JUBILEUM MĚSÍCE
Červen 2009
své 70. narozeniny oslaví paní
Jaroslava KRÁLOVÁ
z Horních Rybníků
Srpen 2009
své 85. narozeniny oslaví paní
Marie JIROUŠKOVÁ
z Horních Rybníků
K významnému životnímu jubileu přejeme hodně zdraví
a pohody do dalších let.

BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
červen 2009
88 let
77 let
73 let
72 let
69 let
64 let
62 let

pan MARTIN Jaromír z Končin
paní MERTLÍKOVÁ Milena z Končin
paní STŘEDOVÁ Anna z Končin
paní MACHOVÁ Libuše ze Zábrodí
pan NEUMANN Stanislav z Končin
paní VOJTĚCHOVÁ Božena z Končin
pan JIRKA Ladislav z Končin

BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM

Červenec 2009
87 let
68 let
67 let
67 let
65 let
61 let
60 let

paní
pan
pan
paní
pan
paní
pan

Marie VOJTĚCHOVÁ z Končin
Milan WOLF z Končin
Karel FORMAN z Horních Rybníků
Anna NEUMANNOVÁ z Končin
Jaroslav NAVRÁTIL z Horních Rybníků
Magda FORMANOVÁ z Horních Rybníků
Martin PŘÍBEK z Horních Rybníků

Srpen 2009
86 let paní
71 let pan
63 let pan
63 let pan
62 let paní
60 let paní

Milada JANSÁKOVÁ z Horních Rybníků
Miloš KOLLERT z Horních Rybníků
Pavel VOLHEJN z Horních Rybníků
Václav DLAUHOWESKÝ ze Zábrodí
Helena HANUŠOVÁ z Horních Rybníků
Alena HABROVÁ ze Zábrodí

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, slunných a
pohodových dnů v dalším životě!

Ze života obce

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji rodině, Obecnímu úřadu Zábrodí, všem přátelům za dárky,
květiny a blahopřání k mým narozeninám.
Lída Martinová, Končiny

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Burdychové za krásnou oslavu Dne
matek, které jsem se též ve vaší obci zúčastnila. Program byl velice pěkný. Nejdříve
vystoupily děti ze školky, pak děvčata z tanečního kroužku a na konec mažoretky
seniorky předvedly, že věk není překážkou pro aktivní život plný pohybu.
Pomyslnou třešinkou na dortu však byl čajový obřad s panem Jaromírem
Horákem, zvaným Čajomír, a paní Květou Bílkovou, kteří nám vyprávěli o původu
čaje a jeho přípravě.
Ještě jednou díky, paní Burdychová.
Važte si toho, ve městě toto není zvykem!
Helena Hejzlarová
Červený Kostelec

ZMĚNA ZASTÁVEK POJÍZDNÉ
PRODEJNY
Prodejna bude zastavovat na těchto místech
OÚ Horní Rybníky
ÚTERÝ A ČTVRTEK : od 14, 00 do 14, 25 hodin
Zábrodí u Hanušů
ÚTERÝ A ČTVRTEK od 14,30 do 14,45
Jak dlouho bude tato prodejna dojíždět do naší obce, záleží pouze na
občanech.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI
Dne: 4. 7. 2009
Místo přistavení

Horní Rybníky OÚ
Zábrodí LIGO
Zábrodí Hruškovi
Končiny dílny OD IMPRO

Doba přistavení

9, 30 - 10,15
10,20 - 10,40
10,45 - 11,00
11, 05 - 11,30

V tomto svozu nebezpečného odpadu se nebudou
odebírat elektrospotřebiče. Pro tento „odpad“bude
v podzimních měsících (září, říjen) přistaven speciální
kontejner.
Odpadový dvůr o prázdninách
ČERVENEC: Otevřeno 25. července od 8,30 do 10,00
SRPEN:
Otevřeno 29. srpna
od 8,30 do 10,00

3 RELAXAčNÍ ODPOLEDNE
(MUZIKOTERAPIE)

S TIBETSKÝMI
TIBETSKÝMI MÍSAMI A DIDGERIDOO
V PODÁNÍ WALTERA ERBERA

se uskuteční 20. července 2009 v 18,00 hodin
v malé zasedací místnosti OÚ Zábrodí

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná 21.července. v 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Zábrodí
Program:
1) Plnění rozpočtu obce ke dni 30.6.2009
2) Změna č.3. územního plánu obce . Schválení „Zadání
změny č.3
3) Diskuse, Různé
Jiří Oleják
Starosta obce

DOVOLENÁ
Od 27. července 2009 do 9. srpna 2009

PŘEVZATO ODJINUD
Třetí díl o českých památkách UNESCO nás zavede do malebné vesničky
HOLAŠOVICE, která leží v Jižních Čechách asi patnáct kilometrů západně od
Českých Budějovic. Zachovala se zde vzácně architektura lidového baroka.
Vesnici založil počátkem 13.století příslušník nižší šlechty Holaš. Král Václav
II. V roce 1292 přidělil Holašovice ve sporu o rodové pozemky klášteru
cisterciáckého řádu ve Vyšším Brodě a v držení kláštera zůstala obec až do roku
1848.
Žili zde jen čeští obyvatelé. Ránu však přinesl mor v roce 1520, kdy přežili jen
dva domorodci. Poté obec osídlili Němci. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 byla
obec často drancována procházejícími vojsky. Situace se zlepšila až po roce
1848, kdy bylo zrušeno poddanství. Tehdy měly Holašovice 211 obyvatel,
z toho 63 české národnosti. V roce 1939 byli Češi z Holašovic vystěhováni,
naopak po válce byli odsunuti Němci. Během této pohnuté historie se naštěstí
vesnice příliš nezměnila. V roce 1995 byla prohlášena za památkovou rezervaci
a krátce nato vybráno do seznamu UNESCO.
Holašovický selský barok pochází z let 1840 – 1880. Lidoví zedníci, malíři a
štukatéři se často trumfovali, kdo lépe vyzdobí průčelí domu nejkrásnější
barevnou fasádou a štukovými ornamenty. Štíty mají typické trojhranné nebo
obloukovité tvary. Často se objevuje tzv. VOLUTA, tj. spirálovitý motiv. Ve
štítech byly často umístěny štukové rámečky pro svaté obrázky nebo niky pro
sošky.
Čtyřstrannou náves lemuje dvaadvacet vedle sebe řazených usedlostí z kamene
a hlíny. Každý statek nese jméno podle původního majitele. Mají i jednotné
vnitřní členění – centrální síň, na kterou navazují světnice a kuchyně
s otevřeným ohništěm. Nechybí pec na pečení chleba, komín jako udírna.
Následovaly komory, stáje a chlévy. Dvůr lemovaly kůlna, sýpka, stodola a
široká vrata. K domu patřil i výměnek pro rodiče a špýchar. Před domem bývala
květinová zahrádka a studna.

K NEDĚLNÍ KÁVĚ
LAUB
Daň ze samostatného myšlení nebyla dosud zavedena jen proto, že by to byl
příjem pro stát zcela zanedbatelný.

ZADÁNO DĚTEM
Tak už jsou zas tady! Hurá prázdniny a s nimi dny sladkého volna pro
nicnedělání. Ale abychom nevyšli ze cviku, tady je několik hlavolamů pro malé
i větší:
JAHODY
Karel Václav Rais
Mraveneček v lese
domů zprávu nese:
„Hody budou, za mnou, braši,
Každý olízne se!“

Na pasece v háji
jahody už zrají,
teď se každý mraveneček
jednou dobře nají.

Kopaná – okresní soutěž
ϭEŽǀĠDĢƐƚŽϰϰďŽĚƽ
Ϯ,ĞƎŵĄŶŬŽǀŝĐĞϯϲďŽĚƽ
ϯdĞƉůŝĐĞŶĂĚDĞƚ͘ϯϬ
ϰsĞůŬĄsĞƐϮϵ
ϱĄďƌŽĚşϮϴ
ϲsĞůŬĠWŽƎşēşϮϳ
ϳKƚŽǀŝĐĞϮϮ
ϴZƵƉƌĞĐŚƚŝĐĞϭϴ


Poslední kolo: N.Město B - Ruprechtice 14 : 0, Zábrodí - Heřmánkovice
3 : 1, ( br Štěpán 2, Oleják O. 1 ), Otovice - V. Poříčí 1 : 4 , Teplice B – V.
Ves 2 : 0 ,
Po podzimní soutěži jsme byli na posledním místě s osmi body .Na jaře s lepší
hrou a staršími hráči jsme udělali 20 bodů a umístili se na 5 místě.
Všem hráčům a trenéru Lukáši Tauchmanovi patří poděkování .
Do okresního přeboru postupuje N.Město B a do okresní soutěže spadne
Meziměstí

Okresní přebor
1 N.Město A
2 Starkov
3 Č. Kostelec
4 V. Poříčí A
5 Machov
6 Police B
7 Hejtmánkovice
8 Mezilesí
9 V. Jesenice
10 Provodov
11 Božanov
12 Martínkovice
13 Meziměstí


66 bodů
postup do B třídy
43
37
36
36
34
32
29
29
28
25
24
24 Padá do okres. soutěže

Vodní nádrž Rozkoš – Východočeské moře
V našem okolí je řada míst , která se nám zdají zcela samozřejmá, jako by tu byla odjakživa .
Mezi taková místa patří například vodní nádrž Rozkoš u České Skalice. Přestože o stavbě
vodních přehrad v této lokalitě se uvažovalo už v 19. století, je historie současné podoby
Rozkoše poměrně krátká.
Historie výstavby
Vodní nádrž Rozkoš je pojmenována podle
stejnojmenného potoka v jehož mělkém
rozsáhlém údolí se nádrž nachází. Potok má dva
prameny - přítoky jeden od Starkoče a druhý od
Šonova, u Veselice se vlévá do Metuje.
O stavbě nádrží se přemýšlelo už dlouhou
dobu a první úvahy vznikly již v letech 1897
1900 po velkých povodních. Uvažovalo se o
čtyřech nádržích na horním toku Úpy. Jedna z
nich měla být u slatinského mlýna. Měla být
přehrazena i Metuje v Pekle.
V roce 1924 byl Zemskou správní komisí pro
úpravu řek zpracován projekt. Nádrž měla být
napájena z Úpy, na řece Metuji měl být
zbudovaný jez a tunelovým přivaděčem voda
svedena do nádrže. V projektu byly i čtyři
vodní elektrárny. V roce 1951 byla zahájena
výstavba vodního díla podle projektu z let
1946 - 1950. Práce byly po roce přerušeny.
Přípravné pokračovaly v roce 1958. V roce
1962 byla z projektu vypuštěna "metujská"
část díla, nádrž postačí napájet vodou z řeky
Úpy, a stavba vodních elektráren. Výstavba
začala v roce 1965. Zkušební provoz byl
zahájen v roce 1971, jižní část nádrže se začala
napouštět v roce 1973, do trvalého provozu
bylo dílo uvedeno v 1.ledna 1976.
Pod vodou zůstala obec Domkov, dvě hájenky,
část obce Šeřeč, stavby na okraji Spyty a
Kleny a některé komunikace.
Technické údaje
Se svojí rozlohou 1031 ha patří Rozkoš mezi
osm největších přehrad v České republice
s rozlohou nad 1000 ha . Celkový objem
nádrže je 76 154·106 m3.
Hlavní výtoková hráz je v koruně 412,5 metrů
dlouhá a vede po ní 6 metrů široká asfaltová
silnice, samotná koruna je 8,5 metrů široká a
její výška nad základem je 26,4 metrů.
Zajímavé je, že přehrada nemá bezpečnostní
přeliv, jeho funkci plní vzdouvací objekt ve Zlíči.
Samotná nádrž je rozdělena tzv. Rovenskou
hrází do dvou částí, hráz je 1,7 kilometrů
dlouhá a na západní straně u Spyty je opatřena

200 metrovým betonovým přelivem. Přehrada
je ve správě Povodí Labe.
Využití nádrže
Nádrž je využívána ke zlepšení průtoku Labe,
k ochraně proti povodním, rekreaci a je rájem
rybářů, zastávkou tažných ptáků. Zásobuje
vodou zavlažovací systémy středního Polabí.
Rozsáhlý autokemp se nachází na severní
straně nádrže. Centrum jachtingu je v blízkosti
hlavní hráze nádrže.
Jan Veselý, kronikář

Červen 2009

