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ZKRÁCENÝ
ZÁPIS
Z
9.
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 13.7.2016 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ

Beneš upozornil, že měla být prodloužena již od
1.1.2016. Proto starosta navrhl smlouvu o nájmu
nebytových prostor prodloužit na 5 let, od 1.8.2016 do
31.7.2021, za stávajících podmínek. To znamená
nájemné 2.000,- Kč/měsíc a šestiměsíční výpovědní
lhůta.
Oznámení o nájmu prodejny potravin bylo vyvěšeno
na úřední desce od 27.6. do 13.7.2016. Došlo
k několika změnám oproti původní. V zastoupení
společnosti H & B už nefiguruje paní Marcela
Benešová, dále se změnily plochy v okolí prodejny.
T.Jirman se zeptal, zda zůstává cena za pronájem
stejná?
Starosta mu odpověděl, že se cena za pronájem
snižovala až na 2000,- Kč za měsíc. O těchto
změnách byli zastupitelé informováni.

Přítomno 5 členů ZO, omluveni Josef Beneš, Martin
Jošt.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Tibor Jirman,
Tomáš Klikar.
2) Program 9. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 9. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 8. zasedání ZO
4. Smlouva o převodu a převzetí investorství a
smlouvy o zápůjčce
5. Smlouva o nájmu nebytových prostor
6. Dodatek č.7 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného
svazku obcí
7. Úprava rozpočtu č.1
8. Informace
9. Návrh usnesení

6) Dodatek č.7 ke smlouvě o vytvoření
dobrovolného svazku obcí
Starosta informoval, že z důvodu změny názvu Obce
Žernov na Městys Žernov je zapotřebí schválit
dodatek č.7 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného
svazku obcí ze dne 8.července 2002. Ve smyslu
článku IV. Smlouvy – členství ve svazku obcí a
článku V. Stanov – členství ve svazku obcí, dne
21.12.2010 do dobrovolného svazku obcí ÚPA
vstoupil městys: Městys Žernov, IČ 00273295, 552
03, Žernov 112. Zároveň se ruší: Obec Žernov, IČ
00273295, 552 03, Žernov 112.
Starosta jen doplnil, že moc nechápe, co starostu
Žernova ke změně vedlo. Určitě bylo složité pak
všechno měnit. Museli to mít historicky podložené.
Všechny obce, které jsou členy svazku musí změnu
schválit.

3) Schválení plnění usnesení z 8. zasedání ZO
Na 8. zasedání ZO byla schválena účetní závěrka
Obce Dolní Radechová a příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Dolní Radechová. Nakonec byl schválen
závěrečný účet obce za rok 2015.
4) Smlouva o převodu a převzetí investorství a
smlouvy o zápůjčce
Starosta sdělil, že Obec Dolní Radechová ve
spolupráci se společností VAK Náchod a.s. budou
realizovat akci „Prodloužení kanalizace za zbrojnicí
Dolní Radechová“. Obec zajistila potřebná povolení,
VAK Náchod a.s. vybral firmu na realizaci. Zahájení
je naplánováno na 1.9.2016. Investovat stavbu bude
Obec Dolní Radechová s tím, že splašková
kanalizace bude ve vlastnictví společnosti VAK
Náchod a.s. a tato společnost kanalizaci obci splatí
do 5-ti let. Z tohoto důvodu je zapotřebí podepsat a
schválit smlouvu o převodu a převzetí investorství a
smlouvu o zápůjčce.
Starosta sdělil, že se jedná o dlouholetý projekt
splaškové kanalizace za Machovými, Jankovými a
Valáškovými. Na splaškovou kanalizaci by se mohli
napojit i Bergerovi. Podmínkou realizace je, že se
Machovi, Jankovi a Valáškovi napojí na splaškovou
kanalizaci. Ti to přislíbili.

7) Úprava rozpočtu č.1
Z důvodu upřesnění realizace akce „Opěrná zeď,
Dolní Radechová - Hlubočky“, rozšíření dětského
hřiště u ZŠ a MŠ, stavební úpravy hřbitova a
upřesnění dalších položek je zapotřebí upravit
rozpočet. Celkem dochází k navýšení příjmů i výdajů
o 450.000,- Kč.
T.Jirman se zeptal na cestu v Hlubočkách.
Starosta odpověděl, že chtěl toto říci v informacích,
ale odpověděl.
Uvedl, že opěrná zeď Hlubočky je složitá na její
realizaci. Původně měla být ze silničních panelů,
které měly být opřeny do opěrné zdi, ale měla se
k tomu vyjadřovat společnost VAK Náchod a.s. a
protože je v blízkosti splašková kanalizace, museli
jsme tuto verzi přepracovat. Byl přizván statik, který
spočítal opěrnou zeď ze ztraceného bednění.
Nakonec z důvodu rychlosti a jednoduchosti realizace
se bude opěrná zeď provádět z prefabrikátů.

5) Smlouva o nájmu nebytových prostor
Nájemní smlouva na prodejnu potravin byla uzavřena
na 10 let, do 31.12.2015. Starosta sdělil, že ho Josef
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ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z
10. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 14.9.2016 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ

T.Jirman se zeptal, které části přesně se to týká.
Starosta odpověděl, že se jedná o břeh od oplocení
Drašnarových po začátek rybníka Hlubočky. Sousedí
s pozemky Habrových a p.Marečka. Cesta je ve velmi
špatném stavu. Probíhá výběrové řízení na realizační
firmu, příští týden je naplánováno otevírání obálek,
snad vybereme vhodnou firmu a v polovině srpna by
se mělo začít. Snad poslední věcí, kterou se dnes
podařilo vyřešit, byla úprava sloupů ve správě ČEZu.

Slavnostní
vyhlášení
výsledků
“Rozkvetlá okna Dolní Radechové“

soutěže

V 18:00 hodin starosta přivítal přítomné (sešlo se 18
občanů) a sdělil, že dnešní jednání zastupitelstva je
výjimečné, protože se před ním vyhodnotí 1.ročník
soutěže „Rozkvetlá okna Dolní Radechové“. Řekl, že
by se mohlo v této soutěži pokračovat i v příštích
letech, těžko se to hodnotilo a vážíme si všech, kteří
se přihlásili. Potom dal slovo pořadateli soutěže panu
Ing. Petru Pozděnovi.
Ten poděkoval za slovo a řekl, že je naše obec
krásná a funkční a že všichni máme vztah ke
květinám, tím děláme obec ještě krásnější. Řekl, že
si prošli s manželkou Petrou celou obec a že každé
okno přihlášené do soutěže mělo něco do sebe a
váží si toho, že za 1. měli odvahu se přihlásit a za 2.
dali tomu spoustu práce, protože pěstování květin
zabere hodně času.
Dodal, že budeme rádi, když o této soutěži řeknou
svým kamarádům a známým, aby se také v dalším
ročníku do soutěže přihlásili, protože je to o tom, že si
děláme vzájemně radost a děláme naši obec
krásnější.
Potom přešel k samotnému vyhodnocení. Řekl, že se
přihlásilo celkem 10 soutěžících a byla stanovena 5-ti
členná porota, která v polovině srpna obešla všechna
okna soutěžících a anonymně hodnotila rozkvetlá
okna.
Na šestém místě se umístili Zdeněk a Marta
Prauseovi, Pavlína Oulehlová, Tomáš Horák a Jiřina
Novotná, na 5.místě Jana Bubeníčková, na 4.místě
Josef a Jana Sychrovský, na 3.místě Simona
Michelová, na 2.místě Radek Havel a na 1.místě se
umístila Věra Valášková. Všem osobně pogratuloval
starosta obce Ing.Jan Michel a manželé Petr a Petra
Pozděnovi a předali všem pěkné ceny.
Poté starosta poděkoval manželům Pozděnovým za
přípravu soutěže a předal jim drobnou pozornost.
Poté zahájil starosta 10. zasedání ZO, přivítal
přítomné (na zasedání zůstalo 7 občanů) a oznámil,
že
je
zastupitelstvo
v plném
počtu,
tudíž
usnášeníschopné.
10.zasedání zastupitelstva obce bylo přítomno 7
členů ZO.

T.Jirman se zeptal, zda se tím cesta rozšíří?
Starosta odpověděl, že se rozšíří asi o 30 cm. Oprava
povrchové úpravy komunikace by měla být zahájena
v polovině září. Bude začínat od křižovatky u pana
Týče a končit u nově opravené polní cesty směr Babí
u Kašparů. Tím by měla být opravena komunikace
spojující Dolní Radechovou s Babím od Týčových po
Základní školu na Babí.
8) Informace
Stavby
Blíží se stavba opěrné zdi a oprava asfaltové
komunikace v Hlubočkách.
Na úpravy hřbitova jsou prozatím jen kladné ohlasy.
V letošním roce zde byla provedena oprava hlavní
komunikace a přilehlých chodníků s povrchovou
úpravou ze zámkové dlažby. Na podzim bude hřbitov
doplněn zelení, kterou osadí odborná firma.
V základní a mateřské škole bude přes prázdniny
opraveno oplocení a v jedné třídě přebroušeny a
nalakovány parkety.
V první polovině září by měla být položena hlavní
stoka splaškové kanalizace za zbrojnicí.
V letošním roce nedojde k realizaci stavebních úprav
haly z důvodu pokračování mateřské školy.
Z menších akcí byla provedena úprava příkopu u
Pavlišových.
Vesnice roku
V letošním roce byla naše obec přihlášena do
soutěže „Vesnice roku“. Dolní Radechová získala
diplom komise za příkladnou obnovu pietního místa
(hřbitova). Pro starostu to je určitě zklamání. Podle
něho je stavebně vesnice ve velice dobrém stavu, ale
proti jiným obcím je zde slabší společenský život a
spolková činnost. Oproti jiným vesnicím je Dolní
Radechová znevýhodněna tím, že leží blízko města
Náchod. Vesnicí Královéhradeckého kraje se
v letošním roce stala obec Rudník, které naše obec
v roce 2013 finančně přispěla na odstranění
povodňových škod.
9) Návrh usnesení
Starosta požádal Tomáše Klikara, aby přečetl návrh
usnesení.

Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Josef Beneš,
Jaroslav Martinec.

Zapsala: Ivana Zelená 14.7.2016
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7) Informace
Starosta informoval o probíhajících stavbách:
Ke stavbě opěrné zdi Hlubočky starosta uvedl, že je
to velice složitá stavba a je rád, že už se blíží ke
konci. Příští týden by měla být dokončená.
Ke komunikaci Hlubočky starosta uvedl, že po
dokončení opěrné zdi nastoupí firma Strabag a
provede komunikaci v asfaltu od pana Týče po paní
Kašparovou. Tento úsek bude navazovat na novou
polní cestu na Babí. Práce by měly být dokončeny do
konce září, ale asi se to nestihne.
Dále starosta informoval o přípravě stavebních úprav
autobusové zastávky u lomu směrem na Náchod.
Projekt a rozpočet na tuto akci jsou již hotové, proto
mohl oslovit 2 malé firmy s žádostí o vypracování
nabídky. Jedná se o zpevněné plochy ze zámkové
dlažby a s tím spojené drobné stavební práce.
Autobusovou čekárnu vyrobí a osadí zaměstnanci
obce.
Následovala informace o sadových úpravách na
hřbitově. Na tuto akci vybereme odbornou firmu,
protože na tyto práce obecní zaměstnanci nemají
čas.
Na závěr starosta informoval o akci prodloužení
splaškové kanalizace od hasičské zbrojnice po plot u
Bergrových a Jirsových. Firma Maršálek začala
začátkem září. Podmínkou společnosti VAK Náchod
a.s. je, že stavbu kanalizace převezme a ve splátkách
nám ji zaplatí, když se napojí alespoň tři rodinné
domy. Přípojky se dělají k Valáškovým, Jankovým a
Machovým. Příští rok máme v plánu prodloužit
kanalizaci také v Hlubočkách.

2) Program 10. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 10. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 9. zasedání ZO
4. Schválení investičního záměru „Stavební úpravy
hasičské zbrojnice Dolní Radechová“
5. Schválení zadávací dokumentace k výběrovému
řízení na dodávku CAS 30
6. Úprava rozpočtu č.2
7. Informace
8. Návrh usnesení
3) Schválení plnění usnesení z 9. zasedání ZO
Na 9. zasedání ZO byla schválena smlouva o
převodu investorství a smlouva o zápůjčce. Jedná se
o stavbu prodloužení splaškové kanalizace za
hasičskou zbrojnicí. Dále byla schválena smlouva o
nájmu nebytových prostor (prodejny potravin) a
dodatek ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku
obcí. Nakonec byla schválena úprava rozpočtu č.1.
4) Schválení investičního záměru „Stavební
úpravy hasičské zbrojnice Dolní Radechová“
Starosta sdělil, že přibližně před 14-ti dny byla
k tomuto záměru svolána porada zastupitelů. Máme
možnost získat dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu na stavební úpravy hasičské
zbrojnice. Starosta oslovil firmu Dabona, aby získal
podrobnosti k podmínkám získání dotace. Ta vznesla
dotaz na Centrum pro regionálního rozvoj. Na tuto
akci je možnost získat až 90 % dotace. Starosta
dodal, že zkusíme zadat projekt a uvidíme, jestli to
vyjde nebo ne. Čím dříve podáme žádost, tím máme
větší šanci získat dotaci. Starosta dodal, že je to jen
záměr.

9) Návrh usnesení
Starosta požádal pana Jaroslava Martince, aby
přečetl návrh usnesení.
Zapsala: Ivana Zelená 15.9.2016

5)
Schválení
zadávací
dokumentace
k výběrovému řízení na dodávku CAS 30
Starosta upozornil, že tento bod je pouze formalitou.
Obdrželi jsme rozhodnutí o získání dotace na
dodávku CAS 30. Firma Dabona připravila zadávací
dokumentaci k výběrovému řízení na dodávku CAS
30, která je potřeba schválit. Dokumentace je dost
podrobná, má 10 příloh. Zadávací cena je vysoká,
přibližně 7 milionů bez DPH.
6) Úprava rozpočtu č.2
Úprava rozpočtu č.2 se týká nejvíce rozpočtu na
opěrnou zeď Hlubočky a komunikaci Hlubočky,
celkem jsme na opravu komunikace přidali 200 tisíc
Kč. Ušetřilo se na dokončení přístavby k hale a na
stavbě veřejného osvětlení Na Kopci, kde se letos
práce odložily. Přidalo se také 50 tisíc Kč na stavební
úpravy autobusové zastávky.

Ze stavby opěrné zdi v Hlubočkách
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Do 1. ročníku ZŠ nastoupilo 16 nových žáčků, většina
z nich přešla z místní mateřinky. Uvolněná místa byla
ihned obsazena novými dětmi mladšího předškolního
věku pocházejících z Dolní Radechové. Z deseti
přijatých žádostí o umístění dítěte v mateřské škole
bylo možno uspokojit pouze zlomek. Zbývající část
dětí by při uzavření odloučeného pracoviště
mateřinky nebylo možno u nás umístit. Daná situace
tedy logicky vedla k prodloužení činnosti odloučeného
pracoviště o několik měsíců. Následně vzniklé
provozní komplikace jsou sice nemilé, ale nutno
dodat, že předškolní vzdělávání není ze zákona
povinné (vyjma posledního roku před nástupem dítěte
do základní školy), a že rozhodnutí o realizaci
předškolního vzdělávání je pouze a jen na zákonných
zástupcích, a to je nutno respektovat. V průběhu
školního roku bude tedy častěji docházet ke
slučování obou oddělení.
Do konce kalendářního roku nás čeká řada aktivit, na
které bych ráda upozornila. V průběhu října 2016
proběhne tradiční sběr tříděného papíru, zrealizujeme
projektové vyučování, podpoříme vítání nových
občánků v Dolní Radechové, připravíme vánoční
dílnu v jednotlivých třídách a rozloučíme se s rokem
2016. Od ledna bychom měli mezi sebou přivítat nové
kolegy či kolegyně za odcházející pedagožky na
mateřskou dovolenou. Nebude to lehké, ale musíme
to zvládnout.
Mgr. Eva Marková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní
Radechová

INFORMACE STAROSTY
Nebezpečný odpad
Na podzim proběhne svoz nebezpečného odpadu
v sobotu 22.10.2016 od 10.10 do 11.10 hodin.
Svozový automobil bude přistaven u prodejny
potravin.
Do nebezpečného odpadu patří zejména: staré
akumulátory
z automobilů, nádoby a štětce se
zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky,
výbojky, motorové oleje a maziva, olejové filtry,
mořidla, spreje, pneumatiky a televizory.
Svoz papíru
Kontejner na starý papír bude přistaven k základní
škole a mateřské škole od čtvrtka 20.10. od 8.00
hodin do pondělí 23.10.2016 do 7.00 hodin.
Papír je nutné svázat a třídit na čistý novinový papír,
letáky, časopisy, knihy, lepený karton.
Otevření skládky v ohradě
Skládka v ohradě u firmy Bureš Art s.r.o. bude
naposledy v letošním roce otevřena v sobotu
26.listopadu 2016 od 10.00 do 11.00 hodin.
Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Kaplanové
za kytičku, kterou darovala do kapličky sv. Jana před
hřbitovem.
INFORMACE Z KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
ráda bych Vás pozvala do naší obecní knihovny, kde
jsme obohatili nabídku knih o další novinky. V naší
knihovně najdete širokou nabídku knižních titulů
různých žánrů, ze kterých si každý z Vás najde své
oblíbené autory. Na velmi dobré úrovni probíhá
spolupráce s Městskou knihovnou v Náchodě. Zde je
možné pro Vás vypůjčit Vámi žádané knižní tituly,
které nejsou v nabídce naší knihovny a tím vyhovět
Vašim
čtenářským
požadavkům.
Zároveň
připravujeme společná setkání a besedy se školáky
naší základní školy. Nadále budeme obměňovat
knihy v naší knihovně a tím Vám nabízet možnosti
nových čtenářských zážitků.
Petra Pozděnová, knihovnice

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členové jednotky průběžně zdokonalují své znalosti
odbornou přípravou jak v hasičské zbrojnici, tak i
v různých kurzech. Po praktické stránce provádíme
výcvik přímo v jednotce, např. stabilizace vozidel,
použití hasicích přístrojů. V září jsme se zúčastnili
velitelského dne, který byl určen pro všechny členy
jednotek a pořádal ho hasičský záchranný sbor
společně s cyklickým školením velitelů. Zde jsme
probrali činnosti strojníků, především úskalí jízdy
s výstražným zařízením, vyzkoušeli jsme si činnost při
zásahu u dopravní nehody a použití různých
sorbentů.
Co se týče zásahů, několikrát jsme odstraňovali
spadlé stromy, ve velké míře jsme likvidovali
nebezpečný hmyz.
V průběhu letních měsíců jsme v rámci výcviku
provedli ukázky vyproštění osob z havarovaných
vozidel a to na Rozkoši v rámci tunning srazu, poté u
příležitosti dětského dne ve Velkých Petrovicích a u
příležitosti oslav 115. výročí založení sboru v obci
Libchyně. Vypomohly jsme organizátorům Rescue
Campu v organizaci cvičení pro členy tábora, jehož
námětem byl požár na hudební akci s velkým počtem
zraněných.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení čtenáři,
před několika týdny byl zahájen nový školní rok
2016/2017. Nebylo jednoduché do něho vstoupit,
neboť je protkán řadou legislativních změn.
Pedagogové ZŠ i MŠ museli upravit své ŠVP tak, aby
odpovídaly avízovaným změnám neboli inkluzi –
začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími,
zdravotními či sociálními potřebami do klasických
škol a školských zařízení. Domnívám se, že mohu
ohodnotit naši celoroční namáhavou práci za zdařilou,
byť velmi vyčerpávající.
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Odborná komise, tvořená pěti členy, určila pořadí na
prvních třech místech takto:
1.místo: Věra Valášková, Kostelecká 275
2.místo: Radoslav Havel, Zámecká 247
3.místo: Simona Michelová, U Tůně 37
Všichni zúčastnění soutěžící obdrželi tematické
věcné ceny. Předání cen proběhlo v příjemné
přátelské atmosféře, kterou ocenili i zastupitelé naší
obce. Pro příští rok připravujeme 2. ročník soutěže a
pevně věřím, že se tato soutěž stane tradiční
s bohatou účastí Vás, občanů naší krásné obce.
Děkuji všem zúčastněným, kteří se zapojili do letošní
soutěže, starostovi obce za podporu soutěže a přeji
všem hodně zdraví, štěstí a radosti z pěstitelských
úspěchů.
Ing. Petr Pozděna, předseda odborné komise

Vybraní členové jednotky navštívili firmu Tatra
Kopřivnice, kam byli pozváni na prezentaci
nákladních vozidel. Zde jsme si mohli vyzkoušet jízdu
nejen s hasičskými speciály, ale i s civilními verzemi.
Na konci října se zúčastníme okrskového cvičení a
čeká nás náročná soutěž „Dobývání ztraceného
záchranáře“.
Družstvo mladých hasičů mezi sebou přivítalo nové
členy, kteří patří mezi ty nejmladší. Mladí hasiči se
začínají pomalu připravovat na soutěže a
zdokonalovat své znalosti v různých disciplínách.
Velice rádi bychom uvítali v jejich řadách další mladé
zájemce a nejen ty, ale také zájemce o členství
v zásahové jednotce.
Za SDH Dolní Radechová Tomáš Klikar
„Rozkvetlá okna Dolní Radechové“
V letošním roce, jak jistě všichni dobře vědí, byl
vyhlášen 1. ročník soutěže „Rozkvetlá okna Dolní
Radechové“. Smyslem soutěže bylo nejen vyhodnotit
nejlépe vyzdobená okna či balkony, ale zejména
poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase
starají o své domy a tím dělají naši obec krásnější.
Vždyť pohled na nádherně rozkvetlá okna či balkony,
upravené zahrady a třeba i ozdobené sloupky u plotů
udělají radost nejen samotnému pěstiteli, ale i všem
kolemjdoucím, kteří dokáží ocenit nápaditost výzdoby
každého obydlí.
V letošním roce se soutěžilo o nejkrásnější a
nejrozkvetlejší okna a balkony, které se nachází na
území obce. Soutěže se mohl zúčastnit každý občan
naší obce. Do soutěže bylo možné přihlásit jakákoliv
okna nebo balkony, které jsou viditelné z veřejně
přístupné komunikace nebo jiného veřejného
prostranství. Hodnotila se zejména estetika,
kompoziční uspořádání, nápaditost a náročnost
pěstování. Odborná komise, tvořená občany obce,
vyhodnotila přihlášené domy v průběhu měsíce
srpna. Každý dům, který komise hodnotila, byl svojí
nápaditostí originální a pěkný. Bylo možné vidět
krásné pelargonie, ať převislé či vzpřímené
velkokvěté, stejně jako petunie, surfinie či jiné
letničky.
Zajímavě
působily
též
kombinace
jednotlivých druhů květin v oknech, na balkonech a
třeba i na sloupcích plotů.
Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v zasedací
místnosti obecního úřadu dne 14. září 2016 v rámci
jednání obecního zastupitelstva. Vyhlášení se
zúčastnili všichni soutěžící, za což jim patří velké
poděkování. Je třeba poděkovat zúčastněným
pěstitelům též za jejich píli během celého roku, kdy se
starali o svá krásně rozkvetlá okna a balkony a také
za to, že se neostýchali do soutěže přihlásit a rozdělit
se o svoji radost při pěstování květin.

Setkání dříve narozených školáků
Dne 24.9.2016 se opět po roce konalo v místní
hospůdce 26. setkání dříve narozených školáků
v Dolní Radechové.
Přišlo si mezi nás posedět a pobavit se několik
spoluobčanů a sousedů. Tohoto setkání se zúčastnila
i mladší generace, která je již také v důchodu.
Přišlo několik dříve narozených Radechovákůškoláků, kteří v naší obci již nebydlí, ale na tyto srazy
pravidelně každý rok přijdou. Bohužel, i letos se
někteří nemohli zúčastnit většinou z důvodu nemoci,
nebo už nežijí.
Setkání proběhlo velice pěkně. Přivítal nás p.Dyntera,
který s paní Košťálovou tuto akci jako po celá léta
dobře připravil, za což oběma děkujeme.
Přišel mezi nás p.starosta Ing. Jan Michel, který
seznámil občany s akcemi, které v obci proběhly
nebo probíhají. Po dobrém obědě pokračovala volná
zábava.
Myslím si, že se všem přítomným setkání líbilo a že
se opět za rok sejdeme u nás v Dolní Radechové.
Blanka Martincová

Ze setkání dříve narozených školáků
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Konečná tabulka Okresního přeboru
p. družstvo
U V P
1. D.Radechová
16 14 2
2. St.koup.Jaroměř
16 12 4
3. NO Smržov
16 11 5
4. Sokol Velký Dřevíč
16
9 7
5. SK Kounov
16
7 9
6. Stavebka Náchod
16
6 10
7. Ruchadlo Zájezd
16
6 10
8. Sokol Jetřichov
16
4 12
9. Sokol Jezbiny
16
3 13

RADECHOVSKÝ SPORT
Nohejbal
Dospělí
Letošní soutěž okresního přeboru jsme zahájili
výborně a po jarní části jsme byli s jednou prohrou (s
finalistou minulého ročníku) na prvním místě tabulky.
V tu chvíli jsme ještě netušili, že nás celou podzimní
část budou doprovázet zdravotní potíže-zranění.
V červnu si Michal Čermák poranil záda a tím se
vyřadil z celé podzimní části a kvůli zdravotním
problémům odstoupil i Jan Vencl ml. Pro podzimní
část nás tedy zbylo 5 – Michal Ducháč, Patrik Levý,
Josef Beneš, Jiří Ullwer a Jiří Jirman a v případě
potřeby nám vypomáhali naši dorostenci Pavel Středa
ml. a Michal Pošepný.
Snažili jsme se ke každému zápasu přistupovat
zodpovědně a před posledními dvěma zápasy jsme
byli stále na prvním místě s jedinou porážkou.
Předposlední zápas jsme jako první tým tabulky jeli
sehrát s posledním týmem tabulky Zájezdem a
bohužel v daném termínu jsme byli pouze čtyři hráči.
Předpokládali jsme, že se nic zvláštního nepřihodí a
zvítězíme. Bohužel, jak to tak bývá, stalo se. Za
Zájezd nastoupil do té doby nehrající vynikající
smečař, kterému se podařilo se svým spoluhráčem
porazit těsným výsledkem 10:9 ve třetím setu Michala
Ducháče s Patrikem Levým. Do druhé dvojky
nastoupili Jirkové a věřili si na výhru, bohužel při
pátém balonu si Jirka Ullwer natáhl lýtkový sval a
zbytek hry už nemohl hrát naplno a svoji hru prohráli.
Tím bylo prakticky rozhodnuto o naší prohře. Trojku i
třetí dvojku jsme sice vyhráli, ale poslední dvojku
jsme pro zranění skrečovali, takže konečný výsledek
2:3.
Do posledního zápasu jsme tedy nastupovali se
dvěma prohrami a soupeř z Jaroměře se třemi
prohrami. Pokud bychom prohráli, měli bychom stejný
počet proher, ale na vzájemné zápasy by zvítězila
Jaroměř, takže jsme museli zvítězit. Bylo to prakticky
opakování loňského finále Dolní Radechová x
Jaroměř. Začátek tohoto zápasu byl pro nás zdrcující,
první dvojka Michal Ducháč s Patrikem Levým těsně
prohráli a druhá dvojka Michal Pošepný s Jirkou
Jirmanem taktéž, přičemž si Jirka Jirman natáhl
lýtkový sval, prakticky úplně stejně jako Jirka Ullwer
v Zájezdě. Takže na trojky se šlo za stavu 0:2 a
nevypadalo to vůbec dobře. Naše standardní trojice
Michal Ducháč, Patrik Levý a Pepa Beneš ji zvládli
bravurně a zvítězili 3:0. Třetí dvojice Michal Ducháč
s Patrikem Levým po velké bitvě také zvítězili a stav
byl srovnán na 2:2. Na poslední rozhodující dvojku
jsme postavili naše dorostence Michala Pošepného a
Pavla Středu ml. S obavami a nervozitou jsme
sledovali lítý boj, který naši dorostenci bez nervů
neuvěřitelně zvládli a vyhráli 2:0. Tím jsme obhájili
první místo okresního přeboru v nohejbale.

sety body
53:27 28
49:31 24
53:27 22
47:33 18 6
40:40 14 3
34:46 12 1
28:52 12 1
31:49
8 1
25:55
6 1

1
Mládež
Žákovský nohejbal skončil pro malý zájem dětí. Žáci
se zúčastnili pouze jednoho turnaje. Po tomto turnaji
bezdůvodně skončil další hráč. Ve dvou hráčích
nemělo cenu uměle držet mládežnický nohejbal.
Dorostenci Michal Pošepný, Pavel Středa a Patrik
Levý hrají dorosteneckou ligu v oddílech Zbečníku a
Bělé. Konečné pořadí dorostenecké ligy bude známo
ke konci října. Dorostenci také hrají s muži Krajský
přebor a Okresní přebor.

Volejbal
Volejbalisté zahájili nový ročník okresní soutěže. Nyní
mají za sebou šest zápasů a ten poslední, v první
polovině soutěže, je čeká s mužstvem z Teplic nad
Metují. Současná bilance je vyrovnaná, tři prohry, tři
výhry.
V minulém ročníku, který skončil začátkem prázdnin,
obsadili volejbalisté z osmi mužstev páté místo.
V červnu proběhl již dvanáctý ročník turnaje
smíšených družstev ve volejbale, který se tentokrát
vyznačoval malou účastí zúčastněných družstev (8),
které bylo z důvodu souběhu několika turnajů ve
stejný den. Po velkém boji zvítězilo mužstvo
z Hronova.
Konečná tabulka Okresní soutěže
p. družstvo
U V P
1. TJ Červ.Kostelec C 14 12 2
2. Sokol Velký Dřevíč 14 11 3
3. Sj Teplice n.Met.A 14 8 6
4. Sj Teplice n.Met.B 14 7 7
5. Dolní Radechová
14 6 8
6. TJ Červ.Kostelec D 14 5 9
7. VK Hronov E
14 4 10
8. Sokol Jezbiny B
14 3 11

sety
40:11
37:20
30:26
28:30
24:33
27:33
16:33
19:35

body
26
25
22
21
20
19
18
17

SK Benfika Dolní Radechová, z.s.
Jak jsme již avizovali v minulém čísle zpravodaje,
došlo ke změně názvu našeho spolku a novému
zapsání do obchodního rejstříku. Veškeré nové
záležitosti je třeba uvádět s novým názvem spolku.
Veškeré ostatní náležitosti spolku, včetně výboru,
zůstávají beze změny. Hlavní činností spolku zůstává
nadále sportovní činnost.
SK Benfika Dolní Radechová, Martin Jošt, Jiří
Jirman, Richard Levý
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schůzi novou, která se sešla a stala se ustavující
schůzí loutkařského odboru a zároveň zahájením
jeho činnosti pro radost malým i velkým.
A tak se opět probudil Kašpárek a v neděli dne 2.
prosince 1951 sehrána loutková hra „Jak Kašpárek
princeznu osvobodil„ a 16. prosince 1951
„Hastrmanovo království“.

Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Sokolský den
V neděli 24. června 1951 byl u nás pořádán místní
tělocvičnou jednotou „Sokol“ „Sokolský den“ s tímto
pořadem: Průvod od Lípy republiky ve 14.30 hodin,
odchod na Tyršovo cvičiště, státní hymna, zahájení
starostou jednoty br. Janem Jirmanem čp. 11,
proslov ředitele školy br. Josefa Másly, dramatizace
(žáci I.třídy), prostná (žáci II.třídy), hry (žáci I.třídy),
teoretické cvičení (místní hasičská jednota), národní
tance (žáci II.třídy), štafetové hry (žáci II.třídy), kůň
na šíř (dorostenci Sokola), koníčky (Sokolské žačky),
cyklistická rej (dorostenci Sokola), požární cvičení
(místní hasičská jednota).
Sokolský den byl velmi zdařilý, jak po stránce morální
a technické, tak i po stránce finanční. I při tomto
Sokolském dni byla před veřejností dokumentována
tradiční spolupráce Sokola a místní hasičské jednoty,
jak ve zdejší obci byla po dlouhá léta prováděna.

50 let trvání naší kampeličky
V roce 1951 dovršila naše záložna – kampelička 50
let svého trvání. Vklady na knížky a běžné účty
vykazovaly 2.896.564 Kč, zápůjčky členům pak činily
368.075 Kč. Starostou kampeličky byl v tomto
jubilejním roce Josef Stodola, rolník č.p.2.
STAV OBCE V DOBĚ ZALOŽENÍ KRONIKY (1928)
Pokračování z minulého čísla
Obyvatelstvo - zaměstnání
V přítomné době čítá obec 879 obyvatel, kteří se živí
jednak polním hospodářstvím, jednak řemeslem
nebo obchodem. Nejpočetnější jsou však tovární
dělníci, kteří nalézají výdělek v náchodských
továrnách.
V celé obci počítá se 15 statků, bývalo jich 16, ale
číslo 49 bylo rozparcelováno.
Složením půdy patří obec k útvaru permskému,
všude skoro samý červený pískovec, což se i
v pojmenování „Červený kopec“ obráží. Na stranu
pak západní začíná půda hlinitá, jílovitá, těžká
„krutina“. Přes to, že půda není příliš úrodná, přece
poměrně značnou vydává úrodu dík racionelnímu
obdělávání a uvědomění našich rolníků. O takové
úrodě se dřívějším hospodářům ani nezdálo.

Žně v roce 1951
Místním národním výborem byl vypracován žňový
plán pro 8 malých skupin po vzoru plánu a provádění
žní v roce 1950. Zemědělci se však k práci ve
skupinách postavili odmítavě. Stejně odmítavě
postavili se i k ustavení jednotného zemědělského
družstva (JZD) přes všechno úsilí místního
národního výboru a místní organizace Komunistické
strany. Jen několik členů KSČ přihlásilo se za členy
JZD. Nedošlo však k ustavení družstva, ani jeho
přípravného výboru.
Žně proběhly prudce vzhledem k rychlému dozrávání
všeho obilí současně.

Jazykové zvláštnosti
Výjimečných jazykových zvláštností v obci není.
Široká výslovnost příznačná celému kraji Jiráskovu
jest zde zachována – konečné v vyslovuje se jako
„u“. (Leu má červenou kreu jako mrkeu). Slabika dě
ve slovech odvozených od slova dělati stahuje se v ď
(ďál, uďál, neďál). Ne příliš sličné „cák a kdák“ (co a
kdo) stále víc a více mizí. Podle slov „handra, ďouče,
poudal“
poznáš
snadno
obyvatele
kraje
náchodského. Starobylá slova „nátoň, nístěj“ jsou
nejvýznamnější.
Škola, blízkost města, četba novin a knih stírají stále
víc a více svérázný kdysi dialekt.

Místní lidová knihovna v roce 1951
V měsíci květnu 1951 vzdal se dosavadní knihovník
místní lidové knihovny Oldřich Klimeš čp. 112 své
funkce, kterou obětavě a nezištně vykonával po
celých 25 let. Po 6 měsíců se v knihovně
nepůjčovalo. Až v měsíci listopadu 1951 na neustálé
žádosti ze strany občanstva, aby knihovna opět
fungovala, ujal se práce v knihovně ředitel školy
Josef Máslo a přihlásil se dobrovolně ve svých 61
létech věku za knihovníka. Několik členů bývalého
knihovního odboru mu v práci vypomohlo a tak
činnost knihovny byla opět obnovena.
Znovuoživení činnosti loutkařského odboru
V měsíci říjnu 1951 při schůzi výboru těl. jednoty
Sokol
bylo
usneseno
znovuvzkřísit
činnost
loutkářského odboru na jevišti umístěném v bývalé
orelně, nyní sokolovně II., která byla toho času
majetkem „Československé obce sokolské“ a ve
správě místní tělocvičné jednoty Sokol. Ředitel školy
Josef Máslo svolal na den 7. listopadu 1951 schůzi
posavadního loutkařského odboru. Tato se však
nesešla. Svolal proto na den 14.listopadu 1951

V dalším čísle zpravodaje opět najdete pokračování
z historie obce.
Děkuji všem autorům za příspěvky. Žádám další
občany o příspěvky do zpravodaje. Nepodepsané
příspěvky napsal starosta.
Obecní zpravodaj 2/2016, vydala Obec Dolní Radechová
Říjen 2016, počet výtisků 270,
Sestavil a graficky upravil Jan Michel
Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.
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Rozkvetlá okna Dolní Radechové

1. místo - Věra Valášková

2. místo - Radek Havel

3. místo - Simona Michelová

4. místo - Josef a Jana Sychrovský

5. místo - Jana Bubeníčková
9

Obecní zpravodaj 2/2016, vydala Obec Dolní Radechová
Říjen 2016, počet výtisků 270
Sestavil a graficky upravil Jan Michel
Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.

