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Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne 11.4.2022
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, kde byl oproti původnímu návrhu upraven v bodě č.5) Darovací smlouva Člověk v tísni a Tamtam a
nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Ondřej Kohl a Jiří Matějovic
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ondřej Kohl, Jiří Matějovic, Jan Veselý, Petr Habr - ( viz.
prezenční listina) Omluveni -Ladislav Jiroušek a Petr Baláš
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zpráva o hospodaření a o čerp. rozpočtu obce k 31.3.2022
Účetní závěrka Obce Zábrodí za rok 2021
Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2021
Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky za Tok 2021
Darovací smlouva Člověk v tísni, Tamtam
Příspěvek na přívesnický tábor
Prodej pozemku p.č.1232/2 v kú. Zábrodí
Nákup pozemku p.č.1231/2 v kú. Zábrodí
Úprava rozpočtu
Termíny akcí pro rok 2021 k OZV č. 3/2017 o nočním klidu
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

1) Zpráva o hospodaření obce k 31.3.2022
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31.3.2022
Příjmy: 2 389 371,76 Kč, výdaje:1 115 326,80 Kč. Stavy na účtech k 31.3.2022 ZBÚ
18 768 647,42 Kč, ČNB 4 670 205,57 Kč. Účty celkem: 23 438 852,99 Kč
2) Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2021
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých účetních jednotek) je
stanovena zákonem č. 239/2012 Sb. Účetní závěrka byla zveřejněna na elektronické úřední desce od
27.3.2022. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje odbor ekonomický, oddělení kontroly a
analýz, byla provedena kontrola hospodaření za rok 2021. Inventarizace majetku byla provedena od
4. 1. 2022 do 24. 1. 2022. Inventarizační zpráva je přílohou účetní závěrky. Výsledek hospodaření
bude převeden na účet 432.(3 321 446,38Kč)
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Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní2022
závěrku obce k 31. 12. 2021 bez výhrad a připomínek a
v rozsahu těchto finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy účetní uzávěrky,
Inventarizační zprávy.

2022

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e účetní závěrku Obce Zábrodí za rok 2021. Výsledek hospodaření
bude převeden na účet 432.(příloha č.1)
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/11/4/2022 bylo schváleno
3) Závěrečný účet obce Zábrodí za rok 2021
Závěrečný účet Obce Zábrodí byl zveřejněn na úřední desce od 27. 3. 2022 a úřední desce s dálkovým
přístupem od 27. 3. 2022. Obec měla k 31. 12. 2021 na svých účtech 22 165 420,03 Kč. Tato částka
je uložena na 2 bankovních účtech. ZBÚ u KB ve výši 17 528 936,26 Kč a ČNB ve výši 4 636 483,77
Kč. Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje, odbor ekonomický, oddělení kontroly a analýz. Při přezkoumání hospodaření za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb. kromě chyb a
nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. Součástí
závěrečného účtu jsou výkazy PO MŠ Horní Rybníky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2021
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.2).
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/11/4/2022 bylo schváleno
4) Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky ze rok 2021
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých účetních jednotek) je
stanovena zákonem č. 239/2012 Sb.
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní Rybníky k 31.
12. 2021 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisku a
ztráty, Přílohy účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy a Roční zprávy o finanční kontrole. Součástí
účetní závěrky je žádost o převod výsledku hospodaření za rok 2021 do rezervního fondu . Starosta
navrhl schválit.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní Rybníky k 31 .12.
2021 a převod výsledku hospodaření do fondu rezerv ve výši 1.013,02 Kč (příloha č. 3.)
Hlasování:

Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/11/4/2022 bylo schváleno
5) Darovací smlouva Člověk v tísni a Tamtam
Obec zašle dar ve výši 76 125,-Kč na účet SOS UKRAJINA - 0093209320/0300.
Částka je složena z těchto částek: 50 000,-kč obec, 10 000,-Kč bylo vybráno na dobrovolném
příspěvku pro Ukrajinu na zabíjačce a částka 16 125,-Kč je poloviční výdělek z cestománie.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu ve výši 76 125,-Kč na účet SOS
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Ukrajina-0093209320/0300 Člověk v tísni
Hlasování:

Pro: 5

2022
Proti: 0

2022

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4/11/4/2022 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Darovací smlouvu ve výši 16 125,-Kč pro Centrum pro dětský
sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče Čechy
Hlasování:

Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/11/4/2022 bylo schváleno
6) Příspěvek na přívesnický tábor
Paní Jitka Ničová pořádala v loňském roce příměstský tábor z dotace.
V letošním roce dotace na tábory nejsou vypsané. Bude pořádat 2 přívesnické tábory. Od 18. do 22.7
2022 pro děti od 3 do 7 let pod názvem „Do pohádky za zvířátky“, který proběhne v MŠ Horní
Rybníky. Od 1. do 5.8. 2022 je pro děti od 7 do 13 let pod názvem „Kamarádi ze Zábrodí“ a bude
v prostorách budovy OÚ v Horních Rybníkách. Požádala tedy zastupitelstvo obce o příspěvek 1 000,Kč na dítě, které má trvalý pobyt v obci Zábrodí, nebo mají trvalý pobyt v obci jeho prarodiče. Celková
částka bude vyplacena po předložení jmenného seznamu zúčastněných dětí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na přívesnické tábory pod názvem “Do pohádky
za zvířátky“ a „Kamarádi ze Zábrodí“, ve výši 1 000,-Kč na dítě, které má trvalý pobyt
v obci Zábrodí, nebo mají trvalý pobyt v obci jeho prarodiče.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/11/4/2022 bylo schváleno
7) Prodej pozemku p.č. 1232/2 v kú Zábrodí
ZO schválilo dne 13.1.2022 usnesením č.2/13/1/2022 vypracování GP a poté zveřejnění záměru o
prodeji pozemku. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce dne 27.3.2022. Výměra
pozemku p.č.1232/2 v kú Zábrodí dle GP č436-009/2022 je 69 m2 .
P.Pavel Prouza v roce 2014 daroval obci pozemek pod vodojemem a cestu, která je nyní obecní.
Navrhuji, aby se pozemek odprodal panu Prouzovi za 1,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s P.Prouzou, na prodej p.p.č.1232/2 v kú.
Zábrodí za 1,- Kč.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/11/4/2022 bylo schváleno
8) Nákup pozemku- kupní smlouva p.p.č.1231/2 v kú. Zábrodí
ZO schválilo dne 13.1.2022 usnesením č.3/13/1/2022 vypracování GP pozemku.. Výměra pozemku
p.č.1231/2 v kú Zábrodí dle GP č. 436-009/2022 je 137 m2 .
Po jednání s majiteli pozemku ( manželé Martinkovi) je navržená cena za pozemek 50,-Kč/m2.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s P.Martinkem a p.Martinkovou, na nákup
pozemku p.č.1231/2 v kú. Zábrodí za cenu 6 850,- Kč.
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Hlasování:

Pro:5

Proti: 02022

Usnesení č.8/11/4/2022 bylo schváleno

Zdržel se: 0

2022

9) Úprava rozpočtu
Starosta podrobně okomentoval změnové položky v rámci projednávaného rozpočtového
opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno zastupitelstvem obce.
Rozpočtové opatření je přílohou č. tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu č.2/2022 dle přílohy č.4
Hlasování:

Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/11/4/2022 bylo schváleno
10) Termín akcí pro rok 2022 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.5.)
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e termíny akcí pro rok 2022 k OZVč.3/2017, o nočním
klidu.(viz: příloha č.5)
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10/11/4/2022 bylo schváleno
11) Různé
• Dne 6.4.2022 přišlo do DS obce oznámení o příslib dotace na rybník Podháj. Proběhne výběrové
řízení, které se musí doložit na MZe a teprve poté bude zasláno RoD.
• Polní cesta- Při KoPÚ byly určeny 2 cesty. Jedna od Hanušů u „Špice“ směrem na Zábrodí a končí
na křižovatce s „Černou cestou“. Projekt je připraven. SPÚ vypíše výběrové řízení na zhotovitele a
do dvou let , pokud budou peníze, by mohla být cesta hotová
• Starosta seznámil přítomné se studii proveditelnosti na BD Horní Rybníky. Vzhledem k projednávání
Změny č.1 ÚP. ,zatím nemůžeme více připravit. Budova „A“ by měla být dvou podlažní
s podkrovím.. Je počítáno s 6 byty o výměře do 40m2 na jednom podlaží.V přízemí by měla být
společenská místnost.
• Změna ÚPč.1 v Zábrodí paní Burdychová s dcerou podaly námitky. V současné době jsou obeslány
všechny dotčené orgány, které mají 30 dnů na vyjádření. Pak bude dále pokračovat na Krajský úřad
KHK.
• V MŠ proběhla kontrola ze ČŠI, zprávu ještě nemáme, ale při ukončení kontroly byly inspektorky
velmi spokojené. Zpráva bude zveřejněna na web stránkách
• Žádost o dotace na nabíječky elektrokol,byla podána na KÚKHK
• Další žádost o dotaci – revitalizace hřiště-byla podána na NSA.
• Plánované akce: 30. 4. Stavění máje a pálení čarodějnic
6. 5. Den matek -prosíme o přihlášení
7. 5. Hasičská soutěž
28. 5. Traktoriáda a Dětský den
25. 6. S okol oslava 50let fotbalu
Dne 19.3. proběhla obecní zabijačka. Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu.
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12) Diskuse
2022
p.Hejda- Kdyby šlo dát nějaké plašiče zvěře na silnice na Kramolnu, kolem p.Škody a u TF
Press.
2022
p.Nývlt- Cesta na Končinách- místy by se měly zasypat krajnice.
p.Pohanková- Jak je vyřešen noční klid?
Starosta- Noční klid řeší zákon a obecní vyhláška. V letních měsících je pro obec stanoven noční klid
od 0,00 do 6,00h. V případě porušování se obraťte na Městskou nebo Policii ČR
p.Pohanková- Altán je nešťastně otočený a fouká do něj. To je k diskuzi.
Starosta- Altán je postaven tak, aby z něj bylo vidět na hřiště. Mít výhled do pole by nebylo úplně
ono.
p.Rýdlová- nepočítá se s výstavbou chodníku na hřiště?
Starosta- V současné době je bezpečná cesta kolem Středů, po jejich pozemku, rodina Středova tuto
trasu dlouhodobě umožňuje využívat za což jim děkujeme. Teoreticky by bylo možné získat dotaci na
výstavbu chodníku ze SFDI. Záleží také na provozu na dané silnici, ten je jedním z kritérií přidělení
dotace . A v neposlední řadě jsou tu vlastnická práva. Musí souhlasit všichni vlastníci pozemků.
Nejprve by bylo vhodné zadat studii proveditelnosti.
Starosta- Rychlost v obci by mohla být řešena přes SO ÚPA. Měřící zařízení by kolovalo mezi obcemi.
U nás jsou uvažována dvě místa. Jedno na Čertovině a druhá na hrázi v Zábrodí. V současné době tu
velmi často měří rychlost PČR.
13) Závěr
Starosta obce popřál všem krásné Velikonoce a ukončil jednání v 19,15 hodin.
Ověřovatelé:………………………….
Petr Habr

……………………………
Jiří Matějovic

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce
Zapsala dne 11.4.2022 Burdychová Drahomíra

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne 20. 6. 2022
Starosta zahájil v 19,03 hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva a konstatoval,
že byl zápis z minulého jednání zastupitelstva řádně ověřen a podepsán bez námitek. V souladu s jednacím
řádem jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně seznámil přítomné s připraveným programem
jednání, kde byl oproti původnímu návrhu doplněn o bod č.7) Žádost OD Impro- vydání deklaratorního
rozhodnutí o existenci stávající komunikace v kú. Zábrodí č.8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Petr Habr, Petr Baláš
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. 5. 2022
2)
Úprava rozpočtu

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ –ČERVEN 2022
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Vydání Změny č. 1 územního plánu Zábrodí
2022
Žádost o koupi a pronájem části pozemku 320/1 v kú. Zábrodí
Příjem dotace z KHK na „Pořízení a implementace chytrých technologií na území
2022
obce Zábrodí“
Příjem dotace z MZe na „Zábrodí – obnovení malé vodní nádrže „Na Podhájí“
Žádost OD Impro-vydání deklaratorního rozhodnutí o existenci stávající
komunikace v kú. Zábrodí
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene p.p.č. 1214/1 v kú. Zábrodí
Studie proveditelnosti výstavby bytového domu
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1) Zpráva o hospodaření a o čerpání rozpočtu obce k 31. 5. 2022
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31. 5. 2022
Příjmy: 3 875 239,56 Kč, výdaje: 1 892 701,01Kč. Stavy na účtech k 31. 5. 2022 ZBÚ
19 394 186,70 Kč, ČNB 4 725 315,82 Kč. Účty celkem: 24 119 502,52 Kč

2) Úprava rozpočtu
Starosta podrobně okomentoval změnové položky v rámci projednávaného rozpočtového
opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno zastupitelstvem obce.
Rozpočtové opatření je přílohou č. 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.1/20/6/2022
3) Vydání Změny č.1 územního plánu Zábrodí.
Starosta obce seznámil přítomné s rozhodnutím o námitkách a jejich odůvodněním.
a) Rozhodnutí o námitkách podaných k veřejnému projednání a jejich odůvodnění
Rozhodnutí o námitkách podaných k veřejnému projednání dle § 52 stavebního zákona, které se konalo
dne 25.8.2021 a které pořizovatel vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem.
Kde se v textu uvádí: změna č. 1 - jedná se o Změnu č.1 ÚP Zábrodí
stavební zákon – jedná se o zákon č. 183/2006 S., o územním plánování a
stavebním řádu
Námitka č. 1 - podal MVDr.Marta Burdychová, nar. 24.4,1952, bytem Zábrodí 44 a
Ing.
Radka Burdychová, Ph.D.,MBA, nar. 19.2.1978, bytem Krátká
2150,
Náchod jako spoluvlastník pozemků parc.č. 359/1 v k. ú. Zábrodí
(dále jen podatel)
Námitka č. 1 - předmět a obsah námitky ve zkrácené verzi

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ –ČERVEN 2022
Námitka podatele proti zařazení polní cesty na 2022
poz.č. 359/1 do účelových komunikací – veřejných prostranství a proti zakreslení polní cesty na poz.č. 359/1 jako průjezdové k poz.č.1050 v k. ú. Zábrodí,
v územním plánu obce Zábrodí. Podatel žádá, aby uvedený pozemek byl veden na úrovni předchozího ÚP,
2022
tedy jako „komunikace místně obslužná neveřejná“
a žádá vysvětlení v textové části uváděné „komunikace
místního významu“.
Rozhodnutí o námitce č. 1 : námitce se nevyhovuje
Odůvodnění námitky č.1 :
Pořizovatel k námitce uvádí – vzhledem k tomu, že pozemek č. 359/1 v k.ú. Zábrodí není předmětem
změny č. 1, nelze k této ploše podávat námitku (v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona). Pořizovatel
dále uvádí, že zařazení pozemní komunikace do konkrétní kategorie pozemních komunikací přísluší silničnímu správnímu úřadu. V odůvodnění textové části došlo k chybnému uvedení pojmu „komunikace místního významu“ při odůvodňování požadavku L04. Zpracovatel tuto chybu napravil a nově uvedl pojem
„účelová komunikace“, což odpovídá začlenění této komunikace dle platného ÚP Zábrodí z r. 2014 (výkres
Koordinační a Dopravní infrastruktura).
Vše ostatní není cílem ani úkolem územního plánování - netýká se řízení o územním plánu.
Poučení : proti rozhodnutí o námitkách se nelze dle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat ani podat rozklad.
b) Rozhodnutí o námitkách podaných k opakovanému veřejnému projednáví a jejich odůvodnění
Rozhodnutí o námitkách podaných k opakovanému veřejnému projednání dle § 52 stavebního zákona,
které se konalo dne 21.3.2022 a které pořizovatel vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem.
Kde se v textu uvádí: změna č. 1 - jedná se o Změnu č.1 ÚP Zábrodí
stavební zákon – jedná se o zákon č. 183/2006 S., o územním plánování a
stavebním řádu
Námitka č. 1 - podal MVDr.Marta Burdychová, nar. 24.4,1952, bytem Zábrodí 44 a Ing.
Radka Burdychová, Ph.D.,MBA, nar. 19.2.1978, bytem Krátká 2150,
Náchod jako spoluvlastník pozemků parc.č. 359/1 v k. ú. Zábrodí
(dále jen podatel)
Námitka č. 1 - předmět a obsah námitky ve zkrácené verzi
Námitka podatele směřuje proti osázení pozemků p.č. 359/1, 924 a 835 v k. ú. Zábrodí veřejnou zelení,
proti umístění cyklotrasy na poz.č. 359/1, 923, 924 a 835 v k. ú . Zábrodí , proti zařazení polní cesty na
poz.č. 359/1 v k.ú Zábrodí do veřejných prostranství a proti napojení poz.č. 359/1 v k.ú. Zábrodí na poz.č.
1050 v k.ú. Zábrodí.
Rozhodnutí o námitce č. 1 : námitce se nevyhovuje
Odůvodnění námitky č.1 :
Pořizovatel k námitce uvádí – ve změně č.1 se nejedná o nově navrženou plochu pro interakční prvky na
poz.č. 359/1, 924 a 835 k.ú. Zábrodí., nýbrž o návrh interakčních prvků podél komunikací, což znamená
návrh liniové zeleně. Tento návrh není závazný – je vymezen pouze v koordinačním výkresu, který je
součástí odůvodnění a pouze na pozemku č.924. Pořizovatel uvádí, že ve změně č.1 se nejedná o nový
návrh, tento návrh je součástí již vydaného ÚP Zábrodí z r. 2014, není tedy předmětem řešení změny č. 1.
- cyklotrasa je vyznačena jako „stávající“ již ve vydaném ÚP Zábrodí z r. 2014 a je to jeden z údajů
vycházející z územně analytických podkladů, které jsou podkladem pro zpracování územních plánů. Žádná
cyklotrasa však nevede po pozemcích podatele. Cyklotrasa je vyznačena pouze po silnici III/3039 a není
tedy předmětem řešení změny č. 1.
- ochranná pásma komunikací a silnic jsou vyznačena v Koordinačním výkresu již ve vydaném ÚP Zábrodí
z r. 2014 jako limity využití území, vycházející z územně analytických podkladů, které jsou podkladem
pro zpracování územních plánů. U silnice III/3039 je to 15 m od osy silnice. Tato ochranná pásma tedy
nejsou předmětem řešení změny č. 1.
- záležitost ohledně uzavření případné smlouvy se sousedy týkající se nákladů na údržbu cesty ve vlastnictví
podatele není cílem ani úkolem územního plánování a není tedy předmětem řešení změny č.1.
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- vzhledem k tomu, že plocha veřejného prostranství
2022 na poz.č. 359/1 v k.ú. Zábrodí není předmětem
změny č. 1, nelze k této ploše podávat námitku ( dle § 52 odst. 2 stavebního zákona). Plocha byla řešena
v platném ˇUP Zábrodí z r.2014.
2022 je zakreslena na základě aktuální pozemkové
- vlastnická hranice poz.č. 359/1 v k.ú. Zábrodí
mapy katastru nemovitostí.
Vše ostatní není cílem ani úkolem územního plánování – netýká se řízení o územním plánu .
Poučení : proti rozhodnutí o námitkách se nelze dle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat ani podat rozklad.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Zábrodí, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 54
odst. 2 stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 13 vyhl. č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s §
35 odst.2 a § 84 odst. 2 písm.x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
1. se seznámilo s předloženým návrhem Změny č.1 ÚP Zábrodí a jeho odůvodněním,
2. souhlasí s vyhodnocením výsledků projednávání Změny č. 1 ÚP Zábrodí a bere na vědomí stanovisko
krajského úřadu (KU- UP),
3. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh Změny č. 1 ÚP Zábrodí není v rozporu
s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení
rozporů, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,
4. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z textové části odůvodnění Změny č. 1 ÚP Zábrodí
5. vydává „Změnu č. 1 územního plánu Zábrodí“ jako opatření obecné povahy č. 1/2022
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/20/6/2022 bylo schváleno
4) Žádost o koupi a pronájmu části pozemku p.č. 320/1 v kú. Zábrodí
Pan Hurdálek podal žádost o odkoupení a pronájmu části pozemku 320/1 v kú. Zábrodí.
Na pozemku se nachází kůlna pana Hurdálka, žádá o odkoupení 2 metrů kolem kůlny a pronájem přilehlé
části pozemku. Bude vyvěšen „Záměr a prodeji a pronájmu části pozemku p.č.320/1 v kú.Zábrodí“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e zveřejnění záměru o prodeji a pronájmu části pozemku
p.č. 320/1 v kú. Zábrodí.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/20/6/2022 bylo schváleno
5) Příjem dotace z KHK na „Pořízení a implementace chytrých technologií na území obce Zábrodí“
Obec podala žádost o dotaci z KHK – „Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje – 22RRDU4“,
na solární dobíjecí stanice pro elektrokola. Záměrem bylo získání dotace na pořízení 3 ks solárních
dobíjecích stanic pro elektrokola vč. kompresoru, které by byly umístěny na území obce Zábrodí. Dotace
z KHK činí 107 100,-Kč.
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Návrh usnesení
2022
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e přijetí dotace z KHK „Pořízení a implementace chytrých technologií
na území obce Zábrodí“ č. smlouvy 22RRDU4-0009“, ve výši 107 100,-Kč .

2022

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/20/6/2022 byla schváleno
6) Příjem dotace z MZe na „ Zábrodí – obnovení malé vodní nádrže“Na Podháji“
Obec obdržela „Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace v rámci programu 129 290 „
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“. Do 30.9.2022 musí
obec odevzdat výsledky výběrového řízení a další podklady. Poté by mělo být vydáno „Rozhodnutí o
poskytnutí dotace“ včetně stanovení výše dotace.Realizaci akce bychom chtěli naplánovat od října 2022
do dubna 2023.Zvětšuje se tím šance, že příznivou cenu a volnou kapacitu stavebních firem. VZ bude
provedeno firmou CEP.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace v rámci
programu 129 290 „ Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/20/6/2022 bylo schváleno
7) Žádost OD Impro-vydání deklaratorního rozhodnutí o existenci stávající komunikace v kú.
Zábrodí
Při KoPÚ se cesta přiřadila k pozemku 1074 a 1075. Před KoPÚ měla cesta svoje p.č. 468/2. Pozemek je
přístupovou cestou k obslužnosti trafostanice a plánované fotovoltaické elektrárny.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním deklaratorního rozhodnutí o existenci stávající komunikace,
která se nachází na pozemcích OD Impro p.č. 1074 a 1075 kú. Zábrodí,dříve p.č. 468/2.
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č:6/20/6/2022 bylo schváleno
8) Smlouva o smlouvě budoucí
Jedná se o 1 m2 na pozemku p.č. 1214/1 v kú. Zábrodí. Připojení k pozemku p.č.297/5
v kú.Zábrodí
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene p.p.č.1214/1
v kú. Zábrodí
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č:7/20/6/2022 bylo schváleno
9) Studie proveditelnosti výstavby bytového domu
Lokalita je naproti MŠ Horní Rybníky. Změna č.1 územního plánu Zábrodí nám umožňuje další kroky
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k plánované výstavbě.
2022
Pan projektant ing. Doležal představil dílčí část studie proveditelnosti bytového domu podle původního
návrhu pana ing. architekta Vajnera a pana projektanta
2022 ing. Tučka. Model byl převeden do situačních
výkresů, které byly předloženy společně s textovou částí úřadům k předběžnému vyjádření. Dlouhodobým záměrem obce by měla být výstavba uzavřeného souboru budov typu selského dvora.
V současné době řešíme jako první fázi výstavbu budovy „A“. O předběžné vyjádření však žádáme pro
celý plánovaný koncept, z důvodu dostatečných kapacit v budoucnu. Každý úřad má své podmínky.
Rozšíření příjezdové komunikace, připojení k el. síti, je zde NN, ČOV, nakládání s odpadní vodou
a další. Úřady se vyjadřovaly k nezastavitelnému území. V současné době, kdy byla dnes schválena
změna UP, jsme již v jiné pozici. Na zastavitelné plochy bude třeba ČEZ nahlížet jinak.
Žádné z vyjádření neříká, že nelze bytový dům stavět. Požadované podmínky jsou řešitelné.
Plánované bytové jednotky jsou v rozměru 40-50m2. Celkem je v budově „A“ plánováno 17 bytů, lůžkový výtah, široká prosvětlená chodba , která by měla sloužit jako místo pro setkávání, dala by
se označit také jako společenská místnost.. V 1 podlaží je plánováno 5 bytů a byt po imobilní občany..Objekt je podsklepen, takže každý byt má svoji sklepní kóji. Je zde i prostor pro parkování techniky. Vytápění TČ + záložní zdroj na pevná paliva- (automat). V prostoru mezi plánovanou budovou
„A“ a stávající MŠ má vzniknout park, klidová zóna, místo pro odpočinek a místo pro setkávání dětí se
seniory.
Studie proveditelnosti je nutná. Zjistí úskalí, se kterými se můžeme potkat a můžeme je odstranit včas.
Situace ve stavebnictví je v současné době krajně nepříznivá. Nyní je čas na důkladnou přípravu projektu
a zajištění financování a až se situace ve stavebnictví změní, což se historicky opakuje, nastane správný
čas k realizaci. Po dokončení studie proveditelnosti, před zadáním vypracování projektové dokumentace
počítáme s veřejnou diskusí o projektu.
10) Různé
Oslava 50 let TJ Sokol Zábrodí je 25.6.2022 od 14,00h.
Volby do ZO jsou 23. a 24.9.2022. Potřebné informace na web stránkách obce a Městského úřadu
Červený Kostelec, pod který spadáme.
11) Diskuse
p. Beneš – Děkuji za projekt Podháj a hlásím se jako hastrman
12) Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a popřál pevné zdraví a krásné léto.
Jednání ukončil ve 20,10 hodin.
Ověřovatelé:………………………….
Petr Habr
…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

Zapsala dne 20.6.2022 Burdychová Drahomíra

……………………………
Petr Baláš
…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Oznámení:
:

2022
OZNÁMENÍ k volbám do Zastupitelstva obce

Dle § 27 ods.3 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
Je stanoven jeden volební obvod.
Počet členů zastupitelstva obce Zábrodí je 7
Podání kandidátní listiny
Dle § 21 odst. 3 zákona 491/2001 Sb. se kandidátní listiny podávají Měst. úřadu Červený Kostelec a to
nejpozději 19. července 2022 do 16.00 hodin
Osoby, které jsou oprávněny k převzetí kandidátních listin volebních stran
Irena Petirová
Dveře č. 3., I.patro
Tel.: 491 467 529, 733 104 638

Simona Michelová
Dveře č.1, podatelna
Tel.: 491 467 555

Marcela Kejklíčková
Dveře č. 5, matrika
Tel.: 491 467 526

Potřebný počet podpisů na peticích podle § 21 odst.4 zákona č.491/2001 Sb.,
Pro nezávislé kandidáty: 4% nejméně 25 podpisů
Pro sdružení nezávislých kandidátů: 7% tj: 40 podpisů
Ve smyslu úplného znění zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji
pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech
23. a 24. září 2022
dle § 15 odst.1 písm. d) zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, minimální počet členů okrskové volební komise,
7 členů
dle § 15 odst.1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji každé volební straně, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků,
okrsek č. 1, zasedací místnost OÚ Zábrodí, Horní Rybníky 35
a dle § 17 odst. 6 zákona jmenování zapisovatele okrskové volební komise
jmenuji zapisovatele okrskové volební komise:
Drahomíra Burdychová
Jan Dlauhoweský
starosta obce
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2022
Oznámení
o době a místě konání voleb2022
do Zastupitelstva obce Zábrodí
Starosta obce Zábrodí podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Zábrodí se uskuteční:
v pátek

23. 9. 2022

od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a

v sobotu

24. 9. 2022

od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místo hlasování pro obec Zábrodí:
Zasedací místnost v budově OÚ Zábrodí, Horní Rybníky 35

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), pokud je občanem jiného členského státu,
prokáže svou totožnost a občanství a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel. Neprokáželi uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak
mu okrsková komise neumožní hlasování.

6. Při volbách do zastupitelstva obce Zábrodí je možné hlasovat do přenosné volební schránky. Volič může
požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

7. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva města dodány hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Jan Dlauhoweský
Starosta obce

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – ČERVEN 2022

Mateřská škola
:

Dovolte mi, abych se s Vámi před začátkem letních
prázdnin podělila o novinky z naší mateřské školy.
Akce v tomto pololetí již mohly probíhat dle plánu, za
což jsme všichni moc rádi.
Není nad úsměv ve tvářích dětí při divadelních představeních v MŠ, vzájemné spolupráci a legraci při trénování besídek pro maminky a babičky, účast na sportovních akcích organizovaných MŠ. Naše děti byly o tyto
aktivity v prvním pololetí díky Covidu-19 ochuzeny.
Proto jsme se snažili jim tuto dobu vynahradit mnoha
připravenými aktivitami.
První akcí symbolizující příchod jara, bylo masopustní
veselí. S tradicí masopustu, tancem a zpěvem přišla děti
potěšit paní Ničová se svými dětmi. I v dubnu byla její
návštěva pro děti příjemným zpestřením. Děti na zahradě MŠ soutěžily a plnily různé úkoly s jarní tematikou. Závěrečným překvapením byli živí králíčci, se kterými si děti mohly pohrát.
Předškoláci absolvovali plavecký kurz, navštívili ZŠ V.
Hejny v Červeném Kostelci. Na Den Země jsme také

nezapomněli. Postarali jsme se o údržbu záhonku na
zahradě MŠ a poté jsme se vydali uklidit odpadky do
lesa u MŠ.
V květnu děti vystupovaly na OÚ s představením ke Dni
matek, za které byly odměněny velkým potleskem a balíčkem. Zápis nových dětí proběhl 4. 5. 2022. Bylo přijato celkem 9 nových dětí, do školy odchází dětí 5. Dalším hostem v naší MŠ byl ornitolog pan Nejman z Dobrušky se svými dravci. Odvážnější děti si na závěr besedy mohly vyzkoušet držení dravce na ruce.
Nejvíce akcí ale se uskutečnilo v měsíci červnu. Školní
výlet na farmu Bošina u Vernéřovic se také díky krásnému počasí vydařil. O týden později děti shlédly loutkové představení “Jak šel Slávek kolem světa“. Předškoláci byli pasováni na školáky panem starostou. Nechybělo ani přespání předškoláků v MŠ a závěrečné focení dětí.
Přejeme vám krásné letní dny se spoustou zážitků.
Za kolektiv MŠ M. Škodová, učitelka
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Společenská kronika

V měsíci červenci oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Anna Neumannová z Končin

pan Josef Kohl z Končin

pan Jaroslav Navrátil z Hor. Rybníků

pan Ladislav Hruška ze Zábrodí

paní Magda Formanová z Hor. Rybníků

pan Petr Kubrt ze Zábrodí

pan Martin Příbek z Horních Rybníků

pan Antonín Škoda z Končin

paní Ivana Příbková z Hor. Rybníků

paní Zuzana Brandová ze Zábrodí

pan Vladimír Mertlík z Končin

pan Lubomír Středa z Končin

pan Jiří Puš z Končin

V měsíci srpnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
pan Václav Dlauhoweský ze Zábrodí

paní Naděžda Volhejnová z Hor. Rybníků

paní Helena Hanušová z Hor. Rybníků

pan Mojmír Kopecký z Hor. Rybníků

paní Zdeňka Frýbová ze Zábrodí

paní Iva Petirová ze Zábrodí

paní Milena Lokvencová z Končin

paní Irena Pušová z Končin

pan Jiří Prouza z Horních Rybníků

V měsíci září oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Libuše Válková z Končin

pan Jaromír Červinka z Hor. Rybníků

paní Anna Prouzová ze Zábrodí

paní Eva Lokvencová z Končin

pan Oldřich Hejda z Horních Rybníků

pan Josef Burdych z Končin

pan Václav Slezák z Horních Rybníků

pan Josef Hejna ze Zábrodí

paní Ludmila Pohanková z Končin

pan Milan Wolf 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
Děkujeme panu starostovi za milou návštěvu
u příležitosti 94. narozenin Anny Soumarové a
obecnímu úřadu za květiny a dárek.
S pozdravem rodina Anny Soumarové
Děkuji zástupcům OÚ Zábrodí za dárek a

Děkuji zástupcům obce panu Dlauhoweskému a
panu Balášovi za věcný a květinový dar a za příjemné popovídání k mému jubileu ¾ století.
Josef Tomek
květiny u příležitosti mých narozenin.
Ladislav Jirka

Cestománie XIX. ročník
XIX. ročník Cestománie se konal 9. dubna od 16.00
hod. Po dvou vynechaných ročnících se sál obecního
úřadu opět zaplnil, přišlo asi sto padesát návštěvníků. Na programu byli přednášky a filmy s různých
částí světa. Podívali jsme se do Laponska, za polární
kruh do Murmansku, do Myanmaru, na ostrov Helgoland, na Kilimandžáro, do rakouských Alp na freeride lyžovaní do Ischglu, do Namibie a do Himaláje.
Divácká znalostní soutěž pobavila zúčastněné a potěšila cenami vylosované výherce soutěž.

Výtěžek 32250,- Kč z dobrovolného vstupného byl
rozdělen rovným dílem mezi Centrum pro dětský
sluch Tamtam, o.p.s Raná péče Čechy –poskytovateli
sociální služby rané péče pro rodiny s dětmi se závažným postižením sluchu a na sbírku SOS UKRAJINA
organizace člověk v tísni. Děkujeme sponzorům společnostem: SILVAGR0.cz, MWPARK.cz, MWREALITY.cz, TF-PRESS, www.tah.cz, Outdoor-Outlets,
SWING.cz, PRIMÁTOR , CocaCola za podporu.
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Stavění májky a pálení čarodějnic
Letošnímu stavění máje a pálení čarodějnic vyšlo na
sobotu, svátek 1. máje na neděli, bylo to tedy bez
volného svátečního dne navíc. Po dvou neveřejných
stavěních máje, letos mohlo vše proběhnout tak jak
jsme zvyklí. Bylo skoro jasno a mírně se oteplilo. Pan
Středa s koňským spřežením dovezl stavitele májky
, pomocníky a děti, které se chtěly svézt na koňském
povoze pro májku do lesa. Před obecním úřadem na
ně čekali diváci, kteří chtěli vidět stavění májky.
Májka byla letos hodně vysoká a velmi štíhlá a
pružná, po příjezdu hasiči májku ozdobili zelenou
břízkou na vrcholu, věncem se stuhami a obtočili ji

trikolorou. Vztyčení májky díky její pružnosti bylo
tentokrát dosti obtížné, ale stavitelé všechny potíže
překonali. Po přípitku nasedli děti a další zájemci na
povoz na Středy a odjeli na hřiště. Kdo se na vůz nevešel, šel pěšky. Na hřišti byla připravená hranice a
soutěže. Děti v čarodějnických převlecích se těšily
na soutěže a zapálení ohně. Všechny potěšilo připravené občerstvení. Postupně se ochladilo, přesto
se děti po čarodějnicku vyřádily. Všichni jsme se
ohřáli u zapálené hranice. Poděkování patří všem,
kteří se podíleli na přípravách, průběhu odpoledne a
večera a na přípravě kvalitního občerstvení.
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Den matek
Společné setkání žen z naší obce při příležitosti Mezinárodního dne žen a Dne matek se letos konalo
v pátek 6.května. První návštěvnice přicházely již
okolo půl páté a v pět hodin již mohl před zaplněným
sálem začnout program. Zúčastnilo se 96 žen, každá
dostala červenou růži. Děti ze školky předvedly za
pomoci svých učitelek nacvičené pásmo básniček a
písniček jako první.
Čas na přípravu vystoupení divadelního spolku
„SPONA“ ze Suchého Dolu u Police nad Metují a
sdružení „Kouč“ ze Šonova využila pánská obsluha
na roznášení nápojů a večeře pro přítomné ženy. Po
večeři následovalo vystoupení divadelníků ze

Šonova s krátkými scénkami ze života. Zlatým hřebem byl taneček šonovských chlapů ve skotských
sukních. Při kávě a zákuscích jsme sledovali vystoupení spolku „Spona“ s několika třeskutě humornými
scénkami, které přispěly k dobré náladě a všeobecnému veselí v sále. K tanci i poslechu zahrála dámská kapela DAMTRIO, která dotvořila atmosféru celého večera. Zábava trvala skoro do půlnoci. Vše se
vydařilo, díky všem ženám které přišly, šéfkuchařům
Honzovi Dlauhoweskému , Jindrovi Havrdovi a jejich
pomocníkům. Přestože celý tým byl složen z mužů,
nelze nezmínit Drahu Burdychovou, která vše koordinovala.
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Zábrodské traktory a Dětský den
Po dvou vynechaných ročnících jsme se 28. května
mohli sejít na Dětském dni a Zábrodských traktorech. V sobotu ráno nás po několika deštivých
dnech probudilo sluníčko. Později se však zatáhlo
a přišlo několik přeháněk. S napětím jsme sledovali vývoj počasí, naštěstí se odpoledne slunéčko
ukázalo. Na hřišti již bylo všechno připraveno – občerstvení hasičů- s pivem a klobásami, výčep fotbalistů, pečené vepřové a krůta na rožni v režii
paní Burdychové, pana Havrdy a pana Lelka. Fotbalisté točili pivo a nealko nápoje v kabinách.
Hasiči umístili svůj výčep pod altánem.
Na fotbalovém hřišti stály atrakce pro děti: labutě
a skákací hrad. Pořadatelé připravili pro traktory
velké parkoviště a vytyčili dráhu pro jízdu zručnosti. Program mohl začít. První traktory začaly
přijíždět před jedenáctou hodinou a ve dvanáct
bylo parkoviště plné. Přijelo asi 85 traktorů a několik veteránů – Aero 50, Porsche, Moskvič 412,
Škoda 120, Škoda 110 R, Jaguár, Renault a další.
Starosta obce pan Dlauhoweský zahájil program a
vydal pokyn ke startu spanilé jízdy. Okruh vedl
přes Horní Rybníky, Špinku, náměstí v Červeném

Kostelci, hráz Brodského a Zábrodí zpět na hřiště.
Kolona byla opravdu dlouhá. Po návratu začala
jízda zručnosti. Čas se měřil jen orientačně – zájem
o jízdu byl letos vzhledem k počasí malý.
Před třetí hodinou přicházeli děti a rodiče na dětský den. Každé dítě dostalo kartičku a po absolvování všech připravených úkolů obdrželo odměnu
– jablíčko od Sněhurky a balíček s mlsy. Rozdalo se
přes 200 balíčků, přišly i děti z okolních obcí.
Kromě již výše zmíněných atrakcí se děti ještě
mohly povozit na koních od paní Četverikové. Vydařeného dne se zúčastnilo velké množství lidí odhadem 1200. Poděkování patří všem sponzorům, pořadatelům, pomocníkům, hasičům, kolektivu mateřské školy, maminkám, které byly u jednotlivých stanovišť s úkoly pro děti, Polici ČR a
Městské policii Červený Kostelec za doprovod a zabezpečení kolony spanilé jízdy. V roce 2019 jsme
si přáli setkat se zase za rok. Bohužel v následujících letech 2020 a 2021 to nebylo možné. Věříme,
že vše již bude normální a můžeme se těšit opět na
shledanou v příštím roce.

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – ČERVEN 2022

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – ČERVEN 2022
Hasiči
Zpráva o činnosti SDH Horní Rybníky v roce 2022
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s naší činností za první pololetí
roku 2022.
Začátek ledna vždy patřil Valné hromadě, bohužel
ani v letošním roce jsme z důvodů vládních nařízení
spojených s „Covid 19“ valnou hromadu uspořádat
nemohli. V měsíci lednu jsme vybírali členské příspěvky pro rok 2022.
V sobotu 19. února byl naší jednotce vyhlášen poplach. Vyjížděli jsme na spadlý strom na pozemní komunikaci vedoucí na Trubějov. Provedeným průzkumem jsme nalezli strom, který spadl na komunikaci u
odbočky na Bílou cestu. Pomocí motorové pily jsme
strom z komunikace odklidili a potom zametli komunikaci od zbytků větví. V průběhu zásahu jsme spolupracovali s HZS Velké Poříčí. Po ukončení zásahu pro
nás operační středisko nemělo žádnou další událost
a vrátili jsme zpět na základnu.
V neděli 13. března proběhlo cyklické školení pro
členy jednotky, kteří jsou vyškoleni pro práci s motorovou pilou. I v letošním roce školení z důvodů nařízení vlády neproběhlo prezenčně, ale on-line formou. Teoretická část proběhla formou prezentace,
která byla na internetu a testy se taktéž prováděly
přes internet. V pátek 18. března náš sbor zasáhla
velmi smutná zpráva o úmrtí našeho dlouholetého
člena Zdenka Růžičky. V sobotu 19. března členové
našeho sboru vypomáhali Obecnímu úřadu a SDH Zábrodí s již tradiční rodinnou zabijačkou, která se po
dvouleté nucené přestávce konala v hasičské zbrojnici v Zábrodí. Naše pozvání přijali i kolegové z polského Tarnówa. Akce se vydařila a někteří členové
zůstali až do ranních hodin. Ve středu 23.března
jsme se naposledy rozloučili se Zdenkem Růžičkou na
hřbitově v Červeném Kostelci.
V neděli 17.dubna jsme dopoledne připravovali na
hřišti zázemí pro trénink požárního sportu. Jednalo
se o přípravu kádě a její napuštění vodou. V úterý 26.
dubna proběhl trénink na pohárovou soutěž. V pátek
29. dubna jsme měli brigádu na svoz elektroodpadu
po obci a jeho následné roztřídění na obecním sběrném dvoře. Kolem půl šesté jsme se přesunuli do lesa
k Formanovým, abychom přichystali dřevo pro
stavbu hranice na pálení Čarodějnic. Hranici jsme postavili ještě téhož večera na hřišti a s prací skončili

v půl desáté večer. V sobotu 30. dubna odpoledne
jsme společně s kolegy ze Zábrodí přivezli a vztyčili
Májku u obecního úřadu a večer jsme na hřišti prováděli dozor při pálení čarodějnic.
V neděli 1. května proběhl na hřišti trénink na soutěž v požárním útoku družstev. V sobotu 7. května
jsme po dvouleté nucené pauze z důvodu „Covid 19“
uspořádali soutěž v požárním útoku družstev „O pohár starosty obce Zábrodí“. Soutěže se zúčastnilo celkem pět družstev mužů a dvě družstva žen. Soutěž
byla spojena se soutěží okrsku hasičů Červený Kostelec. Každá soutěž proběhla na jeden pokus a obě soutěže proběhly dle pravidel požárního sportu. Za naši
obec nastoupili tři družstva. Za kategorii mužů soutěžilo SDH Horní Rybníky a SDH Zábrodí, za kategorii
žen soutěžilo družstvo Zábrodské čertice, ve kterém
soutěží společně členky SDH Horní Rybníky a SDH Zábrodí. V konečném pořadí se družstvo SDH Horní
Rybníky v obou soutěžích umístilo na 3. místě, družstvo Zábrodských čertic se v obou soutěžích umístilo
na 2. místě a družstvo SDH Zábrodí se umístilo v pohárové soutěži na 4. místě a v okrskové soutěži na 5.
místě. V pátek 13. května jsme jako každoročně provedli úklid příkopů v naší obci. Akce se účastnili i děti
našich členů. Po brigádě následovalo posezení s opékáním u Jirásků. V neděli 15. května jsme v rámci výcviku vyrazili na Špinku a propláchli kanál u kiosku Na
pláži (u lodě Špindíra). V pondělí 16. května se velitelé naší jednotky účastnili cyklického školeni, které
proběhlo v autokempu Brodský. Ve středu 18.května
se členové výjezdové jednotky účastnili Velitelského
dne na stanici HZS ve Velkém Poříčí, kde proběhlo
školení. V sobotu 28. května jsme společně s SDH Zábrodí vypomáhali obecnímu úřadu s pořádáním Zábrodských traktorů, kde jsme pomáhali se spanilou
jízdou a jízdou zručnosti. Na Dětském dnu i Zábrodských traktorech jsme měli stánek s občerstvením,
kde jsme prodávali pivo, nealkoholické nápoje, čaj,
kávu a grilované klobásy.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na
výše popsaných akcích podíleli svojí pomocí, ať už
jsou z řad hasičů, anebo mezi nás zatím nepatří.
Všem bych vám rád popřál klid a pohodu v letních
měsících
.
Jakub Středa
Velitel SDH Horní Rybníky
Velitel JPO Zábrodí
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FOTFOTBAL
FOTBAL
Galavečer královéhradeckého fotbalu
Krajský fotbalový svaz v Hradci Králové zorganizoval již 11. Galavečer fotbalu, který se tentokrát
konal 14. 4. 2022 v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka v Náchodě. Přišlo více než 260 pozvaných
hostů. Nejvyšší krajské fotbalové vyznamenání,
cenu Jana Modřického, obdržel člen TJ Červený
Kostelec a občan naší obce Ing. Vladimír Beneš,
který tím zároveň vstoupil do fotbalové síně slávy
našeho kraje.
Míra Beneš se začal věnovat kopané v Červeném Kostelci v roce 1964, v době, kdy v Zábrodí
ještě fotbalový klub nebyl založen. Aktivně hrál na
pozici brankáře až do roku 1980, nejvyšší soutěží
byl tzv. velký krajský přebor. Dalších osm roků působil jako rozhodčí. V roce 1986 získal kvalifikaci
první třídy a řídil zápasy divize a české národní ligy.
Když přičichl k fotbalu mladší syn, stal se jeho prvním trenérem. Práci trenéra brankářů v Červeném
Kostelci vykonával až do roku 2019. Jeden rok souběžně trénoval brankářky FC Hradec Králové, za
který hrála ligové soutěže jeho vnučka. V

současnosti je trenérem mladých brankářů v souklubí Zábrodí – Babí a spolupráci s Jirkou Matějovicem si velmi pochvaluje.
Byl dlouholetým členem výboru a místopředsedou oddílu fotbalu v Červeném Kostelci. Momentálně je druhé volební období předsedou celé TJ
Červený Kostelec. Spolu se starostou města ing.
Petrákem se výrazně zasloužil o výstavbu nového
fotbalového zázemí v Červeném Kostelci, které
bude slavnostně otevřeno v srpnu letošního roku.
Míra tedy padesát osm roků slouží fotbalu a sportu
obecně.
Jeho oblíbeným klubem je Baník Ostrava, oblíbenými brankáři jsou Dino Zoff a Pavel Srníček. Ve
sportu nesnáší intriky a intrikáře. Momentálně se
těší tomu, že všichni tři červenokostelečtí brankáři
v družstvech dospělých byli od útlého mládí jeho
svěřenci. Ale ještě více jej těší, že jsou to bez výjimky čestní a poctiví chlapi, kteří se ve sportu ani
v životě neztratí.
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50 let TJ Sokol Zábrodí
Fotbal v Zábrodí slaví padesát let. Přinášíme článek o
tom, jak klub vznikl a co se dělo v prvních 30-ti letech
jeho existence. Pamětníkům oživí vzpomínky, těm mladším přinese zajímavé informace. V příštím zpravodaji
budeme pokračovat až do současnosti.
V pondělí dne 13.září 1971 byl v Zábrodí ustaven Klub
tělovýchovná jednota SOKOL. Předsedou se stal Josef
Forman, místopředsedou Bedřich Kozák. V prvním zápase podzimního kola soutěž v kopané porazilo Zábrodí Nové Město nad Metují 4:0. Fotbalisté pod vedením Petra Maiera pravidelně dvakrát týdně trénovali. Dostali dva televizní
fotbalové míče a kompletní
dvojitou výstroj od MNV
v hodnotě 2519,- Kč. JZD
umožnilo využití pozemku
v blízkosti Kozákových na
zřízení fotbalového hřiště.
Na ohraničení plochy věnovalo JZD potřebné dřevo.
Mládežníci za poměrně
krátkou dobu zhotovili
ohrazení a lavičky pro fotbalové fanoušky, kterých se
kupodivu v naší obci našlo
až k neuvěření.
Na výroční členské schůzi v roce 1971 byl vyhodnocený
nejlepší střelec roku 1971. Byl to František Dohnanský,
který byl za úspěch odměněn kopačkami, kabelou a
bonboniérou. Náš oddíl se v podzimním kole umístil na
třetím místě na okrese za pečlivou přípravu a skvělé výsledky byli proto všichni členové oddílu kopané podarováni bonboniérami, které zakoupilo JZD. Bylo rozhodnuto, že v roce 1972 budou na hřišti postaveny kabiny. Potřebný materiál a řezivo již bylo zakoupené za
3.460,-Kčs. V roce 1972 byla celkem dobrá činnost fotbalového klubu v naší obci podpořena i tím, že výstavba kabin pro rok 1972 byla zařazena do Akce Z.
Mnoho brigádnických hodin zdarma na této akci odpracovala místní mládež. Sama by však na celou akci nestačila, byla třeba pomoc od MNV a JZD. Materiál na
ohraničení hřiště věnovalo JZD. Výstavbu samotných
kabin si vzal za své MNV a stavební skupina JZD. MNV
zajistil finanční prostředky na stavební materiál. Státní
lesy dodaly potřebnou kulatinu za 1.445,-Kč. Z prostředků MNV bylo na stavbu kabin celkem věnováno

34.280,-Kčs. V červnu 1974 skončil přebor žáků umístění první TJ Jaroměř 2. Česká Skalice třetí byl Náchod
a čtvrtý TJ Sokol Zábrodí, dále TJ Velké Poříčí, Sokol Dolany , Sokol Nové Město, Jaroměř B
Obec využívala areál i pro pořádaní dětských dnů.
Čtvrtého června 1972 byl velký dětský den s průvodem od hospody u Vaníčků (křižovatka v H. Rybníkách)
na hřiště. Na programu bylo slavnostní otevření kabin
a jejich uvedení do provozu, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ,
finálové utkání žákovského oddílu kopané. Přistání vrtulníku.
Děvčata hrála národní
házenou.
15.června
1974 byl na hřišti v Zábrodí turnaj v národní
házené žákyň. Zábrodí
skončilo na druhém
místě všechna družstva
byla odměněna cenami,
které věnoval o naše JZD
a MNV. V roce 1977
naše mužstvo hrálo v
přeboru s kluby TIBA
Jaroměř, Machov, Olivětín, Teplice, Velké Poříčí, a Meziměstí. V lednu roce
1978 jsme se zúčastnili turnaje v házené v Náchodě .
Naše děvčata byla druhá ze čtyřech zúčastněných projevila se práce trenéra Petra Majera, toho času předsedy MNV a snaha mladé generace. Rok 1979 je beze
zpráv . Rok 1980, 16.února výroční schůze TJ Sokol
Zábrodí. Činnost byla vyhodnocena jako dobrá. Členové odpracoval i 1133 hodin na hřišti. Sbírali i kovový
odpad - sebrali 6500 kg šrotu . TJ Sokol získala též dobrovolné dárce krve dva nové rozhodčí, dva nové trenéry
ze svých řad. Za tuto činnost obdržel Sokol titul vzorná
Tělovýchovná jednota třetího stupně. V roce 1985
proběhly stavební úpravy na hřišti. Areál hřiště byl
značně vylepšen. Bylo přistavěno sociálního zařízení
včetně umýváren skutečný náklad činil 20.000,- Kčs .
S brigádnickou pomocí naší mládeže vytvořeno dílo
v hodnotě 50.000,-Kč v dalších letech 1986-1999
zprávy o TJ Sokol v kronice nenacházíme. Tj Sokol pracoval i v těchto letech, generace původních hráčů odrostla a další se hledali jen velmi těžko, většina hráčů
přicházela z okolních měst a obcí.
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Hospic
Běh pro hospic
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny příznivce
běhu rekreačního i závodního k účasti na 9. ročníku benefičního „Běhu pro hospic“. Akce, která je součástí běžeckého seriálu Primátor CUP, proběhne v sobotu 17.
září v Červeném Kostelci (start u budovy Háčko, Manželů Burdychových 245), přičemž bodován v rámci seriálu bude hlavní závod, trať na 10 km. V juniorské kategorii (ročník narození 2003-2006) bude bodován běh na
5 km a připraveny budou i tratě na 2 km a další kratší
úseky pro mladší běžce, včetně symbolického běhu na
150 m pro nejmenší, aby se mohl zúčastnit každý.
Registrace na běh je již otevřena. Odkaz naleznete na
našich stránkách www.behprohospic.cz
Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý výtěžek ze
vstupného bude určen na podporu lůžkového a mobilního Hospice Anežky České.
Akce je podpořena městem Červený Kostelec.
Přijďte si zaběhat!

Hledáme
všeobecnou či praktickou zdravotní sestru
Hospic Anežky České a Charitní ošetřovatelská
služba Červený Kostelec, střediska Oblastní charity
Červený Kostelec, hledají všeobecnou či praktickou
zdravotní sestru na plný či zkrácený úvazek, v případě ošetřovatelské služby i formou dohody.
Nabízíme smysluplnou práci v přátelském kolektivu s dobrým pracovním zázemím neziskové organizace.
Bližší informace o pracovních pozicích včetně kontaktů naleznete na stránkách Oblastní charity Červený Kostelec: www.charitack.cz

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022

Tip na cyklovýlet Kladským pomezím
Po našem blízkém okolí – okruh Boženy Němcové
POPIS TRASY Nástupním místem cyklovýletu zvolíme rozcestník na au- tobusovém náměstí v Červeném Kostelci. Od něho po cyklotrase č. 4095 vyjedeme po
místních komunikacích z města kolem rybníku Brodský, částí obce Zábrodí a kolem lesa Osičiny. Na křižovatce silnic stále po- kračujeme rovně po cyklotrase
směr Trubějov, zanedlouho však odbočíme vlevo do lesa a po lesních cestách dle
tabu- lového značení vyjedeme v obci Kramolna na okresní silnici u autobusové
zastávky. Přes ni pokračujeme rovně po neznačené místní komunikaci na další
rozcestí. Zde narazíme na modrou TZ, která nás zavede
na rozcestí u Lhoteckého dvora. Směr svěříme cyklotrase č. 4056 přes Lhotky a
Řešetovu Lhotu. Na křižovatce odbočíme vpravo a po cyklotrase č. 4018 (červené
pásové značení) pokračujeme přes osadu Pastviště, kde zahneme vlevo a pokračujeme klesáním do osady Třtice. Další část cesty ze Třtice absolvujeme po cyklotrase č. 4057 (modré pásové značení) přes Žernov (nezapomeňme odbočit
vlevo do středu obce), klesáme přes Rýzmburk k řece Úpě na Bílý most.

Krátce zvolíme cyklotrasu č. 4018,
kde po 1 km přejdeme na cyklotrasu č. 4097. Po asfaltce mineme Světlou a stoupáme na Hořičky. Na rozcestí před základní školou pokračujeme po turisticky neznačené okresní sil nici směr Úpice do obce Křižanov. U rybníka zabočíme vpravo
po cyklotrase č.4090 (modré pásové značení) a přes Mečov a Končiny dojedeme
k osadě Boušín (kostel). Cyklovýlet pokračuje přes Slatinu nad Úpou až k řece
Úpě. Od mostu pokračujeme modré TZ přes Červenou Horu, Mstětín a Stolín.
Zde na křižovatce zabočíme po turisticky neznačené okresní silnici přes železniční
přejezd do Červeného Kostelce.
Foto: Leoš Polášek a Miloš Kaválek. www.kladskepomez.cz

Občerstvení na trase:
Červený Kostelec, bistro Regata, aut. nádr.
Červený Kostelec, restaurace Divadlo
Zábrodí, pohostinství U Prouzů,
Zábrodí, autokemp, Vodnická restaurace
Špinka – kiosky s občerstvením
Řešetova Lhota, hostinec U Novotných
Hořičky, hostinec
Červená Hora, pohostinství U zvonu
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www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika
www.kladskepomezi.cz/files/repository/3060/inzerce_Kladske_pomezi_A4_korektura2.pdf
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Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti okresu Náchod oblasti Náchod
ordinační hodiny:

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji-32344/

Lékárenská pohotovostní služba
Hradec Králové Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice všední den: 16.00 – 07.00; SO, NE, svátek: nepřetržitě
Náchod: lékárna Dr.Max obchodním domě KAUFLAND v Bělovsi Polská 379, tel: 491520090, otevřeno: 8:00-20:00
lékárna Dr.Max v Supermarketu Albert Pražská 1764, Náchod, tel: 491431951, otevřeno: 8:00-20:00
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/informace-pro-obcany-kralovehradeckeho-kraje-399/
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Pro děti a chytré hlavy

1- Doplň chybějící čísla
14

15

17

20

?

29

?

2- Které slovo sem nepatří ?

Radar Madam Kajak Oko Klik Krk

3- Co poradíte kamarádovi od Iva, aby mu koupil ?
Na pět šídel hledí Štěpán.
V elipse sedí lev.
Sabina hrává na varhany bas.
Kup Ivovi …………

4 Přesmyčky (jídlo)
unašk liezenan erákp orvath jecve kmá gortju lifé
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Řešení: 1 – 24,35

2- klik 3 – puk 4- šunka, zelenina, párek, tvaroh, vejce, mák, jogurt, filé
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.

