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Vážení zábrodští spoluobčané,
v průběhu roku vás informujeme o hospodaření, prováděných a plánovaných investicích

pro-

střednictvím zápisů zveřejňovaných ve zpravodaji a na stránkách obce. Nově bude nyní zpravodaj k dispozici také v aplikaci mobilní rozhlas, kterou již mnozí z vás využívají a o níž se dočtete více také v tomto vydání. Výhodou této aplikace je zejména možnost okamžitého předávání informací, což je v této nelehké době velmi důležité.
Probíhá změna územního plánu, jejíž součástí je i změna využití pozemku pro plánovanou výstavbu domova pro seniory či domu s pečovatelskou službou. Pozemkový úřad připravuje projektové dokumentace na stavby (opravy) komunikací, které mají vzniknout z provedených pozemkových úprav. Dále je připraven projekt, včetně platného stavebního povolení, na rekonstrukci malé vodní nádrže Podháj. Tato stavba bude realizována pouze v případě získání dotace
o kterou je požádáno. V zábrodském sportovním areálu, za tenisovými kurty, plánujeme vybudování malého sportovního hřiště s umělým povrchem, dle připraveného projektu. Tato investice bude provedena také pouze za předpokladu úspěšné žádosti o dotaci. Od nového roku budou
vyváženy popelnice na plasty a papír, které si ještě stále můžete vyzvednout na obecním úřadě.
Obec Zábrodí se rozhodnutím zastupitelstva připojila k projektu „Doprava seniorů“ jehož cílem
je finančně podpořit jednotlivé jízdy taxi službou například k lékaři nebo na nákup atd. u cílové
skupiny seniorů nad 70 let. O pravidlech programu dále ve Zpravodaji.
Termíny kulturních akcí jsou naplánovány (viz zápis) a já pevně věřím, že situace dovolí jejich
konání.
Konec roku 2021 klepe na dveře, advent je v plném proudu, štědrý večer, silvestrovské a novoroční oslavy se nezadržitelně blíží, ostatně tak jako každý rok. Ale je to přece jen jiné a to
z pohledu nás všech. Není snad rodiny, které by se nějakým způsobem nedotklo, co se nyní ve
světě děje.
Je důležité více než kdy jindy, nepodléhat panice a dezinformačním kampaním a řídit se zdravým rozumem. Prevence, ohleduplnost a respektování opatření je jedinou správnou cestou.
Závěrem bych rád poděkoval zastupitelům, zaměstnancům obce, zaměstnancům mateřské školy,
hasičům obou sborů a všem dobrovolníkům za svědomitě odvedenou práci, kterou ochotně
a zodpovědně vykonávají. Zábrodským sportovcům děkuji za reprezentaci obce.

Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků, šťastné vykročení do příštího roku,
pevné zdraví, optimismus a radost ze života.

V Zábrodí 17. prosince 2021
Jan Dlauhoweský
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Zprávy z obce
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

.
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Sběr domovního odpadu v roce 2022
Od 1. ledna 2022 se v naší obci rozšiřuje svoz odpadů z domácností o plasty a papír. Obyvatelé většiny
domů si již popelnice na papír a plasty vyzvedli, pokud jste tak dosud neučinili máte ještě možnost

vyzvednout popelnice na plasty a papír do 6.ledna 2022.
Prodej známek na popelnice:
3.ledna a 6.ledna 2022 na Obecním úřadě od 8 do 11 a od 14 do 18 hodin.

Svozové kalendáře budou na webu a v mobilním rozhlasu
Cena pro svoz komunálního odpadu je pro rok 2022:
520,- Kč za osobu.
Sběr domovního netříděného odpadu je realizován
svozem popelnic 1x za 14 dní (v roce 2022 vždy v lichém týdnu) ještě se neví ale je to pravděpodobné
Tříděný odpad:
Plasty - Sběr do popelnic u jednotlivých domů svoz
jednou za 14 dní , nebo v pytli (obdržíte na sběrném
dvoře) na sběrném dvoře za obecním úřadem.
Papír - Sběr do popelnic u jednotlivých domů svoz
jednou za měsíc, nebo do modrých kontejnerů na papír za obecním úřadem.
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 – u cesty a obecním úřadem je kontejner na biodpad.
Nebezpečný odpad a elektroodpad: obec 2x za rok
organizuje svoz. Občané jsou informováni mobilním
rozhlasem, nebo pomocí letáků.

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 zatím „jenom“ 1674,- Kč. S ubývajícími možnostmi ukládání odpadů na skládkách se ceny budou zvyšovat.
Za tříděný odpad obec dostává finanční příspěvek od organizátora systému kolektivního sběru
odpadu. Z nákladů a výnosů na odvoz odpadů
se vypočítává poplatek za odvoz odpadu pro jednotlivé občany. Obec částečně přispívá na tyto
poplatky.
Tříděním lze náklady na odvoz odpadů snížit.
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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Různé
Zábrodí zavedlo mobilní rozhlas
Od června letošního roku můžeme dostávat zprávy z obce na naše
mobilní telefony přes SMS, aplikaci v telefonu, nebo do e-mailu.
Komfortní možností je aplikace Mobilní Rozhlas pro chytré telefony. Přímo v aplikaci se zobrazí přijatá zpráva, přehledně a jasně
– nic nepřehlédnete. Odkazy ke stažení aplikací pro Android i pro
iOS viz níže. Pro odběr zpráv, aktualizaci, nebo doplnění údajů
můžete kdykoliv požádat na obecním úřadě, nebo využít internetové stránky. Služba je zcela zdarma.

Aplikace Mobilní Rozhlas ke stažení

Mobilní rozhlas v číslech
- 105 registrovaných občanů
- 21 registrovaných nevyplnilo
e-mail
- 67 registrovaných nemá aplikaci
- 711 odeslaných zpráv
(ø7 na kontakt)
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Aktuální informace k dění v obci a epidemiologické situaci sledujte na webových stránkách obce:
www.zabrodi.cz.
Informační web ministerstva zdravotnictví:
https://koronavirus.mzcr.cz
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Společenská kronika
V měsíci lednu 2022 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Anna Chrastinová
paní Eliška Hepnarová

pan Ladislav Nevečeřal
pan Zdeněk Branda

pan Jaroslav Semerák
pan Antonín Soumar

pan Miloslav Florian
pan Milan Krejsek

pan Josef Nývlt
paní Věra Drobníková

pan Jiří Kubina

V měsíci únoru 2022 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Ludmila Modřanská
paní Eva Páslerová
pan Jaroslav Ducháč

paní Renata Rohalová
pan Josef Suk
pan Ladislav Hanuš

pan Vladimír Beneš

V měsíci březnu 2022 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
pan Oldřich Král

pan Jan Veselý

pan Antoním Hanuš
paní Iva Hejdová

pan Pavel Ducháč
paní Hana Floriánová

paní Ludmila Hornychová
pan Miroslav Vojtěch

pan Tomáš Kučera

paní Jaroslava Jirásková

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
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Poděkování
Děkuji Obecnímu úřadu v Zábrodí za gratulaci, květiny a dárkový koš, k mým 89. narozeninám.
Zároveň děkuji panu J. Dlauhoweskému za milou návštěvu.
Věra Hülleová
Děkuji za přání k mým narozeninám, dárky, květiny a příjemnou návštěvu zastupitelů.
Jan Středa

Vítání občánků
V neděli 14. listopadu jsme v naší obci přivítali devět nových občánků. V loňském roce se vítání nekonalo,
proto bylo dětí víc než obvykle. Společně s rodiči přišli ještě starší sourozenci – celkem čtrnáct dětí.
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Mateřská škola
Vážení čtenáři zpravodaje,
ráda se s Vámi podělím o události prvních čtyř měsíců
školního roku 2021/2022. V září nastoupilo 6 nově přijatých dětí, z toho 4 chlapci a 2 dívky. V průběhu školního
roku ještě nastoupili 2 chlapci. Z celkového počtu dětí
stále převažuje počet chlapců nad dívkami, a to
v poměru 14:7.

V rámci spolupráce s obcí jsme s dětmi připravili krátké
vystoupení na vítání občánků a rozsvěcení vánočního
stromu.
V prosinci navštívil děti ve školce Mikuláš s čertem a
obdaroval je balíčky. S dětmi jsme upekli cukroví, vyzdobili třídu vánočními výrobky a ozdobami a těšili se na
příchod Ježíška ☺.

Téměř všechny děti se začátkem školního roku zapojily
do projektu Bavíme se sportem a pravidelně navštěvují
každé pondělí sportovní kroužek. Koncem října jsme
zahájili kurz bruslení v Náchodě.

Ráda bych touto cestou poděkovala panu Středovi a
paní Znině za sponzorské dary ve formě domácích kvalitních potravin a panu fotografovi Hurdálkovi za finanční dar. Děkujeme, moc si toho vážíme.

Obnovili jsme pro zájemce z řad starších dětí kroužek
Seznamování s angličtinou.

Děkuji panu Středovi a paní Hanušové za svážení dětí do
školky a zpět domů.

Rodiče se svými dětmi doma vyrobili „podzimáčky“,
kterými jsme vyzdobili prostory před budovou MŠ. Tímto moc děkujeme rodičům za čas, který svým dětem
věnují.

Děkuji zastupitelům obce za podporu a vstřícnost.

V listopadu navštívilo naši mateřskou školu maňáskové
divadlo ze Šternberka s pásmem tří známých pohádek.

Za kolektiv mateřské školy přeji všem pokojné Vánoce a
do nového roku pevné zdraví a štěstí.
Petra Dlauhoweská
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Rozsvěcení vánočního stromu
První adventní neděle připadla na 28. listopad,
opět v nepříznivé epidemiologické situaci. V loňském roce bylo rozsvěcení stromu zrušeno. Letos
jsme se sešli venku před obecním úřadem. Hudebníci vánočními melodiemi navodili sváteční atmosféru. Starosta společně s přítomnými občany odpočítal rozsvícení stromu. Děti z mateřské školy
zazpívaly několik vánočních písniček. Zvláště „Rol-

ničky“ se dětem vydařily. Za doprovodu hudby
jsme čekali na Mikuláše s čerty. Ten dětem dárky
přinesl ven před úřad a s přáním všeho dobrého je
dětem rozdal. Čerti trochu strašili, ale děti se moc
nebály. Sněhový poprašek přispěl k vánoční náladě.
Adventní setkání ukončili hudebníci. Mohli jsme
odejít domů do tepla. Advent v Zábrodí započal.
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Hasiči

Zpráva o činnosti SDH Horní Rybníky za rok 2021
Sestry a bratři hasiči, vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s naší činností
za rok 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 roztřídili elektroodpad, 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 uklízeli příkopy v naší
obci. Akce se účastnili i nečlenové našeho
sboru a děti členů sboru.
V úterý 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. Na místě zásahu zasahovaly
jednotky JSDH Červený Kostelec (s družstvy Červený Kostelec – město a Lhota za
Červeným Kostelcem), JSDH Dolní Radechová a HZS Velké Poříčí. Ihned po příjezdu jsme se zapojili do prací, které nám dal
velitel zásahu. Obsluhovali jsme rozdělovač a střídali hasiče z Dolní Radechové na
hasebním proudu. Po uhašení požáru a
úklidu materiálu jsme se vrátili zpět na
základnu. Poslední dubnové odpoledne
jsme společně s kolegy ze Zábrodí tradičně
vztyčili před obecním úřadem Májku.
Na sobotu 8. května jsme plánovali uspořádání pohárové soutěže O pohár starosty
obce Zábrodí. Ovšem vládní nařízení nám
soutěž nedovolila uspořádat, a tak jsme ji
museli i v roce 2021 zrušit. V neděli 9.
května jsme v rámci výcviku vyrazili na
Špinku, kde jsme propláchli kanál u kiosku
Na pláži (u lodě Špindíra). Dětem, které
jely s námi jsme čas zpříjemnili vytvořením
hasebního proudu, se kterým si zastříkaly.
V pátek 21. května jsme v obci provedli
sběr elektroodpadu, roztřídění a jeho uložení na obecní sběrný důr.
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V neděli 6. června jsme pokáceli a uklidili
májku. V neděli 20. června jsme vyrazili na
rybník Špinka, kde jsme provedli výcvik
s motorovým kalovým čerpadlem. Obecním úřadem jsme byli požádáni o pomoc
v obci, a to vyčištění kanálů v Zábrodí u
bytovky a nad Hovorkovými. Akce byla
rozdělena na dvě etapy. V pondělí 28.
června jsme společně s kolegy z SDH Zábrodí provedli vybrání nánosů hlíny u
vstupů do kanálů. S touto etapou nám
pomohl starosta obce pan Dlauhoweský,
který propůjčil bagr a bratr Nývlt, který
svým nákladním autem odvážel vybagrovanou zeminu. Z úterý 29.června na středu
30. června se naší republikou prohnal silný
vítr, a ani naše obec nezůstala bez poškození. Ve středu 30.června v 00:41 byl naší
jednotce vyhlášen poplach a my jsme vyjížděli ke spadlému stromu na komunikaci.
Jednalo se o lípu, která stála u odbočky
z hlavní silnice na hřiště. Lípa spadla na
komunikaci ke hřišti a částečně zasahovala
do hlavní silnice. Při našem příjezdu již na
místě zasahovala jednotka z Dolní Radechové. Po domluvě s velitelem jsme řídili
provoz na hlavní komunikaci. Pomocí naší
motorové pily jsme pomáhali rozřezat
spadlý kmen a následně jsme uklízeli hlavní komunikaci. V 01:18 nám byl oznámen
pád stromu na cestu ke Středovým. Společně s jednotkou z Dolní Radechové jsme
se přesunuli k nové události. Po příjezdu a
provedeném průzkumu jsme zjistili, že
vrba nevydržela nápor větru a spadla přes
elektrický kabel. Opatrně jsme rozřezali
kmen a tím uvolnili elektrický kabel, který
zůstal nepoškozen, poškozeny byly „jen
dva dřevěné sloupy a kotevní lano na
sloupu u Matějoviců“. Následně jsme
zprůjezdnili cestu k rodinným domkům.
Na základnu jsme se vrátili v 02:25. Po
návratu domů, bylo zjištěno, že ještě spadlo kus kaštanu a smrk u Jirásků, tyto

stromy ničemu nepřekážely a naštěstí nic
nepoškodily.
Ve čtvrtek 1. července jsme po domluvě
s SDH Dolní Radechová a starostou naší
obce připravovali pomoc pro lidi postižené
tornádem na Moravě. V podvečer jsme
odjížděli do Vrchovin, kde jsme na pile
nakládali střešní latě. V pátek 2. července
jsme ráno vyjížděli s materiálem a hřebíky
do Pánova (část Hodonína), kde již od 30.
června pomáhali členové SDH Dolní Radechová. Po příjezdu jsme vyložili náklad a
odpoledne pomohli se zastřešením jedné
z garáží. V podvečer jsme vyrazili zpět
k domovu. V sobotu 3. července jsme měli
od rána brigádu na odstranění zbytků lípy
u odbočky ke hřišti. Od obecního úřadu
jsme měli zapůjčen teleskopický manipulátor, který nám ulehčil spoustu práce. Úklid
nám zabral celé dopoledne. Od hřiště jsme
vyrazili na oběd do hospody u Prouzů
v Zábrodí. Po obědě jsme se přesunuli
k Jiráskům, kde jsme pomohli s odklizením
části spadlého kaštanu a spadlého smrku.
Úklid jsme měli hotový v podvečer a za
odvedenou prací pro nás rodina Jiráskova
připravila pohoštění s občerstvením.
V neděli 4. července jsme uklízeli hasičské
auto a provedli údržbu motorové pily po
sobotní brigádě. V úterý 6. července proběhla druhá etapa čištění kanálů. Od SDH
Dolní Radechová jsme měli zapůjčenou
cisternu. Společně s kolegy z SDH Zábrodí
jsme propláchli kanály v Zábrodí u bytovky, nad Hovorkovými, na křižovatce u Hanušů a na hlavní silnici mezi Horními Rybníky a Červeným Kostelcem pod Ducháčovými.
V neděli 5. srpna jsme vyrazili na výcvik na
rybník Špinka. Prováděli jsme proplach
kanálu u kiosku Na pláži (u lodě Špindíra).

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2021
V neděli 19. září jsme ve 12 hodin uctili
památku padlých hasičů z jednotky dobrovolných hasičů z Koryčan, kteří přišli o život při požáru rodinného domu a následném výbuchu plynu.
V pátek 1. října jsme v obci provedli sběr
elektroodpadu, jeho roztřídění a uložení
na obecním sběrném dvoře.
Ve dnech 23.-24. října se dva naši členové
účastnili kurzu pro získání kvalifikace vedoucí mladých hasičů III. stupně.
V sobotu 11. prosince ve 20:37 byl naší
jednotce vyhlášen poplach na hořící kontejner na obecním sběrném dvoře. Jednotka průzkumem nalezla hořící kontejner
s popelem a odpadem na sběrném dvoře
za obecním úřadem. Pomocí ručního vodního hasícího přístroje a jednoduchých
hasebních prostředků (házení sněhu lopatou) zahájila hašení kontejneru. Následně
dorazila JSDH Červený Kostelec – město,
která dohasila kontejner pomocí vysokotlakého proudu vody ze své cisterny. Na
místo dorazila i jednotka HZS z Velkého
Poříčí a Policie ČR. Naštěstí se požár nerozšířil mimo kontejner a událost se obešla

bez škody. Jako příčina vzniku požáru bylo
určeno vysypání žhavého popela do kontejneru. Naše jednotka se vrátila zpět na
základnu ve 21:04.
Toto je výčet akcí, které jsme v roce 2021 i
za dodržení přísných epidemiologických
opatření absolvovali. Mimo tyto činnosti v
průběhu roku udržovali a opravovali techniku, kterou v naší hasičské zbrojnici máme.
Na závěr mé zprávy bych moc rád poděkoval všem, kteří se výše popsaných prací
účastnili a pomohli vlastní prací, nebo
vlastní technikou. A to členům SDH Horní
Rybníky, členům SDH Zábrodí a i nečlenům
SDH, kteří nám pomohli. Patří jim dík za
obětování
svého
volného
času.
V neposlední řadě patří poděkování rodinám členů našeho SDH, kteří tento koníček tolerují. Velký dík patří též obecnímu
úřadu Zábrodí za materiální a finanční
podporu našeho sboru.
Na konec roku 2021 vám přeji příjemné a
klidné prožití Vánoc, klidný silvestr a do
roku 2022 hodně štěstí, zdraví, pohody a
lásky.

Jakub Středa
Velitel SDH Horní Rybníky
Velitel JPO Zábrodí
Stavění májky
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Větrná smršť a následný úklid
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Čištění a proplach kanálů

Pomoc po tornádu na jižní Moravě v Pánově
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Uctění památky hasičů SDH v Koryčanech

Požár kontejneru
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Tříkrálová sbírka 2022
Tříkrálová sbírka se v současné době připravuje ve více variantách. První z nich je, že 8. ledna 2022 vyjdou,
za předem stanovených hygienických podmínek, skupinky koledníků. Další varianta je stejná jako v lednu
2021, tzn. že na vybraných místech budou umístěny stacionární pokladničky. Další možná varianta je kombinací těch přechozích. Další možností je přispět do tzv. online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz.

Skupinky koledníků Vás navštíví v sobotu 8. ledna 2022.
Tato informace je platná v době psaní tohoto příspěvku.

Získané finanční prostředky budou použity například na nákup zdravotnického materiálu, obnovu vybavení, opravu a údržbu budovy Hospice Anežky České, nebo rekonstrukci sociálního zařízení pokojů klientů na
zdravotním oddělení Domova svatého Josefa v Žirči. Všechny záměry, nejaktuálnější informace najdete na
webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Kultura v Červeném Kostelci

Vzhledem k průběžně se měnícím opatřením vlády, se mění i informace o kulturních akcích. Pro aktuální
informace se podívejte na www.mksck.cz – stránky MKS v Červeném Kostelci.
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Fotbal –TJ Sokol Zábrodí
Fotbalové okénko Sokola Zábrodí
Po delší přestávce v jarní části, kdy jsme nemohli
hrát, se zápasy vůbec nedohrály. Od května
začala mládež po skupinkách trénovat a od
července už tréninky probíhaly na plno. Muži
začali trénovat ihned, aby vše po dlouhé
přestávce zvládli bez zranění. Doplnili jsme na
post brankaře Jana Fáhnricha, a hráče Ludka
Čičaie. Martin Modřanský odešel na hostování
do Provodova. Hlavní trenér mužstva mužů je
David Škoda a vedoucí je Jakub Rejtar. V soutěži
se našemu družstvu mužů dařilo. Sice nejsme
mezi prvními třemi, ale pěkně v druhé polovině
tabulky. Musíme podoktnout, že naše družstvo je
sestavené ze starších hráčů se
spoustu
zkušeností na rozdávaní. Chybí nám však mladší
hráči.
Derby mezi Zábrodím a Kostelcem B nám vůbec
nevyšlo. Hosté se připravili výborně. Za 15 minut
bylo o zápase rozhodnuto. Zápase skončil 1 : 5.
Musíme uznat, že tři body pro hosty byly
zasloužené. Další zápas Zábrodí – Police B zase
vyšel úplně opačně nám. Po 20 minutách bylo
skoré 3 : 0 pro nás. Nakonec jsme vyhráli 6 : 0.
Podzimní část soutěže jsme skončili na 8.místě.
Jsme spokojeni sice nám pár zápasu uteklo o
jenom o kousek, ale míč je kulatý.
Mládežnické družstvo jsme byli nuceni spojit do
souklubí SK Babi z důvodů menšího počtu dětí v
obou klubech.
V jarní přestávce jsme sice neodehráli soutěž,
ale vládní nařízení nám alespoň umožnila
trénovat v letních měsících. V srpnu naše oba
kluby uspořádaly Fotbalový kemp v Havlovicích.
Počasí nám vyšlo a hráči si užili jak fotbalovou tak
i tréninkovou náplň. Ve večerních hodinách
mohli
využít atrakce v areálu. Celkem se
účastnilo 23 hráčů a tři vedoucí. Poděkováni patří
Jiřímu Matějovicovi, který měl celou organizaci na
starosti, Haně Vackové a Michalu Justovi. Dále

zdravotní službě paní Maroulové, která nám
hráče otestovala a vystavila pro ně certifikáty.
Po kempu se nám rozjely soutěže. Starší žáci
Babí /Zábrodí skončili první. Po dvaceti pěti
letech znovu hrajeme Krajský přebor. V soutěži
nás reprezentují děvčata, Nikol Matějovicová,
Terka Klimešová, Míša Chrásková, Kačka
Chrásková. Musíme pochválit děvčata za výkon a
přístup v soutěži. Poděkování patří trenérovi
Josefu Balcarovi.
V další kategorii mladší žáci Zábrodí /Babi se
potkala výborná parta a šikovní fotbalisti. Hrají
ročníky 2009, 2010 a 2011. Pepa Chráska je náš
nejmladší hráč. Za
přístup k tréninkům a
zápasům patří týmu pochvala, je to vidět na
umístění v tabulce. V zimní přestávce jsme si
pronajali UMT Plhov. V lednu nás čeká příprava
na jarní část soutěže, chceme obhájit první místo.
Poděkování patří trenérům Jiřímu Matějovicovi a
Michalu Justovi. Od podzimu jsme začali
spolupracovat s panem Benešem. Pomáhá a
dobře se stará o naše brankaře. Děkujeme.
Další kategorií je
starší přípravka. Hlavní
trenérkou je paní Lucie Součková a Jiří Brož.
Asistent je Josef Ilkovič. V této
kategorii
hrají ročníky 2011 až 2013. Hrají OFS Náchod
soutěž, turnajově každou neděli. V neoficiální
tabulce přezimují na prvním místě. V zimní
přestávce, až do poloviny března, budeme
chodit do tělocvičny v Dolní Radechové. Další
kategorií pod vedením Hany Vackové je
předpřípravka pro nejmenší hráče a hráčky,
kteří mají zatím jenom tréninkovou přípravu. V
příští sezoně se už budou zapojovat do soutěže.
Na závěr chceme poděkovat za podporu mládeže
v roce 2021 moc si toho vážíme.
Za TJ Sokol Zábrodí Jiří Matějovic
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Družstvo mužů

Starší žáci

Kemp Havlovice
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Mladší žáci

Ze zápasu předpřípravky
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Předpřípravka

Starší přípravka
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Z kroniky
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Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti okresu Náchod oblasti Náchod
ordinační hodiny:
datum služby

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

rok 2021-2022
MDDr. Tomáš Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

24. 12.

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

25. 12.

MUDr. Milan Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

26.12.

MDDr. Tomáš Hýbl

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

01.01.2022

MUDr. Blanka Grummichová

Palachova 1742, Náchod

724 013 123

02. 01. 2022

MUDr. Vlasta Hýblová

Hálkova 367, Náchod

491 428 636

08. 01. a 09. 01.
2022

MUDr. Ludmila Jánská

Nemastova 1919, Náchod Branka

702 125 554

18. 12. a 19. 12.

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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Na výstavu betlémů do Nového města nad Metují
V Novém Městě nad Metují pořádá městské
muzeum výstavu betlémů. Otevřeno je denně
kromě neděle a pondělí od 10 do 12 a od 12:30 do
16:00 hod... Udělejte si malou procházku po

novoměstském histrickém náměstí. Navštivte
cukrárnu nebo kavárnu.
Výstava je nepřístupná 24., 25., 26.. a 31.12. 2021
a 1.1. 2022
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Zahájení běžkařské sezóny
.

Běžkařská sezóna v Kladském pomezí byla zahájena
Zimní Kladské pomezí je díky rozmanitému reliéfu
zdejší krajiny rájem běžkařů. Milovníci bílé stopy v
regionu najdou 300 km běžeckých tratí, které jsou
za příznivých podmínek pravidelně upravovány.
První sníh letošní zimy se objevil již na konci
listopadu a hned několik dní poté bylo možné vjet
do upravené stopy poblíž Machova.
O údržbu tratí se starají spolky, města a obce za
finanční podpory z dotace Královéhradeckého
kraje. Ještě před samotným zahájením běžkařské
sezóny proběhla schůzka koordinátorů z celkem
devíti oblastí Kladského pomezí a Broumovska,
kteří mají úpravu tratí a jejich dobrou sjízdnost na
starosti. Roli hlavního koordinátora již 22. sezónu
zastává organizace destinačního managementu,
Kladské pomezí, o.p.s., která zároveň vytvořila a
spravuje praktický web ski.kladskepomezi.cz.
Najdete na něm přehled všech běžeckých tratí,
aktuality a informace o jejich sjízdnosti, ale také

interaktivní mapu, na
které je online
zaznamenávána strojová úprava díky zabudovaným
GPS přístrojům na sněžných skútrech. Kromě toho
na stránkách nechybí ani tipy na další zimní aktivity
v regionu.
V loňské sezoně se ujetá vzdálenost všech strojů,
které upravují lyžařské běžecké tratě, vyšplhala k
rekordním 3000 km. Díky příznivým sněhovým
podmínkách byla po několika letech opět sjízdná i
nejníže položená trať v Kladském pomezí, která
prochází Babiččiným údolím. Mezi nejznámější a
nejoblíbenější patří trasy v Jestřebích horách, ale
pokud rádi objevujete nová místa, doporučujeme
vyzkoušet stopy v okolí Jiráskovy chaty na
Dobrošově nebo Machova. Zajímavostí je, že
všechny trasy v jednotlivých oblastech na sebe
navazují, takže se na lyžích můžete projet doslova
křížem krážem naším regionem. Vhodné jsou pro
úplné začátečníky i pro ostřílené sportovce.

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2021

Pro děti a chytré hlavy

Deset hádanek. Kdo, nebo co jsem ?

1 - Mám města, ale ne domy. Mám hory, ale ne stromy. Mám řeky, ale ne ryby. Kdo jsem?

2 - Měříte můj život v hodinách a sloužím vám tím, že zanikám. Jsem rychlá, když jsem hubená a pomalá,
když jsem tlustá. Vítr je můj nepřítel. Kdo jsem?

3 - Můžeš mne uchopit svou levou rukou. Pravou to ale nikdy nedokážeš. Kdo jsem?

4 - Rádi mne máte, života by beze mne nebylo. Ale kdo se na mne dívá, vždycky se mračí.

5 - Jsem ze dřeva a papíru, spálit mne však nejde. Kdo jsem?

6 - Máš-li mne v kapse, nemůžeš tam mít nic jiného. Kdo jsem?

7 - Když vyslovíš mé jméno, zničíš mne. Kdo jsem?

8 - Patřím ti, ale tvoji přátelé mne používají mnohem častěji, než ty sám. Kdo jsem?

9 - Tři fifleny Tři fifleny nebaští ledacos, každá má vytříbený na něco nos. Ta první přijela a je tu, drží
krabicovou dietu. Druhá hltá módní věci, ropu baští ráda přeci. Třetí motor bez pití, třpytky ty ji zasytí. Kdo,
nebo co jsou ?
10 - Co se vyskytuje jednou v minutě, dvakrát v každém momentě, ale ani jednou v roce?

1-mapa, 2-svíčka, 3-pravá ruka, 4- sluníčko, 5-popel, 6-díra, 7-ticho, 8-tvoje jméno, 9-popelnice, 10- písmeno „m“.
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