ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – ČERVEN 2020

Vážení spoluobčané, přejeme Vám bohatou úrodu
na Vašich zahradách a polích, příjemné prožití
léta, pevné zdraví a pěknou dovolenou.

Obec Zábrodí

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – ČERVEN 2020

Zprávy z obce

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
8. 6. 2020
Starosta zahájil v 19,10 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: Ondřej Kohl, Jan Veselý
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)
2)

Zpráva o hospodaření a o čerp. rozpočtu obce k 31. 5. 2020
Zařazení území obce do území působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2021-2027

3)

Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci pro obnovu malé
vodní nádrže „ Podháj“

4)
5)

Pachtovní smlouva č.7-091-1 s OD IMPRO
Směnná smlouva s p. Tichým, část p.p.č.279/2 za část p.p.č.1214
v k.ú. Zábrodí

6)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-122011147/VB/2 - Zábrodí, přípojka kNN pro čp. 21

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Nákup ¼ pozemku p.č.1100 v k.ú. Zábrodí
Úprava rozpočtu
Fond rezerv na vodovod v roce 2020
Termíny akcí pro rok 2020 k OZV č. 3/2017 o nočním klidu
Změna č.1 Územního plánu obce Zábrodí
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

• Zpráva o hospodaření obce k 31. 5. 2020
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31. 5. 2020
Příjmy: 3 332 274,68 Kč, výdaje: 2 414 807,68 Kč. Stavy na účtech k 31. 5. 2020 ZBÚ
11 696 387,77 Kč, ČNB 3 505 881,51 Kč. Účty celkem: 15 202 269,28 Kč
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• Zařazení území obce do území působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na období 2021-2027
Mas Mezi Úpou a Metují se připravuje na nové programové období 2021-2027 a pro tvorbu strategie
je nutné vymezení území.
S udělením souhlasu nesouvisí žádné další povinnosti obci.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zařazení území obce Zábrodí do územní působnosti MAS Mezi
Úpou a Metují na období 2021-2027
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/8/6/2020 bylo schváleno
• Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci pro obnovu malé vodní nádrže „ Podháj“
Projektovou dokumentaci zpracuje p. ing Stanislav Štěnička, IČ: 12949663 dle nabídky ze dne
15.4.2020
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o dílo pro projektovou a inženýrskou činnost pro
obnovu malé vodní nádrže “Podháj“ ,na pozemku p.č.305v kú. Horní Rybníky
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/8/6/2020 bylo schváleno
• Pachtovní smlouva č.7-091-1 s OD IMPRO
Pachtovní smlouva na pozemky obce Zábrodí užívané OD Impro. (viz smlouva)
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Pachtovní smlouvu č. 7-091-1 s Obchodním družstvem
IMPRO
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/8/6/2020 bylo schváleno
•

Směnná smlouva s p. Tichým, část p.p.č.279/2 za část p.p.č.1214 v kú. Zábrodí
Bude zpracován geometrický plán podle něhož budou pozemky směněny. Předpokládá se bezplatná
směna, stejné výměry.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e návrh směny pozemků část p.p.č.279/2 za část p.p.č.1214 v kú. Zábrodí mezi p. Tichým a obcí Zábrodí

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/8/6/2020 bylo schváleno
• Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12- 2011147/VB/2 - Zábrodí, přípojka kNN
pro čp. 21
Jedná se o přípojku ke stavbě RD p. Hofmana. Jedná se o protlak pod komunikaci. Cena 1 000,-Kč.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-122011147/VB/2 - Zábrodí, přípojka kNN pro čp. 21
Hlasování:

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.5/8/6/2020 bylo schváleno
• Nákup ¼ pozemku p.č.1100 v kú. Zábrodí
Obec Zábrodí odkoupí od paní Chvojkové Ludmily ¼ p.p.č.1100, orná půda v kú. Zábrodí. Celková
výměra je 12 347 m, tedy ¼ činí 3 086,75 m. Cena za 1 m2 je 35,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e nákup ¼ pozemku p.č.1100 v kú. Zábrodí za cenu 108 036,-Kč
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č.6/8/6/2020 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Proti: 0

• Úprava rozpočtu
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 č.5/2020 (viz: příloha č.1)
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7/8/6/2020 bylo schváleno
• Fond rezerv na vodovod v roce 2020
V roce 2020 se do fondu oprav na vodovod převede částka 237 000,-Kč. Fond oprav vodovodu je
v účetnictví veden odděleně na účtu 555/0300 „Tvorba a účtování rezerv“ a 441/0300 „Rezervy“
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e převod do fondu oprav na vodovod za rok 2020 ve výši 237 000,Kč
Hlasování:

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.8/8/6/2020 bylo schváleno
• Termíny akcí pro rok 2020 k OZV č. 3/2017 o nočním klidu
Termíny akcí - stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než
stanoví zákon, nebo žádnou. (viz příloha č.2.)

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e termíny akcí pro rok 2020 k OZVč.3/2017, o nočním klidu.(viz:
příloha č.2)
Hlasování:

Pro: 7

Usnesení č.9/8/6/2020 bylo schváleno
•

Proti: 0

Zdržel se: 0
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•

Změna č.1 Územního plánu obce Zábrodí

Bylo doručeno 12 žádostí. Každá žádost bude projednána samostatně. ZměnaŽádosti budou za
úplatu.
Projednávané žádosti:
a)

Žádost Čj: 24/2020 paní Stanislavy Šedivé, bytem: Bratří Čapků 65, 542 32 Úpice, na pozemek
p.č.1034 v k.ú. Zábrodí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e žádost Čj.24/2020 paní Stanislavy Šedivé, bytem: Bratří
Čapků 65, 542 32 Úpice, na pozemek p.č.1034 v k.ú. Zábrodí.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10a/8/6/2020 bylo schváleno
b)

Žádost Čj: 47/2020 paní Edity Šrůtkové, bytem: Železniční kolonie 355, 547 01 Náchod, pozemek
p.č.1036 v k.ú. Zábrodí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e žádost Čj: 47/2020 paní Edity Šrůtkové, bytem: Železniční
kolonie 355, 547 01 Náchod, pozemek p.č.1036 v k.ú. Zábrodí
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10b/8/6/2020 bylo schváleno
c)

Žádost Čj: 42/2020 pana Lubomíra Martina, bytem Jiráskova 557, 549 41 Červený Kostelec a paní
Ludmily Jiráskové, bytem Pavlišov 35, 547 01 Náchod, pozemek p.č.1236 v k.ú. Zábrodí.
Pouze část pozemku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e žádost Čj: 42/2020 pana Lubomíra Martina, bytem Jiráskova
557, 549 41 Červený Kostelec a paní Ludmily Jiráskové, bytem Pavlišov 35, 547 01 Náchod, část
pozemku p.č.1236 v k.ú. Zábrodí, pro výstavbu max. 2 RD.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10c/8/6/2020 bylo schváleno
d)

Žádost Čj: 49/2020 paní Ireny Marczakové, bytem: ul.Lipowa, Ksieginice, Trzebnica 20-100,
Polsko, pozemek p.č. 1021/4 a 1019 v k.ú. Horní Rybníky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e žádost Čj: 49/2020 paní Ireny Marczakové, bytem:
ul.Lipowa, Ksieginice, Trzebnica 20-100, Polsko, pozemek p.č. 1021/4 a 1019 v k.ú. Horní Rybníky.
Hlasování:

Pro: 7

Usnesení č.10d/8/62020 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0
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e)

Žádost Čj: 60/2020 paní Andrey Navrátilové, bytem: Horní Rybníky 10 549 41 Zábrodí, paní
Jindřišky Pfeifrové,bytem Pražská 1534, 547 01 Náchod a pana Jaroslava Navrátila, bytem Horní
Rybníky 10,549 41 Zábrodí, pozemek p.č. 211(část) a pozemek p.č. 1093 (část) oba v k.ú. Horní
Rybníky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e žádost Čj: 60/2020 paní Andrey Navrátilové, bytem: Horní
Rybníky 10 549 41 Zábrodí, paní Jindřišky Pfeifrové, bytem Pražská 1534, 547 01 Náchod a pana
Jaroslava Navrátila, bytem Horní Rybníky 10,549 41 Zábrodí, pozemek p.č. 211(část) a pozemek
p.č.1093 (část) oba v k.ú. Horní Rybníky.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10e/8/6/2020 bylo schváleno
f)

Žádost Čj: 65/2020 paní Bohuslavy Jirkové, bytem: Končiny 132, 549 41 Zábrodí, pozemek p.č.1203
v k.ú. Zábrodí
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e žádost Čj: 65/2020 paní Bohuslavy Jirkové, bytem: Končiny
132, 549 41 Zábrodí, pozemek p.č.1203 v k.ú. Zábrodí
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10f/8/6/2020 bylo schváleno
g)

Žádost Čj: 70/2020 paní MVDr. Marty Burdychové, bytem Zábrodí 44, 549 41 Zábrodí a paní Ing.
Radky Burdychové, Ph.D.MBA, bytem Zábrodí 44,549 41 Zábrodí, pozemek p.č. 359/2 v k.ú.
Zábrodí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e žádost Čj: 70/2020 paní MVDr. Marty Burdychové, bytem Zábrodí 44, 549 41 Zábrodí a paní Ing. Radky Burdychové, Ph.D.MBA, bytem Zábrodí 44,549 41 Zábrodí, pozemek p.č. 359/2 v k.ú. Zábrodí
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10g/8/6/2020 bylo schváleno
h)

Žádost Čj: 73/2020 pana Zdeňka Šrůtka, bytem: Slavíkov 33, 549 41 Horní Radechová,
p.č. 1033 v k.ú. Zábrodí

pozemek

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e žádost Čj: 73/2020 pana Zdeňka Šrůtka, bytem: Slavíkov 33,
549 41 Horní Radechová, pozemek p.č. 1033 v k.ú. Zábrodí
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10h/8/6/2020 bylo schváleno
i)

Žádost Čj: 75/2020 pana Romana Regnera, bytem: 5. Května 73, 549 41 Červený Kostelec ,
pozemek p.č. 868 v k.ú.Zábrodí
Pouze část pozemku
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e žádost Čj: 75/2020 pana Romana Regnera, bytem: 5. Května 73,
549 41 Červený Kostelec , část pozemek p.č. 868 v k.ú. Zábrodí na výstavbu 1 RD
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10i/8/6/2020 bylo schváleno
j)

Žádost Čj: 78/2020 pana Martina Čudy, bytem Olešnice 46, 549 41 Červený Kostelec, pozemek p.č.
867 v k.ú. Zábrodí.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e žádost Čj: 78/2020 pana Martina Čudy, bytem Olešnice 46, 549
41 Červený Kostelec, pozemek p.č. 867 v k.ú. Zábrodí, 1 RD
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10j/8/6/2020 bylo schváleno
k)

Žádost ČJ:79/2020 pana Jiřího Havrdy, bytem Studnice 154, 549 48 Studnice, pozemek p.č. 1108
v k.ú. Horní Rybníky.
Pouze část pozemku
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e žádost Čj: :79/2020 pana Jiřího Havrdy, bytem Studnice 154, 549
48 Studnice, pozemek p.č. 1108 v k.ú. Horní Rybníky, pro max 2 RD
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10k/8/6/2020 bylo schváleno
l)

Žádost Čj: 80/2020 Obec Zábrodí, Horní Rybníky 35, ico: 273244, 54941 Zábrodí, pozemky p.č.
1110 a 1111 obe v k.ú. Horní Rybníky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e žádosti Čj: 80/2020 Obec Zábrodí, Horní Rybníky 35,ico:
273244, 54941 Zábrodí, pozemky p.č. 1110 a 1111 obě v k.ú. Horní Rybníky
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10l/8/6/2020 bylo schváleno
Tímto ZO schvaluje Změnu č.1 ÚP obce Zábrodí a to zkráceným postupem.
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

Usnesení č.11/8/6/2020 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Úhrada Změny č.1 ÚP Zábrodí
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e pořízení Změny č.1 ÚP Zábrodí pro žadatele za úplatu. Cena bude
odvozena poměrnou částí dle poměru na schválené metry.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.12/8/6/2020 bylo schváleno
Dále ZO schvaluje určeného zastupitele
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 13/8/6/2020 bylo schváleno
• Různé
Volby do zastupitelstev krajů: 2.- 3. října 2020
• Diskuse
p.Nič:

Byla provedena údržba stromů. U Liga jsou napadeny. Bude potřeba je do 2
let pokácet a upravit prostor pro další výsadbu. Lípa na Špici u Hanušů a
lípa v Zábrodí u pomníku byla též provedena údržba. Byla pokácena lípa
naproti hospodě u Prouzů
p.starosta:
Pokácení bylo konzultováno se ŽP v Náchodě. Je požadována náhradní
výsadba. Děkuji za údržbu.
p.Pohanková: Bude obec schvalovat i akce na hřišti?
p. starosta:
Povolením prodlouženého nočního klidu je pro celou obec. Ne jenom pro
akce v hospodě u Prouzů.
p.Matějovic: V letošním roce bude málo akcí
p.starosta:
Děkuji všem občanům, za to, jak se postavili k dané situaci (COVID-19).
Krizovému štábu, zastupitelům, hasičům, Mateřské škole a všem, kteří pomáhali. Děkuji všem za zodpovědnost. Všechna opatření ještě nejsou zrušena. Svoz dětí do MŠ bude
pokračovat od 1. 9. 2020.
p.Brandová: Chtěla bych poděkovat vám jako obci za občany, za „balíčky první pomoci“
p.Nič:
Připojuji se k poděkování.
Kdo je majitelem rybníčku u silnice směr Dolní Radechová
p.Jiroušek: Je to umělá tůň, je tam svedeno odvodnění z polí.
p.starosta:
Náhradní termín pro traktory a dětský den není. Vše necháme na příští rok.
Děkuji za pozornost a přeji Vám pevné zdraví a hezké léto.

• Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 20,10 hodin.

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Společenská kronika

V měsíci červenci oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Anna Neumannová z Končin
pan Jaroslav Navrátil z Hor. Rybníků
paní Magda Formanová z Hor. Rybníků

pan Vladimír Mertlík z Končin
pan Jiří Puš z Končin
pan Josef Kohl z Končin

Martin Příbek z Horních Rybníků

pan Ladislav Hruška ze Zábrodí

paní Ivana Příbková z Hor. Rybníků

V měsíci srpnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
pan Václav Dlauhoweský ze Zábrodí
pan Pavel Volhejn z Horních Rybníků
paní Helena Hanušová z Hor. Rybníků
pan Václav Jirásek z Horních Rybníků
paní Zdeňka Frýbová ze Zábrodí

pan Jiří Prouza z Horních Rybníků
paní Naděžda Volhejnová z Hor. Rybníků

pan Mojmír Kopecký z Hor. Rybníků
paní Iva Petirová ze Zábrodí
paní Irena Pušová z Končin

paní Milena Lokvencová z Končin

V měsíci září oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Emilie Filová z Horních Rybníků
paní Libuše Válková z Končin
paní Anna Prouzová ze Zábrodí

pan Václav Slezák z Horních Rybníků
paní Ludmila Pohanková z Končin
pan Jaromír Červinka z Hor. Rybníků

pan Oldřich Hejda z Horních Rybníků

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
Různými cestami , přes textové zprávy, e-maily, osobní telefonáty i sociální sítě jsme dostali řadu příznivých ohlasů a poděkování za distribuované hygienické balíčky, které naši občané dostali společně
s březnovým zpravodajem. Jsme vděční za všechna Vaše poděkování, dodržování opatření nouzového stavu i pochopení nezbytných omezení v této nelehké situaci.
S díky za obecní úřad Jan Dlauhoweský starosta
obce

Kultura
Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci se měl konat od 19.srpna do 23. srpna 2020.
Mezinárodní účast souborů bude minimální. Pořadatelé počítají s účastí souborů nejspíše z Čech
a Slovenska. Festival bude zkrácen. Přesný termín konání bude včas zveřejněn.
Aktuální informace o kulturním dění v Červeném Kostelci najdete na webu www.mksck.cz
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Uplynulo 60 let od sloučení obcí.
Obce Horní Rybníky, Zábrodí a Končiny byly
12.června 1960 sloučeny do společné obce Zábrodí.
V obci žilo 471 obyvatel.
V roce 1961 byla v obci zřízena mateřská škola z bývalého penzionu paní Boženy Adamové. Do školky bylo
zapsáno 32 dětí, ředitelkou byla Marta Kopecká, učitelkou Věra Bydžovská. Svoz a rozvoz dětí zajištěn
automobilem.
Předsedou MNV se stal Augustin Domáň. Současně s
tím se počítalo se sloučením tří zemědělských družstev do jednoho. V roce 1961 – vzniklo JZD s názvem
Svornost. Velkým problémem začínajícího družstva
byla tuberkulóza u dobytka. V roce 1962 prodalo JZD
poslední tuberkulózní kusy.
Ve sloučené obci zůstaly dvě samostatné školy: Národní škola v Zábrodí s 11 žáky ve školním roce
1960/61 (ředitelem byl Václav Bydžovský, škola svou
činnost ukončila 31.8. 1965) a Národní škola v Horních Rybníkách s 18 žáky (ředitelkou byla Marie Volhejnová, škola svou činnost ukončila v roce 1975).
V roce 1962 bylo v obci 18 osobních automobilů,
70 motocyklů a 35 televizorů.
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Doba koronavirová
Všeobcí
začalo zprávami z Číny o epidemii nové nemoci,
která později dostala jméno COVID 19 a pro některé nakažené měla fatální následky. Mnozí z nás
poprvé slyšeli o čínském městu Wuchan, kde žije
cca 11 milionů lidí („jenom“). Přestože zprávy
z Wuchanu nebyly příznivé, zdálo se, že nás se
toto ohrožení netýká. Události však dostaly rychlý
spád. Nákaza se začala šířit i v Evropě, zpočátku
zejména v Itálii. Přesto na začátku března, v době
jarních prázdnin, vyrazilo mnoho lidí na lyžovaní
právě do Itálie. To přispělo k rychlému nárůstu
nakažených i v České republice. Vláda 12. března
vyhlásila nouzový stav na 30 dní, který po dvojím
prodloužení skončil 17.května.
Starosta obce
12.března svolal krizový štáb – zastupitelstvo obce,
zástupce hasičů a mateřské školy. Byla vyhlášena
mimořádná opatření v návaznosti na nouzový stav.
V naší obci byly zrušeny všechny akce pořádané
obcí i akce soukromé v obecních prostorách a uzavřena MŠ. Krizový štáb rozhodl o vytvoření železné
zásoby potravin a hygienických prostředků pro
překlenutí možného kolapsu
v zásobování.
Již 13. března bylo vše zajištěno a uloženo na
obecním úřadě. V mateřské školce se začaly šít
roušky na obličej. Roušky nebylo možné zakoupit,
byl jich nedostatek i pro zdravotnický personál.
Abychom vůbec mohli vyjít na ulici a nakoupit
v obchodě, museli jsem si v obci pomoci sami.
Pro celou obec se podařilo zajistit hygienické prostředky a roušky. Distribuce balíčků proběhla společně se Zábrodským zpravodajem. Život jakoby se

zastavil, sledovali jsme s napětím vzrůstající počty
nakažených i první úmrtí způsobené koranavirem.
Vládní opatření se měnila podle aktuální situace, ta
se naštěstí postupně zlepšovala. Postupně se otevíraly obchody, které musely omezit svou činnost.
Lidé se vraceli do práce.
V podvečer 30. dubna se před obecním úřadem
objevila malá skupina zamaskovaných mužů
s rouškami na tvářích. Přivezli připravený kmen a
s pomocí techniky v minimálním počtu vztyčili tradiční májku. Nyní je již májka uklizená, ale celý květen jsme ji měli na očích - život pokračuje a zastavit
se nedá.
Pomalu se vracíme
do normálních kolejí.
Doufejme, že plošná
omezení se již nebudou opakovat a virus postupně vymizí.
Chtěli bychom poděkovat všem občanům
za kázeň a
dodržování opatření, příznivé ohlasy a
poděkování za předané hygienické balíčky, všem kdo se
podíleli na šití roušek v mateřské škole nebo doma, na přípravě a distribuci balíčků
Těšíme se na obnovení běžného života v naší obci
společně s Vámi našimi spoluobčany.
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Lékařská pohotovost
Lékařská pohotovostní služba
Pro dospělé

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

Pro děti

telefon: 841 155 155
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
04. 07. a 05. 07.

MDDr. Michal Jánský

06. 07.

MUDr. Simona Ságlová Ph.D.

11. 07. a 12. 07.

MDDr. Lucie Škodová Třísková

Nemastova 1919, Náchod Branka
ZŠ Malecí,
Nové Město nad Metují
Krásnohorské 672,
Náchod

702 125 554

491 520 373
737 449 355
491 472 947

18. 07. a 19. 07.

MUDr. Miroslava Jirmanová

25. 07. a 26. 07
01. 08. a 02. 08.

MUDr. Blanka Filipová
MDDr. Martin Kyselý

08. 08. a 09. 08.

MUDr. Jan Klimek

15. 08. a 16. 08.

MUDr. Anna Klikarová

22. 08. a 23.08.
29. 08. a 30. 08.

MUDr. Jana Malíková
Zubní lékař Eva Lucyna Perez-Cruz
(Dentator s.r.o.)

05. 09. a 06. 09.

MDDr. Tereza Petříková

12. 09. a 13. 09.

MDDr. Jan Petřík

19. 09. a 20. 09.

MUDr. Eliška Pištorová

26. 09. a 27.09

MUDr. Jarmila Podškubková

28. 09.
03. 10. a 04. 10.
10. 10. a 11. 10.

MUDr. Radka Prouzová
MUDr. Radka Prouzová
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.

Komenského 48,
Nové Město nad Metují
Komenského 10,
Nové Město nad Metují
Rokolská 123, Nový Hrádek
Českých bratří 407,
Náchod
Náměstí ČSA 69,
Hronov
Denisovo nábřeží 665,
Náchod
Karlovo nám. 179, Náchod
(budova České spořitelny)
Náchodská 548, Velké Poříčí
Kamenice 113 (Pasáž Magnum),
Náchod
Komenského 72,
Nové Město nad Metují
Větrník 720, Červený Kostelec
Jugoslávská 33,
Náchod
Jugoslávská 33,
Náchod
ZŠ Malecí,
Nové Město nad Metují

491 472 721
495 217 195
491 427 603
491 482 700
491 428 885

+ 48 792 833 635
491 482 850

724 086 199
491 472 923
491 462 331

602 234 217
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/

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

Vydejte se na cesty

a Zimní radovánky na Machovsku

Toulavý batoh

Přemýšlíte nad tím, kam se vypravit na výlet
s vašimi dětmi? Toulavý baťoh má pro vás pestrou
nabídku tipů na výlety, během kterých můžete
zábavnou formou poznávat krásy Kladského
pomezí. Ale to zdaleka není vše. Zapojit se můžete
i do cestovatelské hry o hodnotné ceny, která
v letošním roce přináší několik novinek.
Základním materiálem je ilustrovaná mapa
Kladského pomezí, která vám poslouží jako zdroj
inspirace, ale také jako herní list. Právě do ní totiž
budete sbírat razítka, která získáte na jednotlivých
výdejních místech. Pokud nasbíráte pět různých
razítek,
můžete
se
vydat
do některého
z informačních center našeho regionu, kde získáte
malou pozornost. Nově jsme pro vás připravili
odměny v podobě balzámu na rty nebo píšťalky
s logem Toulavého baťohu. Pokud vyplníte i
registrační formulář, budete zařazeni do slosování o
hodnotné ceny.
Vyhlášení výherců soutěže proběhne v říjnu roku
2021, což je další novinkou oproti předchozím
ročníkům. Pokud se vám nepodaří nasbírat pět
razítek letos, můžete si mapu schovat a pokračovat
v roce následujícím, a to až do konce září. A na jaké
ceny se můžete těšit? Tou hlavní je týdenní pobyt
v kempu Brodský pro čtyřčlennou rodinu včetně
zapůjčení koloběžek. Dále můžete hrát o rodinný
víkendový pobyt v hotelu Rajská zahrada s volným
vstupem do hotelového wellness, víkendový pobyt
na farmě Wenet pro 2 osoby, zážitkový den
v Adršpachu, rodinnou vstupenku do podzemního
města Osówka či rodinnou vstupenku do pevnosti
Josefov.
Tištěnou mapu si budete moci vyzvednout
v informačních centrech na konci června. Více
informací, tipů na výlety, zajímavostí i zábavy
naleznete na webu:
www.toulavybatoh.cz.
Tak co, už máte sbaleno? My ano.
foto Jan Záliš

Oblíbené cyklobusy opět jezdí !
Již 30. května se rozjela linka cyklobusů z Hradce
Králové, přes Náchod, Polici nad Metují, Teplice nad
Metují a Trutnov, až na Pomezní boudy. Z důvodu
uzavírky mezi Teplicemi a Adršpachem nebude
linka zajíždět do Adršpachu. Mapa s cyklovýlety
bude k dispozici v IC koncem června.
Jízdní řád najdete na

www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika.
Na této stránce najdete i další informace pro
cykloturisty.
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Pro děti a chytré hlavy
Vyzk oušejte si spočítat něk olik přík ladů pro pátou třídu:
1. Vypočítejte a místo x doplňte takové číslo, aby platila rovnost:
(24 + 8) : 8 = 24 : 8 + 8 – x
a) 7
b )14
c)10
2. Vypočítejte: 7 ⋅ 82 + 9 ⋅ (72 + 10) − 8 ⋅ (62 + 20) − 2 ⋅ (92 − 10). Jaký je správný
výsledek?
a) 46 986
b) 82
c) 492
3. Za vstupenky na divadelní představení pro 27 žáků a jejich dopravu autobusem
učitelka zaplatila 8 640 korun. Všichni žáci zaplatili stejnou částk u. Určete, kolik
korun stála vstupenka do divadla pro každého žáka, jestliže čtvrtinu žákem zaplacené
částky tvořila cena autobusové dopravy.
a)240 korun
b) 80 korun
c) 320 korun
4. Převeďte 325 decimetrů na kilometry. Je to
32,5 km
b) 0,0325 km
c) 3 250 km
5. Jaký je součet úhlů v každém trojúhelník u?
a) 360°
b)160°

c) 180°

6. V sadu roste 90 jabloní, 60 hrušní a 15 švestek. Doplňte k následující nedokončené
větě chybějící část, aby byla věta pravdivá: Jabloní roste v sadu…
a)... šestkrát více než švestek
b)... o pětinu více než švestek
c)... o čtvrtinu více než hrušní
7. Vypočítejte délku ramene rovnoramenného trojúhelník u, jestliže víte, že jeho obvod
je 26 cm a délka základny je 10 cm. Jaká je délka jednoho ramene?
a)16 cm
b)8 cm
c)6 cm
8. Který z následujících trojúhelníků nelze sestrojit, protože pro něj neplatí
trojúhelníková nerovnost?
a)Trojúhelník s délkami stran 5 cm, 6 cm a 8 cm
b)Trojúhelník s délkami stran 5 cm, 8 cm a 9 cm
c)Trojúhelník s délkami stran 5 cm, 8 cm a 2 cm
9. Veronika pracovala v prodejně a dávala výrobky z krabic do regálů. Za každou
čtvrthodinu vyprázdnila 5 krabic. Všechny krabice tak vyprázdnila za desetinu své
osmihodinové pracovní směny. Teprve pak se věnovala jiné práci. Kolik krabic
Veronika celkem vyprázdnila?
a) 16
b)18
c)15
10. Jaké je největší číslo, k teré je po zaokrouhlení na stovky
rovno číslu 10 000?
a)9 990
b)10 049
c)10 990
Správné výsledky hledejte na dalších stránkách.
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Jste s výsledkem spokojeni?

ŘEŠENÍ: Samozřejmě platí klasické pravidlo pravé ruky. Zelené auto tedy dává přednost červenému,
červené modrému. Modré ovšem musí dát přednost autu zelenému, které jede rovně ve svém pruhu.
Modré tedy do křižovatky vjede jako první, nicméně musí zastavit v křižovatce tak, aby umožnilo průjezd
autu zelenému. To ovšem stále musí umožnit průjezd autu červenému. To již nyní nemá zprava žádné auto,
které by mělo přednost (modré již najelo do křižovatky a není tedy zprava), proto vjede do křižovatky a
celou ji projede. Následně může projet auto zelené a nakonec modré dokončí svůj manévr a odbočí doleva.
Jenom jestli by se s tímto řešením ztotožnili všichni zúčastnění řidiči.

Pomocí tří rovných čar rozdělte prasátka tak, aby se každé páslo v samostatné ohradě.
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1 a) ; 2 c) ; 3 a); 4 b); 5 c) 6 a) 7 b); 8 c); 9 a); 10 b)
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.

