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Mateřská škola
Dovolte mi podělit se o události druhého pololetí školního roku 2020/2021, téměř ukončeného již šestého
roku provozu mateřské školy.
Bohužel i tento rok byl zasažen protiepidemiologickým opatřením, uzavřením školy. Od 10. února jsme
museli zavřít školu z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 a od 1. března do 9. dubna byl přerušen provoz
z důvodu vládního nařízení. Poté se pomalu provoz obnovil, nejprve pro děti, jejichž rodiče jsou
zaměstnanci složek IZS. Od 26. dubna bylo otevřeno pro všechny děti.
Zahájili jsme čarodějnickým rejem.
V období od 3. do 13. května probíhal zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022. Celkem bylo podáno 12
žádostí. Kapacita školy byla doplněna 8 dětmi z obce. Třem žadatelům bylo předáno rozhodnutí o nepřijetí
z důvodu naplněné kapacity školy.
Po rozvolnění opatření jsme stihli několik akcí. Opět začaly pravidelné kroužky – sportovní kroužek a
kroužek Seznamování s angličtinou. Mezinárodní den dětí jsme oslavili soutěžemi na školní zahradě. Za
splnění úkolů děti dostaly vlastnoručně vyrobenou medaili s nafukovacím balonkem, drobné dárky a
občerstvení. V období od 10. do 20. května probíhala ve spolupráci s obecním úřadem sbírka pro útulek
pro psy a kočky. Tímto děkujeme všem, kteří přinesli granule, konzervy, deky, hračky,…obdarovali jsme
útulek v Trutnově a v Broumově. 10. června jsme jeli na školní výlet do minizoo v Častolovicích, 15. června
se o kulturní zážitek postaral loutkář Jiří Polehňa, který dětem zahrál pohádku O neposlušných kůzlátkách.
17. června spalo všech 10 odvážných předškoláků přes noc v mš. Čekalo na ně překvapení – poklad za
splnění deseti úkolů při šipkované, minidisco, stezka odvahy s baterkami a hra bingo. 23. červen byl
významný pro předškoláky, neboť byli pasováni na školáky. Na památku dostali šerpu, medaili a balíčky se
školními potřebami od obecního úřadu. Také proběhlo společné focení.
Za kolektiv mateřské školy přeji krásné, slunečné a pohodové léto.
P. Dlauhoweská
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Nové označení autobusových zastávek
2021Dále však také dodatková tabule obsahuje QR kód, který

Na autobusových zastávkách se objevily nové dodatkové
tabule, postupně budou umísťovány na všechny autobusové zastávky v kraji.
Na dodatkové tabuli jsou uvedeny základní informace o
zastávce, jako je název zastávky, číslo zóny IREDO do
které je zastávka zařazena, číslo odjezdové hrany.

přináší také dynamické informace. Načtením QR kódu
pomocí mobilního telefonu lze zjistit nejbližší odjezdy
autobusů z dané zastávky, polohu spoje a jeho případné
zpoždění.
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Rekonstrukce místní komunikace na Končinách
2021na těchto komunikacích. Průjezdy těžkých vozidel, vyhý-

Od 17.5 2021 do 22.5. 20321 proběhla rekonstrukce
komunikace na Končinách. Rozsah prací: frézování, sanace, úprava nájezdů, úprava krajnic, pokládka živičného
povrchu.
Komunikace byla v havarijním stavu. V posledních letech
byly opravovány komunikace v Horní Radechové a v
Červeném Kostelci. Jako vhodnou zkratku ji začalo využívat stále více řidičů, přestože je označena zákazem
vjezdu. Proto se s rekonstrukcí čekalo na ukončení prací

baní se mimo vozovku způsobilo rychlou devastaci komunikace. Cesta je nyní opravená. Obecní úřad se snaží,
aby zde jezdili jen místní občané, kteří mají vjezd povolen. Mnoho řidičů nerespektuje zákazové značky a přes
občasnou přítomnost policie, stále komunikaci používají. Několik fotografií ukazuje stav před opravou a po
opravě komunikace.
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Sběr domovního odpadu
Sběrný dvůr za obecním úřadem otevřen
je vždy v sobotu od 8.30 hod. do 10.00 hod.
2021
Přístup na dvůr je branou vzadu za úřadem, nebo malou brankou vlevo od vchodu do budovy úřadu.

Sběr domovního netříděného odpadu je realizován svozem
popelnic 1x za 14 dní (v roce 2021 vždy v lichém týdnu)
Tříděný odpad:
Plasty - možno odevzdat v pytli (obdržíte na sběrném dvoře)
na sběrném dvoře za obecním úřadem, kontejner na plasty
je také na parkovišti u firmy LIGO v Zábrodí.
Papír - za obecním úřadem jsou modré kontejnery na papír
Kovy - za obecním úřadem je kontejner na kovový odpad
Jedlé oleje a tuky - za obecním úřadem v uzavřených nádobách do červených popelnic
Sklo - za obecním úřadem je kontejner na sklo
Biologický odpad - na cestě za obecním úřadem je kontejner
na biodpad.
Nebezpečný odpad a elektroodpad: obec 2x za rok organizuje
svoz, občané jsou informováni pomocí letáků, nově to bude
možné i mobilním rozhlasem.

Proč je důležité třídit odpad.
Ekologické hledisko - tříděný odpad lze recyklovat a znovu
použít - to šetří vzácné přírodní zdroje, snižuje zátěž životního
prostředí.
Ekonomické hledisko - netříděný odpad je zpoplatněn, uložení
jedné tuny domovního odpadu na skládku stojí 1674,- Kč.
Za tříděný odpad obec dostává finanční příspěvek za odevzdaný odpad od organizátora systému kolektivního sběru
odpadu.
Od roku 2030 bude zakázáno skládkování odpadů, bude třeba
vytřídit maximum odpadu, minimalizovat množství netříděného odpadu jehož likvidace bude velmi nákladná.
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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
paní Helena Hanušová z Hor. Rybníků
paní Zdeňka Frýbová ze Zábrodí
paní Milena Lokvencová z Končin
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

V měsíci září oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Emilie Filová z Horních Rybníků

pan Václav Slezák z Horních Rybníků

paní Libuše Válková z Končin
paní Anna Prouzová ze Zábrodí
pan Oldřich Hejda z Horních Rybníků

paní Ludmila Pohanková z Končin
pan Jaromír Červinka z Hor. 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
Jménem Anny Soumarové bych chtěla poděkovat
p. starostovi J. Dlauhoweskému za milou návštěvu
u příležitosti 93. narozenin mé matky a Obecnímu
úřadu za květiny a věcný dar.
S pozdravem Hana Floriánová.

Děkuji p. Dlauhoweskému a p. Jirouškovi za milou
návštěvu i když se omlouvám za svou nepřítomnost. Ještě jednou díky za blahopřání a dárkový
koš.
Vojtěch Miroslav

Děkuji hasičům z Horních Rybníků a z Dolní Radechové za pomoc při úklidu spadlé vrby u Šimkova
domku. v noci na 30.června 2021 po silné bouřce.
Děkuji OÚ Zábrodí za zapůjčení manipulátoru na

nakládku dřeva. Děkuji Pepovi Nývltovi staršímu a
Pepovi Nývltovi mladšímu za pomoc a odvoz.
Každému, kdo pomohl s úklidem, patří velké poděkování.
Luboš Středa

Bouřka a vichřice v noci na 30.června 2021
V noci na 30.června prošla naší obcí silná bouřka spojená s deštěm a silným větrem. Padla vrba u domku
pana Šimka vedle cesty ke Středovým. Vítr ohnul sloup elektrického vedení ke Středovým.
Bouře rozsekla lípu na odbočce z cesty na Kostelec od Horních Rybníků ke hřišti. Lípa musela být celá odstraněna, její kmen byl napadený hnilobou. Zmizela tak jedna z místních dominant a orientační bod.
Vichřice napáchala škody v okolních lesích a škody na střechách domů.
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Hasiči

Milan Krejzek - velitel SDH Zábrodí

Zpráva o činnosti SDH Horní Rybníky v roce 2021
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s naší činností za první pololetí roku 2021.
Začátek ledna vždy patřil Valné hromadě, bohužel z důvodů vládních nařízení jsme Valnou hromadu uspořádat nemohli. Naši největší lednovou akcí byla montáž nové vozidlové radiostanice (vysílačky) do našeho vozidla Volkswagen
Transporter T4. Montáž jsme prováděli v sobotu 30. ledna. V neděli 31. ledna jsme na obecním sběrném dvoře provedli roztřídění elektroodpadu, který se nashromáždil od října roku 2020, kdy proběhl poslední odvoz elektrospotřebičů.
V neděli 7. února náš sbor zasáhla velmi smutná zpráva o úmrtí našeho dlouholetého člena Pavla Volhejna. S bratrem
Volhejnem jsme se naposledy rozloučili 16. února na hřbitově v Červeném Kostelci.
V sobotu 13. března jsme obecnímu úřadu pomáhali s rozvozem respirátorů, vitamínů a dezinfekce pro občany naší
obce. V pondělí 22. března proběhlo cyklické školení pro členy jednotky, kteří jsou vyškoleni pro práci s motorovou
pilou. Z důvodů nařízení vlády neproběhlo školení prezenčně, ale on-line formou. Teoretická část proběhla formou
prezentace, která byla na internetu a testy se taktéž prováděly přes internet.
V sobotu 3. dubna jsme dopoledne na žádost starosty obce vyjížděli k rybníku „Havlák“ (odbočka k mateřské školce),
kde došlo k pádu stromu na vozovku. Strom jsme pomocí motorové pili rozřezali a odklidili z komunikace. Poté jsme
komunikaci zametli a vrátili se zpět na svoji základnu. Na místě jsme spolupracovali s HZS Velké Poříčí a Policií ČR. V
pátek 16. dubna jsme jako každoročně provedli úklid příkopů v naší obci. Akce se účastnili i děti našich členů.
V úterní odpoledne 27. dubna byl naší jednotce vyhlášen poplach a my vyjížděli na požár paseky po pálení klestí.
Místo zásahu se nacházelo nad „Zápačí“ na území naší obce. Při našem příjezdu již na místě zásahu pracovali jednotky JSDH Červený Kostelec (s družstvy Červený Kostelec – město a Lhota za Červeným Kostelcem) a JSDH Dolní Radechová. Po nás ještě dorazila jednotka HZS Velké Poříčí. Ihned po příjezdu jsme se zapojili do prací, které nám dal velitel zásahu. Prováděli jsme obsluhu rozdělovače a střídali hasiče z Dolní Radechové na hasebním proudu. Po uhašení
požáru a úklidu materiálu jsme se vrátili zpět domů. Poslední dubnové odpoledne jsme společně s kolegy ze Zábrodí
tradičně vztyčili před obecním úřadem Májku.
V neděli 9. května jsme v rámci výcviku vyrazili na Špinku, kde jsme na požádání provedli proplach kanálu u kiosku Na
pláži (u lodě Špindíra). Dětem, které jeli s námi jsme čas zpříjemnili vytvořením hasebního proudu, se kterým si zastříkali. Po našem příjezdu se na nás přišlo podívat několik dětí, které byly na chatách, a tak si také zastříkali. V pátek
21. května jsme v obci provedli sběr elektroodpadu, roztřídění a jeho uložení na obecní sběrný dvůr.
Jakub Středa – velitel SDH Horní Rybníky
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Lékařská pohotovost
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 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/
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Vydejte se na cesty

a Zimní radovánky na Machovsku
Užijte si léto plné zážitků v Kladském pomezí
Rádi byste si v létě užili něco netradičního, zábavného a
zároveň poučného? V Kladském pomezí máte ideální
příležitost! Celé prázdniny se v našem regionu ponesou
v duchu zážitků díky třetímu ročníku česko-polského
projektu Festival zážitků, tentokrát na téma tradice.
Devět atraktivních míst na české i polské straně hranice v
červenci a srpnu ožije zapomenutými i stále živými
tradicemi našeho regionu. Speciální zážitkové prohlídky
budou probíhat každý prázdninový den s opakováním
v týdenních cyklech. Účastníci se seznámí s nejrůznějšími
řemesly, regionálními zvyky či tradičními pokrmy a jejich
výrobou. Slavnostní zahájení festivalu se středověkým
doprovodným programem proběhne 2. července na
náměstí v Kłodzku.

nasbírat razítka z pěti festivalových míst. První, kdo
absolvuje alespoň sedm zážitků, si navíc bude moci užít
ještě jeden zcela mimořádný, a to stát se zvoníkem v
kostele sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci.
Podrobný program i informace o soutěži najdete na webu
www.festivalzazitku.cz a v přehledném tištěném
katalogu, který můžete využít jako praktického průvodce
festivalem. Vyzvednout si jej můžete v informačních
centrech.
Pojďte si spolu s námi užít festivalové prázdniny a seznámit
se zábavnou formou s kulturním odkazem našeho regionu.
Všechny aktivity se konají za jakéhokoliv počasí a co víc,
jsou zcela zdarma!

Součástí festivalu je také soutěž o multifunkční víceúčelové
šátky pro prvních 2000 návštěvníků, kterým se podaří

Hitlerovo podzemní město Osówka, utajený komplex nacistické říše
Podzemní město Osówka je poslední, hlavní a
nejrozsáhlejší Hitlerovo sídlo postavené v Dolním Slezsku,
které se nachází přibližně 1 km km směrem na
severovýchod od obce Kolce a cca 1 km na sever od obce
Sierpnica v Polsku.
Pevnost vznikla na konci roku 1943, kdy Němci zahájili v
Sovích horách stavbu objektů Riese. Vznikaly tak pozemní
obranné systémy a podzemní chodby.Účel prací byl
udržován v tajnosti. Názory se různí - mělo to být tajné sídlo
Adolfa Hitlera nebo se zde stavěly haly pro podzemní
zbrojovky, kde se měly vyrábět tajné zbraně? Práci

vykonávali dělníci a vězni z koncentračního tábora GrossRosen.
Nadzemní část komplexu Osówka představuje vnější
infrastrukturu podzemního objektu. Míra pokročilosti
provedených prací řadí tyto objekty na první místo z
hlediska nejvíce dokončených nadzemních objektů podniku
"Riese" v polských Sovích horách.
Podzemní město můžete poznat prostřednictvím třech tras.
Vybrat si můžete z historické trasy, extrémní trasy nebo
expediční trasy Riese. Je zde také trasa uzpůsobena
speciálně pro školní zájezdy.

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC 2021

Fotbal

a

Zimní radovánky na Machovsku
Fotbalové soutěže byly přerušeny na podzim – probíhají pouze tréninky a případně přátelská utkání.
Termín zahájení soutěží není dosud znám. Přinášíme několik fotografií našich mládežnických mužstev.

Předpřípravka Zábrodí- Babí

Mladší žáci Zábrodí-Babí ročníky 2008 a 2009
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¨

Mladší žáci ročník 2009

Ročníky 2008 a 2009_Zabrodí-Babí

Společná_Zábrodí-Babí_a děvčata_Třebeš

Ročník 2008 od podzimu starší žáci

Mladší žáci_Zábrodí-Babí ročník 2009a mladší
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a Zimní radovánky na Machovsku
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Běh pro hospic
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny příznivce
běhu rekreačního i závodního k účasti na 8. ročníku
benefičního „Běhu pro hospic“. Akce, která je součástí
běžeckého seriálu Primátor CUP proběhne 18. září
v Červeném Kostelci (start u budovy Háčko, Manželů
Burdychových 245), přičemž bodován v rámci seriálu
bude hlavní závod, trať na 10 km. Připraveny však budou
i tratě na 5, 2 km a další kratší úseky pro mladší běžce,
včetně symbolického běhu na 150 m pro nejmenší, aby
nikdo nepřišel zkrátka.

Registrace na běh bude zpřístupněna od 1. června.
Odkaz
naleznete
na
našich
stránkách
www.behprohospic.cz
Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý výtěžek ze
vstupného bude určen na podporu Mobilního hospice
Anežky České a dalších terénních služeb, kterým se
aktuálně v Červeném Kostelci buduje nové zázemí.
Přijdťe si zaběhat!

Denní stacionář v Červeném Kostelci rozkvétá
Konečně máme hezké počasí a tak můžeme
s našimi klienty podnikat dobrodružné výpravy.
První výlet byl do Babiččina údolí a na zámek
Ratibořice. Klienti byli nadšeni, procházeli jsme se
po zámeckém parku, kde rozkvétaly květiny a keře.
Došli jsme až ke mlýnu a prohlédli si jeho okolí. Po
procházce jsme krátce poseděli u stánku
s občerstvením s milou obsluhou.

Dále se nám podařilo vytvořit nový záhon
s květinami, který máme za stacionářem na zahradě
a o který se starají naši klienti.
Novou činností je i obsluha šicího stroje, při které
se klienti učí šít jednoduché výrobky. Úspěšně jsme
zdolali ušití nákupní tašky, která již plní svůj účel.
S příchodem teplého počasí jsme začali využívat
terasu stacionáře s velkolepým výhledem na město.
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Naším cílem je integrace seniorů do normálního
života. Chceme poukázat na to, že stáří či handicap
není překážkou. Denní
stacionář je otevřen od
pondělí do pátku vždy
v 7:30
–
15:30.
Poskytujeme
sociální
službu
osobám
se
zdravotním postižením a
seniorům, kteří jsou
částečně odkázáni na
pomoc druhé osoby nebo
jen nechtějí být doma

sami a mají zájem o společnost dalších lidí.
Spokojenost klienta je u nás na prvním místě.
Pro případné zájemce
připomínáme, že jsou stále
volná
místa
v našem
stacionáři.
Více informací naleznete
na
našem
webu:
stacionar.ochck.cz
Z denního stacionáře Anna
Gábrtová
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Z-BOX samoobslužné výdejní místo je umístěno u obecního úřadu v Horních Rybníkách.

Jak to funguje ?
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Pro děti a chytré hlavy
Turistický kvíz
Jednoho dne si dva turisti vyrazili na špacír. Z chaty vyrazili ve tři hodiny odpoledne a první úsek cesty šli po
rovině rychlostí 4 kilometry za hodinu. Po nějakém čase dorazili k úpatí hory a začali šplhat nahoru
(rychlostí 2 km/h). Když se dostali až nahoru, zjistili, že už je pozdě a báli se, aby dostali večeři. Proto se
nezdržovali a hned se vydali stejnou cestou nazpět. Z kopce šli rychlostí 6 km/h a pak po rovině (stejně jako
prvně) 4 km/h. Na chatu se vrátili až v devět večer a tak už jim kuchařka opravdu nic nedala :(
Otázkou je, kolik za svůj výlet ušli kilometrů ...
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