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Slovo úvodem
Vážení zábrodští spoluobčané,
opět se scházíme u podzimního Zábrodského zpravodaje. Přinášíme informace o tom, co se dělo v naší obci
v uplynulém období. Jsou zde pozvánky na akce, které se chystají na období před Vánoci, mikulášskou nadílku pro děti, rozsvěcení vánočního stromu a poslední veřejné vánoční zasedání obecního zastupitelstva.
V minulém roce v tomto období stále trvalo suché počasí. Letos letní a nyní i podzimní měsíce přinesly více
dešťů, máme tu normální „nepříjemný podzim“ a to je dobře. V tomto vydání Zpravodaje najdete výpis událostí z kroniky v roce 1988 a 1989 pro porovnání, k jakým změnám došlo během těchto dvou let a také během posledních třiceti let od 17. listopadu 1989. Můžeme přemýšlet o tom, co každému z nás toto období
přineslo, nejen po stránce hmotné, ale i duchovní, a jak vnímáme náš současný život.

Lípa svobody v Horních Rybníkách
Občanské fórum a MNV Zábrodí pořádaly 4. května 1990 v sále národního výboru
„Sousedské posezení“ spojené se zasazením „Lípy svobody“.
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Zprávy z obce
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
5. 8. 2019
Starosta zahájil v 18,07 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.4) Cestovní náhrady - směrnice a nechal o něm
hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Jan Veselý, Ondřej Kohl
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Ondřej Kohl, Petr Habr, Jiří Matějovic, Jan Veselý (viz. prezenční listina)
Omluven: Petr Baláš
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva o hospodaření a o čerp. rozpočtu obce k 31. 7. 2019
Úprava rozpočtu
Fond oprav na vodovod
Cestovní náhrady - směrnice
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 31. 7. 2019
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31.7.2019
Příjmy 8 117 485,66 Kč
Výdaje 4 471 822,78 Kč
Stavy na účtech k 31.7.2019: ZBÚ 9 732 828,95 Kč, ČNB 3 353 132,95 Kč.
Účty celkem 13 085 961,90 Kč
2. Úprava rozpočtu (příloha č.1).
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno
zastupitelstvem obce. Dne 29.7.2019 byla na účet ČNB přijata dotace na chodník Horní Rybníky ve
výši 999 999,99 Kč. Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu k 1.8.2019 dle přílohy č.1
Hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/5/8/2019 bylo schváleno.
Fond oprav na vodovod
V roce 2019 se do fondu oprav na vodovod převede částka 114 000,-Kč. Celkem je na tomto účtu
251 000,-Kč. Fond oprav vodovodu je v účetnictví veden odděleně na účtu 555/0300 „Tvorba a
účtování rezerv“ a 441/0300 „Rezervy“
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e převod do fondu oprav na vodovod za rok 2019 ve výši
114 000,-Kč
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/5/8/2019 bylo schváleno
3. Cestovní náhrady – směrnice
Cestovní náhrady jsou vypláceny dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce , §176, odst1, a ve znění
vyhlášky MPSV.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e vyplácení cestovních náhrad dle zákona č.262/2006,Sb zákoník
práce§176, odst1, a ve znění vyhlášky MPSV.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/5/8/2019 bylo schváleno
4. Různé
Ve sběrném dvoře je červená popelnice na oleje použité v kuchyni.
Proběhlo jednání na OÚ Zábrodí s p. Červíčkem, náměstkem hejtmana KHK o stavu silnic a možnostech jejich oprav. Pan Červíček přislíbil opravu dlouho kritizovaného povrch vozovky v horním
úseku Červeňáku. Dále pan Červíček vyjádřil podporu záměru výstavby domova pro seniory v obci
Zábrodí.
5. Diskuse
6. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 18,30 hodin.
Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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Oznámení
Připravujeme
Drakiáda

neděle 27. října do 15:00 na hřišti

Veřejné zasedání ZO Zábrodí

pondělí 4. listopadu od 19:00 hod.

Rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášská nadílka
Veřejné zasedání ZO Zábrodí

neděle 1.prosince 16:30 hod.

pátek 13.prosince od 19:00 hod.
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Společenská kronika
V měsíci říjnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
Miroslav Adamů

Jaromír Kozel

Hedvika Bernardová
Soňa Dohnanská

Irena Prouzová
Dana Sedláčková

Stanislav Dohnanský
Olga Formanová

Josef Semerák
Jan Středa

Naděžda Hanušová
Eliška Jiroušková

Liduše Špicarová

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
Petr Hanuš
Věra Hülleová
Jan Laštovička
Tomáš Mikeš
Sylva Nevečeřalová
Jaroslav Rýdl
Jaroslava Slezáková

V měsíci prosinci oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
Irena Dohnanská

Erika Poláčková

Otto Hepnar
Bohuslava Jirková

Věra Semeráková
Jan Středa

Květuše Kejklíčková
Petr Kulda
Jaromír Martin

Jaroslava Špeldová
Wieslava Vajsarová
Jaroslav Vlček

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
Rád bych touto cestou poděkoval Obecnímu úřadu a zástupcům OÚ, rodině, příbuzným a
známým za dárky a projevené gratulace k mému výročí.
Jiří Puš, Končiny
Děkuji za milou návštěvu, dárek a gratulaci od zástupců naší obce k mým narozeninám.
Jaroslav Navrátil, Horní Rybníky

Knihovna
Vážení spoluobčané,
Po prázdninové pauze opět rozjíždíme naše „Herní pondělky s Albi“, které se konají
každý sudý týden v pondělí, kdy je otevřena knihovna.

Začínáme 30. září od 17:00.
Tyto akce jsou určeny nejen pro děti od 10 let, ale i pro dospělé s herním duchem.
Nejznámější hry co máme, jsou třeba Osadníci z Catanu, Carcassonne, Bang!, a spoustu dalších.
Můžete si u nás půjčit nejen knížky a časopisy, ale také různé hry od Albi.

Těšíme se na Vaši návštěvu
Knihovníci Horní Rybníky
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Kultura v Červeném Kostelci
KDYBY ČERVENOKOSTELECKÉ DOMY MOHLY MLUVIT (II.)
V Červeném Kostelci stojí několik desítek budov, které mají svou zajímavou historii
a neopakovatelnou atmosféru. Během pokračování úspěšné besedy se tentokrát
zaměříme na domy, které byly velmi vyhledávané. Budeme totiž besedovat o hostincích a hotelech. Tyto budovy mají nesčetně příběhů a kdyby mohly mluvit, vydalo by to na stovky, ne-li tisíce hodin vyprávění. Pokud Vás zajímá historie právě
těchto červenokosteleckých domů, určitě přijďte.
čtvrtek 31. 10. 2019 17:00

O pejskovi a kočičce
Divadelní pohádka podle předlohy Josefa Čapka. Známé příběhy dvou nerozlučných
kamarádů o pečení dortu, mytí podlahy, žížale, kterou se nedají zašít kalhoty a panence, co tence plakala. Pohádka je provázená veselými písničkami a baví malé i
velké diváky.
neděle 10. 11. 2019 15:00

Beseda
Václav Malý a
Milan Hruška
Beseda o listopadových
událostech,
která bude proložena koncertem folkové skupiny EPYDEMIE. Moderuje Marie
Štěpánová.
Vstupenky v symbolické hodnotě 89 Kč v předprodeji od 1. 11. v
IC Červený Kostelec, Náchod, Česká Skalice,
Hronov, Police nad Metují, Nové Město nad
Metují a online na www.mksck.cz. Pojďme
společně oslavit důležité výročí v našich dějinách..
úterý 19. 11. 2019 18:30

Jaroslav Uhlíř
Koncertní program
největších hitů, ve
kterém vystupuje Jaroslav Uhlíř.
sobota 30. 11. 19:00

Všechny kulturní akce v Červeném Kostelci najdete na webu www.mksck.cz

Vstupenky na červenokostelecké akce lze zakoupit Informačním centru v Červeném Kostelci, nebo online
na www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz.
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Lékařská pohotovost
Lékařská pohotovostní služba
Pro dospělé

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

Pro děti

telefon: 841 155 155
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Bartoňova 951, Náchod
(horní nemocnice)
ordinační hodiny:
všední den: 16.00 - 22.00
SO, NE, svátek: 08.00 – 22.00

Ve všední dny a mimo tyto ordinační hodiny: dětská oddělení nemocnic v rámci ústavní pohotovostní služby
Mimo uvedené ordinační hodiny pohotovosti je nutné: - získat informaci na informační lince: 841 155 155,
nebo kontaktovat svého praktického lékaře - nebo využít služeb ambulancí a oddělení nemocnic.
N á v š t ě v n í s l u ž b a v s e n e p o s k y t u j e.

V případě ohrožení života vždy volat na tísňovou linku 155

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

Zubní lékařská pohotovost
Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti okresu Náchod oblasti Náchod, Hronov;
Červený Kostelec, Nové Město nad Metují
ordinační hodiny:
12. 10. a 13. 10.
19. 10. a 20. 10.
26. 10 a 27. 10.
28. 10.
02. 11. a 03. 11.
09. 11. a 10. 11.
16. 11. a 17. 11
23. 11. a 24. 11.
30. 11. a 01. 12.
07. 12. a 08. 12.
14. 12. a 15. 12.
21. 12. a 22. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12. a 29. 12.
01. 01. 2020
04. 01. – 05. 01. 2020
11. 01. a 12. 01.

MUDr. Ludmila Jánská
MDDr. Michal Jánský
MUDr. Hana Jelenová
MUDr. Tereza Štrasová
MUDr. Mir. Jirmanová
MUDr. Petr Juran
MDDr. Martin Kyselý
MUDr. Jan Klimek
MUDr. Anna Klikarová
MUDr. Jana Malíková
MDDr. Jan Petřík
MUDr. Eliška Pištorová
MUDr. Jana Šťovíčková
MUDr. Jana Šnajdrová
MUDr. Jan Šnajdr
MUDr. Jar. Podškubková
MUDr. Alena Zdražilová
MUDr. Radka Prouzová
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
ZŠ TGM, Bartoňova
ZŠ TGM, Bartoňova
Denisovo nábřeží 665
Denisovo nábřeží 665
Komenského 48
Komenského 10
Rokolská 123
Českých bratří 407
Náměstí ČSA 69
Denisovo nábřeží 665
Kamenice 113 ( Magnum)
Komenského 72
Denisovo nábřeží 665
Náchodská 548
Náchodská 548
Větrník 720
Denisovo nábřeží 665
Jugoslávská 33
ZŠ Malecí

Náchod
Náchod
Náchod
Náchod
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
Nový Hrádek
Náchod
Hronov
Náchod
Náchod
Nové Město nad Metují
Náchod
Velké Poříčí
Velké Poříčí
Červený Kostelec
Náchod
Náchod
Nové Město nad Metují

491 421 604
491 421 604
491 431 104
491 424 921
491 472 947
491 472 721
495 217 195
491 427 603
491 482 700
491 428 885
724 086 199
491 472 923
491 423 748
491 852 850
777 905 047
491 462 331
491 427 548
602 234 217
491 520 373

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji-32344/
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Rok 1988 a 1989 v naší obci
Rok 1988 v Zábrodí
Počasí: na Nový rok byly ráno +4 °C, odpoledne
dokonce +8 °C. Na Tři krále dokonce 12 °C. Teploty
až do 17. ledna připomínaly duben nebo říjen, ale
rozhodně ne leden. Pak napadlo 3 cm sněhu, který
zase roztál. Poslední lednové dny dělaly dojem
úplně jarního počasí. Na začátku února pokračovalo
teplé počasí, pak již teploty klesaly pod nulu. 9.
února se ochladilo a napadl sníh.
JZD ÚPA. Po zkušebním provozu v prosinci zahájila
v Olešnici provoz loupárna brambor vybavená
moderní technologií z Rakouska, Holandska a NDR.
Týdně expeduje 14 tun oloupaných brambor do
okresu Náchod, 5 tun do okresu Jičín. V čistém a
pěkném prostředí pracuje 50 pracovníků, převážně
žen.
ČSČK. Československý červený kříž – organizace
Zábrodí uspořádal v kulturním domě v Zábrodí
„Maškarní zábavu“. Akce se vydařila.
ČSŽ. Český svaz žen uspořádal pro děti dne 7.
února 1988 v kulturním domě v Zábrodí
„Discokarneval“. Akce pro naši nejmladší generaci
byla hojně navštívena. Opět vydařená akce.
ČSČK uspořádal dne 12. února 1988 v zasedací
místnosti MNV v Horních Rybníkách přednášku na
téma „Umíme a musíme zdravě žít“. Přednášel Dr.
Žďára. Přednáška byla hojně navštívena. Na otázky
posluchačů lektor velmi ochotně odpověděl.
Při plenárním zasedání 25. února bylo vzpomenuto
významného 40. výročí Vítězného února v roce
1948. Na zahájení vystoupili členové SSM se svou
kulturní vložkou zaměřenou k této historické
události. Byl vyzvednut odkaz Února, který nás
zavazuje, abychom usilovněji a obětavě pracovali
pro radost a štěstí nás všech, pro posílení boje za
pokrok a mír.
MNV (místní národní výbor) uspořádal dne 8.
března v zasedací místnosti MNV oslavu
Mezinárodního dne žen. Velmi pěkné vystoupení
měly děti z mateřské školy, po nich následovalo
vystoupení členů ZO SSM. Hlavní projev pronesl
předseda MNV Petr Maier.

Místní organizace SSM (socialistického svazu
mládeže) Zábrodí uspořádala dne 11. března 1988
lékařskou přednášku na téma „Toxikománie a
AIDS“. Přednášel lektor Socialistické akademie
v Náchodě Dr. Škrha. Účast dobrá.
Sběrné suroviny, národní podnik Hradec Králové,
vyhlašují každoročně soutěž ve sběru druhotných
surovin (železný šrot, papír, barevné kovy, textil).
Náš MNV obdržel za dobré plnění sběru železného
šrotu odměnu 300,- Kč.
MNV a organizace NF (národní fronty) uspořádaly
dne 8. dubna 1988 v zasedací místnosti MNV
v Hor. Rybníkách další akci - „Besedu s důchodci“.
O program, který byl pestrý a přitom pěkný, se
postarali jednak ochotníci z Červeného Kostelce,
kteří v divadelních scénkách uměli návštěvníky
dobře pobavit, jednak hudba k poslechu i k tanci.
Zajímavá byla i část, v níž kronikář Václav Bydžovský
seznamoval občany s různými zajímavostmi
z minulosti naší obce. Besedy se zúčastnilo 112
občanů, převážně důchodců. Všichni účastníci byli i
dobře pohoštěni. Byl to opravdu pěkný večer, na
který se snad každý těšil.
1.máj. Svátek práce připadl letos na neděli. Jako
každý rok i letos se konaly oslavy i v Č. Kostelci.
Účast byla hojná, počasí tomu přálo, bylo sice
polojasno až oblačno, ale bez jediné kapky deště.
Dopoledne ukazoval teploměr 12 °C, odpoledne 20 °C.
Obec je napojena na vodovod z Červeného
Kostelce. Vodné a stočné v naší obci činí 0,60 Kčs/1
m3 a je vyměřeno paušálem. Vodoměry se
nezabudovávaly.
Dne 25. června se zúčastnili požárníci z naší obce
okrskové soutěže požárních družstev na Žernově.
Požárníkům z Horních Rybníků štěstí nepřálo.
Umístili se téměř na konci výsledné tabulky. Zato
požárníci ze Zábrodí podali špičkový výkon.
S výkonem 45,5 vteřiny se umístili mezi patnácti
družstvy v první pětici.
V neděli 24. července se přihnala silná vichřice,
která napáchala i v naší obci značné škody. Byly
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poškozeny střechy (na bytovce v Horních Rybníkách
nejvíce), obilí, polámány stromy (obrovská lípa u
Matějoviců v Horních Rybníkách), spadlo mnoho
ovoce. Lesy zaplatily také krutou daň, zejména na
Broumovsku, v oblasti Teplic nad Metují a
Adršpachu. Hrůzu té noci prožívali i lidé u rybníků
Špinka, Brodský i Rozkoše. Jejich stany byly
položeny. Štěstí však, že si ani u vody nevyžádala
oběti na lidských životech. V kempu na Rozkoši bylo
toho dne osm tisíc návštěvníků. Vichřice dosáhla
rychlosti 42m za sekundu (151,2 km/h).
Naše veřejnost byla informována, že v neděli 21.
srpna 1988 večer došlo k rušivým akcím na
Václavském náměstí, na Staroměstském náměstí a
v přilehlých ulicích. Přes 4000 osob se tu pokusilo
narušit pořádek. „Jejich počínání“ – podle informací
SNB – „přerůstalo ve výtržnosti.“ Byli zraněni i dva
příslušníci VB. Kromě 77 našich vyšetřovaných
účastníků bylo vyšetřováno i 7 cizích státních
příslušníků.
Federální cenový úřad oznámil dne 28. 8. 1988, že
na nový osobní automobil Škoda 781 136 Favorit
byla stanovena maloobchodní cena ve výši 84.600,Kč. K této stanovené ceně bylo vzneseno mnoho
připomínek. Lze je stručně shrnout do věty: „Kdo si
to může dovolit koupit“.
Rok 1988 je významným výročím požárníků
v Zábrodí. Uplynulo již 90 let od založení tehdejšího
Sboru dobrovolných hasičů. Sbor byl založen 15.
září 1898.
ČSŽ a ČSČK USPOŘÁDALY 4. PROSINCE
Mikulášskou nadílku a diskotéku pro děti naší
sloučené obce. Besídka se konala v zasedací
místnosti MNV v Horních Rybníkách. Besídka se
líbila, návštěva byla velmi pěkná. Je třeba
podotknout, že ještě před několika lety nosil dárky
dětem Děda mráz. Již v loňském roce i letos opět
podle prastaré tradice chodil s dárky zase Mikuláš
v doprovodu čerta a anděla.
V tomto roce už druhou besedu nad kronikou
uspořádal kronikář V. Bydžovský dne 3. listopadu
pro členy ZO KSČ (základní organizace KSČ).
Tentokrát se zaměřil na události z let 1982-1984.
V roce 1988 se prováděla výstavba pouze
v Horních Rybníkách. U budovy MNV se přistavěla
kotelna, bylo zavedeno ústřední topení do celé

budovy a do nového přistavěného sálu. Náklad na
tuto akci činil 32.000,- Kč. Odpracováno bylo 864
hodin. Z toho zdarma 356, mládež zde odpracovala
154 hodin. Krom toho se na Horních Rybnících
vybudovala první část kanalizace, na kterou činily
náklady 50.000,- Kč. Kanalizace bude dokončena
v roce 1989 a bude dlouhá celkem 286 metrů.
Ke dni 31. 12. 1988 má obec Zábrodí celkem 414
obyvatel, z toho 200 žen a 214 mužů.

Rok 1989 v Zábrodí
Už od samého začátku nového roku 1989 je jasné,
že u nás dochází k velkým politickým změnám,
s nimiž se však naše dosavadní vedení, zejména
stranické, ale i státní nechce smířit. Důkazem toho
je zpráva v Zemědělských novinách dne 16. ledna
1989, které psaly – cituji: „Na Václavském náměstí
v Praze se včera několik skupin protistátních živlů
pokusilo o provokaci dlouhodobě připravovanou
západními diverzními centry, a některými západními
rozhlasovými stanicemi – zejména Svobodnou
Evropou a Hlasem Ameriky ve spolupráci především
s představiteli tzv. Charty 77. Přes zákaz státních
orgánů se snažily zneužít nesmyslné sebevraždy
studenta J. Palacha k vyvolání protisocialistických
emocí a narušení pořádku v hlavním městě.
Příslušníci
pořádkových
jednotek
Veřejné
bezpečnosti rázně zakročily proti provokatérům a
jimi plánovaným akcím, které znemožnili. 91
nejaktivnějších narušitelů zadrželi. Na žádosti
pracujících Prahy se na udržování pořádku a klidu ve
středu města podíleli příslušníci Lidových milicí
z pražských závodů.“
Dne 28. ledna bylo uskutečněno další vítání našich
nejmenších občánků. Do života byly slavnostně
uvítány 4 děti. Dětem byly předány vkladní knížky
s počátečním vkladem 100, Kčs a také věcné dárky
od ČSŽ a od závodů, kde pracují rodiče dítěte.
Maminky byly podarovány kytičkou.
V neděli 5. února uspořádal ČSŽ v kulturním domě
„Dětský karneval“. Akce byla velmi pečlivě
připravena, ale účast dětí i dospělých byla velmi
slabá. Vybráno bylo jen 253,- Kčs, ale našim ženám
to neubralo na chuti do další práce. Nelze přece
dělat všecko vždy jen pro finanční efekt!
Vítězství pracujícího lidu 25. února. Už máme
dostatek důkazů a odstrašujících případů, co pro
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nás přinesl onen 25. únor 1948. Zdaleka nemůžeme
dnes souhlasit s tím, co ještě máme doloženo
v místních novinách ze dne 28. 2. 1989, kde stojí:
„V současné době slavíme 41. výročí únorových
událostí
roku
1948,
nesporně
jedné
z nejvýznamnějších událostí v dosavadní víc než
půlstoleté
cestě
Komunistické
strany
Československa i v novodobých dějinách našich
národů. Únorové vítězství našeho pracujícího lidu je
proto
historickým
mezníkem
nejenom
v nejnovějších našich dějinách, ale je především
korunovací dějinného a vysoce tvůrčího úsilí KSČ,
jejího
neohroženého
postoje
a
politické
prozíravosti.“ Co nám únor zanechal, to už dnes je
patrné, je to k pláči. Nejbližší týdny a měsíce snad
odhalí to všechno, k čemu došlo a dojít nemělo.
Do jednotného plánu kulturní výchovné činnosti
byla i pro tento rok zařazena také beseda
s důchodci, která se konala 31. března. Byla to
velmi zdařilá akce, kterou pořádal MNV spolu s JZD,
ČSŽ, ČSČK, DV, SPOZ, a MŠ. Účastnilo se 94 občanů.
Beseda se všem velmi líbila. Kladné bylo hodnocení i
programu dětí z MŠ a SSM. K důchodcům promluvil
předseda MNV Petr Maier a za JZD Úpa Jaromír
Hanuš a Ing. Vladimír Beneš.
V socialistické soutěži národních výborů v rámci
okresu za rok 1988 obdržel MNV Zábrodí ve své
skupině druhé místo. S čestným uznáním obdržel
finanční odměnu patnáct tisíc korun.
Sdružený klub pracujících ROH Červený Kostelec
pořádal pro naše občany dne 6. května 1989
v kulturním domě v Zábrodí „Májovou taneční
veselici“. K tanci hrála hudební skupina A3. Účast na
této zábavě byla velmi pěkná. Co hodnotíme velice
kladně, je ta skutečnost, že pořadatelé dbají, aby do
místnosti, kde se zábava konala, vstoupili lidé jen ve
slušném oblečení. Tak by to mělo být všude.
MNV a SPOZ uspořádal dne 24. listopadu
přednášku na téma: „Náboženský názor dříve a

nyní“. Přednášel JUDr. Vybíral ze socialistické
akademie v Náchodě. Valný zájem o tuto přednášku
nebyl, což způsobují především poslední události,
k nimž v naší zemi dochází a po nichž právem naše
obyvatelstvo touží.
Na manifestacích v Náchodě vystoupili kromě
představitelů nově vzniklého Občanského fóra také
herečky Věra Galatíková a Hana Maciuchová,
zpěvák Karel Zmožek, bývalý ředitel ZOO ve Dvoře
Králové ing. Josef Vágner a herec Petr Nárožný.
Náchodské náměstí bylo každý večer dějištěm
několikatisícových manifestací, na kterých účastníci
vyjadřovali solidaritu se stávkujícími studenty a
umělci.
Dne 18. prosince 1989 se konala na MNV Zábrodí
ustavující schůze Občanského fóra obce Zábrodí.
V Zábrodském zpravodaji ze dne 22. 12. 1989 se
uvádí, že výbor OF si je vědom toho, že tato schůze
měla mnoho nedostatků v organizaci, některé že
byly zaviněny výborem OF, jiné skutečností, že
současné dění má skutečně velký spád a situace se
mění doslova každou hodinu. Občanské fórum
Zábrodí si jako hlavní úkol dalo přistoupit
zodpovědně k přípravě a provedení demokratických
voleb v naší obci, včetně spravedlivého a poctivého
navržení budoucích poslanců. Schůze se zúčastnilo
120-150 občanů. Prozatím vstoupilo do organizace
OF 102 občanů naší obce. Přípravný výbor rovněž
zorganizoval podpisovou akci za podporu
kandidatury Václava Havla na úřad prezidenta. Tuto
petici podepsalo 171 našich občanů. Před volbou
výboru OF do programu této schůze byly zařazeny
dvě akce, a to: 1) Promítání záznamu událostí ze
dne 17. 11. 1989 v Praze. 2) Vystoupení studentů VŠ
ekonomické z Prahy a vystoupení zástupce OF
Náchod.
Ke dni 31. 12. 1989 má obec Zábrodí celkem 416
obyvatel, z toho 201 žen a 215 mužů.

Odpovědi
1. Každý byl na opačném břehu.
2. V šachách.
3. Ať mě zabije ta nejošklivější. ( Žádná z nich nechce být ošklivá)
4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
5. V momentě setkání budou oba stejně daleko od Prahy.
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Rozhledna na kopci „Na Vartě“ u Sendraže
Rozhledna Sendraž, nazývaná též rozhledna Na
Vartě, se nalézá na kopci Varta v nadmořské výšce
618 m asi 0,6 km severně od obce Sendraž v okrese
Náchod.
Vyhlídková plošina nabízí úžasný kruhový rozhled
do širokého okolí. Za příznivého počasí jsou
viditelné Krkonoše, Jestřebí hory, Góry Bystrzyckie
a Orlické hory. Z bližších míst je vidět zejména Nové
Město nad Metují, vodní nádrž Rozkoš a Dobrošov.
Rozhledna je přístupná po modré turistické značce
vedoucí ze Sendraže do Pekla. Na rozhlednu se
můžete vydat z Pekla u Nového Města nad Metují a
překonat na dvoukilometrové trase více než 200
metrů převýšení. V Pekle se můžete občerstvit v
turistické chatě „Bartoňova útulna“, restauraci
„Čertovka“, nebo v kiosku naproti turistické chatě. .

Snazší je vyjít po modré
značce ze Sendraže (1km).
K rozhledně se ze Sendraže
lze dostat i na kole. Autem
se přímo k rozhledně nedostanete vede k ní jen
lesní cesta.
Na kopci Varta stávala již od přelomu
devatenáctého a dvacátého století dřevěná
rozhledna. V 50. letech 20.století byla pro svou
zchátralost zbořena. Opětovně byla postavena v
roce 2007 firmou Vodafone jako telekomunikační
věž, zpřístupněna však byla až v roce 2009. Věž je
vysoká 50 m, vyhlídková plošina je ve výši 23,8 m.
Rozhledna je přístupná 24 hodin denně.
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Závody v agility
III.Devil Dogs Cup - otevřené klubové závody
Parta pejskařů z Kostelecka, která se věnuje především agility , uspořádala 10. srpna na hřišti v Zábrodí
třetí ročník DevilDogs Cupu.
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Pro děti a chytré hlavy

Kolik najdete na obrázku
zvířátek? Možná, že se to
zdá jednoduché, ale je jich
tam více, než byste čekali…
Jde o jeden z obrázkových
hlavolamů, kde je opravdu
potřeba zapojit i fantazii.
Dokážete například přijít na
to, kam autor ukryl
krevetu?

Několik hádanek s chytákem - jen tak, pro zamyšlení.
1. U řeky stojí 2 muži. Na břehu je zakotvena loď, která ovšem dokáže přenést pouze jednoho muže. Avšak oba muži
se přepravili na protější břeh. Jak to dokázali?
2. Kde se stáva to, že kůň přeskočí koně ?
3. Muž se vydal na moře a chytila ho bouře, která ho odnesla na ostrov, kde žijí samé ženy. Když se probudil, byl
přivázán a uprostřed nějakého rituálu, kde zjistil že jo chtějí zabít. Muž neváhal a řekl, že chce mít poslední přání. Po
tom, co ho vyslovil, dostal od žen loď, vodu a pustily ho domů. Co jim řekl?
4. Tuto hádanku vyřeší žák prvního stupně za 5 minut, žák druhého stupně za 15 minut student za hodinu a profesor
jí nevyřeší nikdy. Hádanka: Co znamená jdtčpšsodd?
5. Jeden vlak jede z Prahy do Brna se zpožděním 10 minut a druhý z Brna do Prahy se zpožděním 20 minut. Který z
těchto vlaků bude blíž k Praze, když se oba vlaky setkají?

Řešení obrázku se slonem a
hádanek najdete na jedné
z předchozích stran.
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.

