznete aktuální stav běžeckých stop (nejen) v
Kladském pomezí. Informace o trasách v Machově
na stránkách Borského klubu lyžařů
https://www.bklmachov.eu/
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TJ SOKOL Zábrodí - fotbal
Skončila fotbalová sezóna 2018 a nastal odpočinek od
víkendových turnajů a zápasů. Přípravou na jarní sezónu
2019 bude naše účast na halových turnajích. Mužstvo
dospělých skončilo v soutěži na 12. místě a bude opět
bojovat o udržení se v okresním přeboru.
Na jaře jsme udělali nábor malých hráčů, chlapců a
děvčat. Při tom nám velmi pomohla mateřská školka v
Horních Rybníkách. Zdálo se, že dětí bude dost. Bohužel
se však postupně odhlašovaly a nakonec zůstali jen ti,
kteří už mají v oddíle sourozence. Opět se tedy
potýkáme s malým počtem dětí.
V kategorii mladší přípravka máme 10-12 hráčů, kteří
hrají okresní soutěž. V podzimní části jen třikrát prohráli.
Tým má hráče, na které se může v zápasech spolehnout,
ale pomáhají i nováčkové.
Další kategorií je starší přípravka. Pro nedostatek hráčů
spolupracujeme s Velkou Jesenicí. Každý oddíl trénuje
na svém hřišti, ale na turnaje stavíme společné mužstvo,
ve kterém hraje pět hráčů ze Zábrodí.
Po dvou letech se vracíme zpět do kategorie mladších
žáků. Také v této kategorii stavíme společné mužstvo s
Velkou Jesenicí. Po počátečních neúspěších trenéři
hledali způsob, jak výsledky mužstva zlepšit. Nasadili
nejlepšího hráče starší přípravky Matěje Brandu, a ten
dal ve třech zápasech osm gólů! Ze zábrodských hráčů
se zlepšuje brankář Jan Vít, dobré výkony podává Matěj
Puilkert, hrající na pozici stopera. Dobře hrají děvčata,
která se pravidelně zapojují do soutěže.

Michalka Chrásková se uplatňuje v útoku, Terezka
Klimešová díky své rychlosti doběhne kohokoli a Nikol
Matějovicová s Kateřinou Chráskovou výborně brání.
Poděkování patří všem hráčům, chlapcům i děvčatům,
za kladný přístup k zápasům.
Poslední kategorií je výběr děvčat Okresního
fotbalového
svazu Náchod,
která pravidelně
reprezentují náš okres. Jsou to Kristýna Justová a
Karolína Vašíčková za mladší kategorii, za starší Nikol
Matějovicová, Kateřina Chrásková, Michalka Chrásková,
Johanka Chrásková a Terezka Klimešová. Všem
děvčatům děkujeme za reprezentaci našeho klubu.

V podzimní části byla vybrána čtyři děvčata, Nikol
Matějovicová, Terezka Klimešová, Michalka Chrásková a
Kateřina Chrásková, do krajského výběru v Hradci
Králové, odkud se mohou dostat dokonce na olympiádu
v Liberci v červnu 2019. Výběry za Sokol Zábrodí má na
starosti Jiří Matějovic.
Na závěr děkujeme všem trenérům a asistentům za
práci v oddíle. Za finanční podporu děkujeme obecnímu
úřadu Zábrodí, firmám OD Impro, Saargummi Červený
Kostelec a TF Press František Tupec.
Oddíl Zábrodí
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Pro děti a chytré hlavy
Zkuste si procvičit jazyk.

Aby měly jazykolamy smysl, musí se říkat co nejrychleji, ale zároveň musejí být slova

zřetelná a srozumitelná.

Bylo-li by libo ryby?
Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen.
Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?
Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
Patří rododendron do čeledi rododendronovitých či nerododendronovitých?
Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.
Na otorinolaryngologickém oddělení otorinolaryngoluje starý otorinolaryngolog.
Jiří řeže dříví z dřínu, tři sta řízů za vteřinu, Jiří řeže dříví z břízy, za vteřinu čtyři řízy.
Ida lhala hlady.
Vytři ty tři trychtýře - Vytři ty tři trychtýře - Vytři ty tři trychtýře
Dolar, rubl, libra - Dolar, rubl, libra - Dolar, rubl, libra

V tabulce pod textem jsou k jednotlivým písmenům přiřazena určitá čísla.
Určete, které písmeno v obrazci pod tabulkou patří na místo otazníku.
Nápověda: součty uhlopříček v obrazci jsou shodné.

Kontakt na vydavatele, zasílání připomínek a 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.

