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ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z
11. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 7.12.2016 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ

k prodeji (geometrický plán, návrh na vklad do KN,
smlouvu kupní), veškerá povolení (souhlas s dělením
pozemků MěÚ odboru výstavby, souhlas MěÚ odboru
životního prostředí) a navíc zajistí pokácení max. 7 ks
stromů včetně úklidu ze silnice.
Od 1.11.2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí vždy
kupující s výjimkou územně samosprávných celků,
proto nebude v tomto případě daň placena. Starosta
dodal, že si to ještě dnes ověřil na finančním úřadě.
Pokácení stromů zajistí hasiči během ledna a února
2017.

Přítomno 6 členů ZO, omluven Josef Gebrt.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Martin Jošt,
Jaroslav Martinec.
2) Program 11. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 11. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 10. zasedání ZO
4. Koupě pozemkové parcely č.345/4 a 345/5, k.ú.
Dolní Radechová
5. Koupě pozemkové parcely č.631/8, 631/9, 631/10
a 670/6, k.ú. Dolní Radechová
6. Koupě pozemkové parcely č.9/10 a 9/11, k.ú. Dolní
Radechová
7. Pronájem části pozemkové parcely č.3/5,
katastrální území Dolní Radechová
8. Pronájem části pozemkové parcely č.4/1, 4/15,
katastrální území Dolní Radechová
9. Určení pravomoci starosty k rozpočtovým
opatřením
10. Úprava rozpočtu č.3
11. Rozpočtové provizorium na rok 2017
12. Informace
13. Návrh usnesení

5) Koupě pozemkové parcely č.631/8, 631/9,
631/10 a 670/6, k.ú. Dolní Radechová
V letošním roce došlo k realizaci akce „Opěrná zeď
Hlubočky Dolní Radechová“. Ta byla částečně
postavena i na sousedních pozemcích ve vlastnictví
Miloslavy Habrové, Tomáše Habra a Milana Marečka.
Malá část komunikace zasahuje i do pozemku ve
vlastnictví Davida Jarého. Z tohoto důvodu je nutné
provést majetkové vyrovnání. Do vlastnictví obce by
měly přejít pozemkové parcely č.631/8 o výměře
15 m2, č.631/9 o výměře 22 m 2, č.631/10 o
2
2
výměře 65 m a č.670/6 o výměře 4 m , celkem tedy
2
106 m . Obec zajistí na vlastní náklady veškeré
doklady nutné k prodeji (geometrický plán, návrh
na vklad do KN, smlouvu kupní) a souhlas s
dělením pozemků MěÚ odboru výstavby. Také
v tomto případě nebude daň z nabytí nemovitých věcí
placena.
6) Koupě pozemkové parcely č.9/10 a 9/11, k.ú.
Dolní Radechová
V letošním roce došlo k realizaci akce „Polní cesty
Dolní Radechová“. Jednalo se o cesty spojující Dolní
Radechovou s Babím a cestu směr „Popílek“.
Ta byla postavena i na sousedních pozemcích
ve vlastnictví manželů Josefa a Anny Burešových.
Z tohoto důvodu je nutné také v tomto případě
provést majetkové vyrovnání. Do vlastnictví obce by
2
měly přejít pozemkové parcely č.9/10 o výměře 1 m
2
2
a č.9/11 o výměře 287 m , celkem tedy 288 m .
Obec zajistí na vlastní náklady veškeré doklady nutné
k prodeji (geometrický plán, návrh na vklad do KN,
smlouvu kupní) a souhlas s dělením pozemků MěÚ
odboru výstavby. Také v tomto případě nebude daň
z nabytí nemovitých věcí placena.

3) Schválení plnění usnesení z 10. zasedání ZO
Na 10. zasedání ZO byl schválen investiční záměr
„Stavební
úpravy
hasičské
zbrojnice
Dolní
Radechová“. Na této akci se pokračuje na projektové
dokumentaci. Dále byla schválena zadávací
dokumentace k výběrovému řízení na dodávku CAS
30. Z důvodu změny v zadávacích podmínkách se
posunulo i výběrové řízení. Nakonec byla schválena
úprava rozpočtu č.2.
4) Koupě pozemkové parcely č.345/4 a 345/5, k.ú.
Dolní Radechová
Starosta zjistil, že autobusová čekárna a zpevněná
plocha zastávky u Lomu směr Náchod je umístěna
na pozemkových parcelách č.345/1 a 345/2 ve
vlastnictví Břetislava Širokého. Protože byla
v letošním roce vyměněna čekárna a opravena
zpevněná plocha, přistoupilo se k majetkovému
vyrovnání.
Do vlastnictví obce by měla přejít
pozemková parcela č.345/4 o výměře 24 m2, která
vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 345/2 a
2
č.345/5 o výměře 1 m , která vznikla oddělením
2
z pozemkové parcely č. 345/1, celkem tedy 25 m .
Obec zajistí na vlastní náklady veškeré doklady nutné

7) Pronájem části pozemkové parcely č.3/5,
katastrální území Dolní Radechová
Jako každoročně, tak i v roce 2017 má pan Radek
Vintera zájem v pokračování pronájmu části
pozemkové parcely č.3/5, katastrální území Dolní
2
Radechová o výměře 798 m .
Starosta navrhl schválit pronájem této části
pozemkové parcely.
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oplocení. Dále informoval o komunikaci Hlubočky,
polních cestách a prodloužení splaškové kanalizace
za zbrojnicí.
Dále starosta informoval o plánovaných akcích:
Prodloužení splaškové kanalizace Hlubočky, technika
pro IZS (nová cisterna). Tato akce je téměř jistá,
hodnota je kolem 8 milionů, obec zaplatí asi 800 tisíc
Kč, zbývající částka půjde z dotace. Rozjednaná je
žádost o dotaci na komunální techniku. Jedná se o
traktor a 3 kontejnery na bioodpad.
Starosta ještě dodal, že jsme letos proinvestovali 4,5
milionů Kč. Naštěstí se použil 2 milionový zůstatek
z minulého roku. Letos budeme mít pravděpodobně
přebytek na účtu 1 milion.
Po sečtení všech akcí, o kterých se uvažuje na příští
rok, vychází 3 miliony 300 tisíc Kč. To nezvládneme,
protože s dotací na nástavbu haly počítat příští rok
nemůžeme. Budeme muset pravděpodobně nástavbu
na halu odložit až na rok 2018, nebo ji rozdělit na 2
etapy, což je nevýhodné. Jisté ale je, že mateřská
škola v hale k 30.6.2017 končí. Děti přejdou do
mateřské školy v budově školy.
Dále starosta informoval o komunikaci spojující Dolní
Radechovou s Babím. Zda bude průjezdná jen pro
vlastníky sousedních pozemků nebo pro občany
Dolní Radechové a Babí. Zatím proběhla anketa na
Babí. Ze 105 občanů, kteří se do ankety zapojili, jen
14 souhlasí s průjezdem na Babí. Z ankety vyplývá,
že většina občanů Babí nemá zájem povolit průjezd
po této komunikaci pro občany Dolní Radechové a
Babí. Starosta vysvětlil, že pokud jedna obec
nesouhlasí s průjezdem, nemůže mít povolen průjezd
ani druhá obec, proto tomu nechá volný průběh. Tibor
Jirman a Martin Jošt navrhli dát na začátek
komunikace dopravní značku omezující rychlost na
30 km/hod. Starosta s tímto návrhem souhlasil.
Nakonec starosta poděkoval účetní obce Ivaně
Zelené za celoroční práci, především za vzorné
vedení účetnictví, všem zaměstnancům obce pod
vedením Jaroslava Martince také za celoroční práci,
dále všem zastupitelům, kteří se zúčastňují všech
zasedání i porad a všem občanům, kteří chodí na
zasedání zastupitelstva obce.

8) Pronájem části pozemkové parcely č.4/1, 4/15,
katastrální území Dolní Radechová
Český kynologický svaz, základní organizace
č.245 Náchod, Volovnice 323, Náchod má zájem
o pokračování pronájmu části pozemkové parcely
č.4/1, 4/15, katastrální území Dolní Radechová o
2
výměře 5950 m za účelem výcviku, zkoušek a
závodu psů.
Výše uvedené pozemkové parcely se nacházejí
v místě fotbalového hřiště u haly.
Starosta navrhl schválit pronájem části pozemkové
parcely č.4/1 a 4/15, katastrální území Dolní
2
Radechová o výměře 5950 m za splnění výše
uvedených podmínek. Dále vysvětlil, že hřiště je
využíváno Českým kynologickým svazem vlastně jen
půl roku, 1 x za týden a 2-3 x do roka se zde konají
zkoušky nebo závody psů.
9) Určení pravomoci starosty k rozpočtovým
opatřením
Jelikož jsme byli upozorněni na nevyhovující
pravomoce starosty, přistoupili jsme k návrhu nového
pověření
starosty
k provádění
jednotlivých
rozpočtových opatření v rozsahu do výše 100 000,Kč ve výdajích, do výše 100 000,- Kč v příjmech a
do výše 100 000,- Kč ve financování na každé
rozpočtové opatření.
Starosta upozornil, že zastupitelé budou o
rozpočtových změnách informování nejen na
zasedáních zastupitelstva obce, ale i na jednotlivých
poradách.
10) Úprava rozpočtu č.3
Dojde k úpravě rozpočtu pouze u jednotlivých položek
ve výdajích. K největší úpravě dojde v položce silnice
na akci „Opěrná zeď, Dolní Radechová - Hlubočky“.
11) Rozpočtové provizorium na rok 2017
Stejně jako na konci minulého roku bychom měli
schválit rozpočtové provizorium na rok 2017.
Hospodaření obce se řídí pravidly rozpočtového
provizoria v době do schválení rozpočtu.
V době rozpočtového provizoria je příspěvkové
organizaci „Základní škola a Mateřská škola Dolní
Radechová“ poskytnuta záloha na její provoz.
Příjmy a výdaje nad rámec rozpočtového provizoria
do schválení rozpočtu mohou být realizovány pouze
po schválení zastupitelstvem obce.
Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Rozpočet na rok 2017 by měl být schválen na příštím
zasedání zastupitelstva obce.

Slovo si vzal místostarosta Josef Beneš a poděkoval
starostovi za všechno, co pro obec dělá, zvláště pak
za pěknou komunikaci v Hlubočkách!
13) Návrh usnesení
Starosta požádal Martina Jošta, aby přečetl návrh
usnesení.

12) Informace
Starosta nejprve informoval o ukončených akcích:
Opěrná zeď Hlubočky, kde již proběhla kolaudace,
navíc se muselo ještě dodělat nabetonování a

Starosta se rozloučil a popřál všem hodně zdraví do
nového roku a pěkné vánoce.
Zapsala Ivana Zelená 9.12.2016
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INFORMACE STAROSTY
Komunální odpad
V roce 2017 se systém úhrady za svoz komunálního
odpadu nemění. Za svoz bude možné platit přímo u
účetní Ivany Zelené na obecním úřadu Dolní
Radechová od začátku do konce ledna 2017 ve
středu od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin,
nebo bezhotovostně na účet č.7424551/0100,
variabilní symbol číslo popisné rodinného domu. Kdo
bude platit elektronickým bankovnictvím, je zapotřebí
uvést jméno plátce.
Po úhradě za svoz obdržíte svozovou známku, kterou
je nutné nalepit přímo na popelnici.
Kdo nezaplatí do konce ledna, nebude mu svoz
proveden až do doby zaplacení.

VAK Náchod a.s. upozorňuje
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., projednalo dne 21. 11.
2016 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2017
a vyhlašuje od 1. 1. 2017 tyto ceny:
3
Vodné 37,10 Kč/m s 15% DPH, navýšení o 1,5 %.
3
Stočné 36,89 Kč/m s 15% DPH, navýšení o 3,0 %.
3
Vodné a stočné 73,99 Kč/m s 15% DPH, navýšení
o 2,2 %. K navýšení dochází po dvou letech.
V ceně byly zohledněny dopady inflace, potřeba
obnovy vodohospodářského majetku a vývoj spotřeb
vody.
Inkasované finanční prostředky za vodné a stočné
směřují co nejefektivněji do obnovy. V roce 2017 se
počítá se stavebními investicemi ve výši 85.954 tis.
Kč a opravami ve výši cca 15 mil. Kč.
Cenová kalkulace a informace o cenách jsou
zveřejněny na webových stránkách společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. – www.vakna.cz
Ing.Dušan Tér, předseda představenstva

V roce 2017 zůstává svozový den úterý.
Ceny za svoz odpadu na rok 2017 se proti roku
2016 mírně navyšují.
Ceny platné od ledna 2017 (s DPH 15 %):
-svoz dvouměsíční, cena 521,- Kč/rok
-svoz měsíční, cena 809,- Kč/rok,
-svoz poloviční + měsíční, 1.306,- Kč/rok,
-svoz poloviční, cena 1.433,- Kč/rok,
-svoz plný + měsíční, cena 2.084,- Kč/rok,
-svoz kombinovaný, cena 2.260,- Kč/rok,
-igelitové pytle na odpad, cena 71,- Kč/kus.

Změny jízdních řádů
Od 11.prosince 2016 dochází ke změnám
autobusových jízdních řádů. Zkrácené jízdní řády
týkající se autobusové dopravy směr Náchod –
Červený Kostelec a zpět jsou k dispozici zdarma na
obecním úřadě a v prodejně potravin.
Tříkrálová sbírka 2017
Upozorňuji občany, že o víkendu 6.-8.1.2017
proběhne v Dolní Radechové podruhé „Tříkrálová
sbírka“. V tento den budou chodit po obci koledníci se
zapečetěnými pokladničkami.
Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou
každoročně pořádá
Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci
pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity
ve spolupráci s farnostmi, školami či různými
mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve
všech koutech republiky, často i v obcích o několika
desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší
dobrovolnickou akcí u nás.
V průběhu sbírky procházejí skupinky tří králů
(dobrovolníci – koledníci) městy a obcemi
(domácnostmi, úřady, školami apod.) s přáním štěstí,
zdraví a pokoje a s prosbou o příspěvek do
pokladničky. Vedoucí skupinek jsou vybaveni
průkazkou a kasičkou s charitním logem,
opatřenou pečetí a podpisem pracovníka MÚ/OÚ
úřadu.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na
pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením,
seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným.

Případné informace týkající se změn ve svozu
odpadu podáme osobně na obecním úřadu Dolní
Radechová, telefonicky na tel.č. 491424724,
724179769,
nebo
e-mailem
na
adrese
obec.dolrad@seznam.cz.
V případě
ostatních
problémů
se
svozem
(nevyvezené popelnice) volejte dispečink MP a.s.
paní Petru Formánkovou 493646774.
Placení poplatku za psa
V roce 2017 se bude platit za psa stejně jako v roce
letošním. Poplatek na rok 2017 ve výši 120,- Kč za
jednoho psa, za každého dalšího 180,- Kč, pro
důchodce, občany, kteří pobírají invalidní či vdovský
důchod, který je jediným zdrojem příjmů 60,- Kč,
bude možné platit přímo u účetní Ivany Zelené na
obecním úřadu Dolní Radechová ve středu od 9.00
do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin nebo
bezhotovostně na účet č.7424551/0100, variabilní
symbol číslo popisné rodinného domu. Kdo bude
platit elektronickým bankovnictvím, je zapotřebí uvést
jméno plátce.
Nebezpečný odpad
Stejně jako každý rok, tak i v roce 2017, bude svoz
nebezpečného odpadu zabezpečen firmou Marius
Pedersen a.s. a to 2 x ročně. Termíny budou
upřesněny později na plakátech.
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Společenské akce v DKS
Uvádím
přehled
dosud
známých
termínů
společenských akcí pořádaných v DKS Dolní
Radechová v roce 2017.
Sobota 14.1.2017 – Myslivecký ples
Sobota 25.2.2017 – Ples hasičů
Neděle 5.3.2017 – Karneval
Sobota 18.3.2017 – Sportovní ples

Z ČINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE
Vážení občané,
letošní rok se opět blíží ke konci a proto bych chtěla
zhodnotit práci naší komise a seznámit vás s ní.
V komisi pracuje šest členek a to paní Milada
Haucková, Lenka Kaválková, Jiřina Klikarová, Jana
Kosinková, Blanka Martincová a Božena Švecová.
Během celého roku navštěvujeme ve dvojicích
spoluobčany, kteří dovrší významné životní jubileum
70, 75, 80, 85 a s kytičkou a dárkovým balíčkem
popřejeme hodně zdraví do dalších let a popovídáme
si s nimi. Od 85 let chodíme každý rok. Navštěvujeme
také občany, kteří tráví stáří v domově důchodců
v Náchodě a Malé Čermné. Je zajímavé, jak vypráví
různé příběhy ze života a rádi vzpomínají na své
mládí. V letošním roce jsme takto navštívily 35
občanů.
30. a 31.května jsme po dva dny uspořádaly sbírku
pro Diakonii Broumov. Občané tak měli možnost
vyřazené oblečení, knihy a nepotřebné věci
z domácnosti donést na určené místo do sportovní
haly a my jsme potom věci připravily k odvozu. Zájem
občanů byl velký, ani jsme nepředpokládaly, že se
sebere tolik oblečení a dalších věcí, přestože je
v obci umístěn kontejner.
V letošním roce jsme 22. října přivítaly 7 nově
narozených dětí. Vítání se vydařilo. Děti ze zdejší
školy připravily a přednesly básničky a zahrály na
flétničku. Děkujeme paní ředitelce a paní učitelce za
pomoc.
Také patří poděkování manželům Petržílkovým, kteří
nám jako každý rok vyrobí keramické dárky jako
sponzorský dar.
Další naší akcí bylo zajistit Mikuláše pro děti
z mateřské a základní školy. Pro děti jsme připravily
balíčky a tak mohl Mikuláš s andělem a dvěma čerty
nadělovat.
Také chceme poděkovat všem, kteří nám ochotně
pomohli s přípravou Mikuláše po vesnici. Tak chodil
Mikuláš s andělem a dvěma čerty a navštívili 12 dětí.
Všem členkám komise děkuji za velmi dobrou
spolupráci po celý rok. Přestože měly 4 členky úrazy,
podařilo se nám zajistit normální chod komise.
Přeju jim šťastné a pohodové vánoční svátky a
v příštím roce hodně zdraví a spokojenosti.
Za celou komisi pak přeji všem občanům naší
vesnice spokojené prožití vánočních svátků a do
nového roku 2017 hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Božena Švecová, předsedkyně sociální komise

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení občané,
kalendářní rok 2016 se chýlí ke svému konci a mně
nezbývá, než jej zhodnotit. Na jeho začátku stála
velká novelizace školského zákona - inkluze, která
stanovila školám povinnost uvést do souladu se
zákonem všechny školní vzdělávací programy.
Nebyla to lehká práce, neboť nikdo z nás neměl do
této doby žádnou zkušenost s výukou žáků s vážnými
vzdělávacími obtížemi, neměli jsme zkušenost se
zajištěním vhodných pedagogických, materiálních či
prostorových podmínek. Jediné, s čím jsme
zkušenost měli, bylo zapojení asistenta pedagoga do
vzdělávacího procesu. Přes všechna úskalí se nám
podařilo upravit ŠVP včas a dnes se již můžeme
věnovat praktickým činnostem.
Do takto náročného období vstupují zcela běžné
školní aktivity, mezi které patří dětský karneval, zimní
i letní škola v přírodě, spaní ve škole i školce,
pasování prvňáčků, projektové vyučování, návštěva
dopravního hřiště, zápis do MŠ i ZŠ, znovu otevření
odloučeného pracoviště MŠ i zářijové provozní
obtíže. Někdy nám práci zpestří sami zákonní
zástupci svými požadavky a „nesmělými tužbami“.
Nemusím jistě dodávat, jak těžké bývá některé věci
skloubit a časově zajistit. A aby toho nebylo málo,
přidávají se provozní potíže - odchod dvou kolegyň
v závěru kalendářního roku 2016 na mateřskou
dovolenou, a s tím související hledání vhodného
zástupu. Někdy mívám pocit, že by den měl mít více
než 24 hodin, aby se dalo vše stihnout.
Přes všechny problémy, který tento rok přinesl, ho
mohu hodnotit kladně. Žákům se daří zvládat učivo,
s přechodem na 2. stupeň ZŠ nemají problémy,
pedagogický sbor přistupuje ke své práci vždy
odpovědně, provozní zaměstnanci plní své povinnosti
víc než svědomitě. Pokračuje také spolupráce
s Déčkem Náchod, která k nám každoročně vysílá
nového dobrovolníka. Jen té administrativy by mělo
být méně.
Hovořím – li o změnách školského zákona, nesmím
zapomenout na významnou změnu data zápisu dětí
do 1. ročníku ZŠ, který se uskuteční až v dubnu
2017. Zákonní zástupci, kteří zvažují požádat o
odklad povinné školní docházky či o předčasný
nástup dítěte do školy, by měli přijít k zápisu již
s vyjádřením poradenského zařízení a dětského
lékaře, neboť na doložení potřebné dokumentace
bude po absolvování zápisu velice málo času.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce 2017 přeje
Petra Pozděnová, knihovna Dolní Radechová
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Změny se také dotýkají data zápisu do mateřské
školy, který proběhne 2. – 15. května 2017. Podle
změn školského zákona musí zřizovatel vymezit
školský obvod pro řádný zápis dětí do mateřské
školy, předat ředitelce seznam dětí žijících ve
spádové oblasti a informovat zákonné zástupce o
povinnosti nechat zapsat do mateřské školy všechny
5 - ti leté děti. A abychom se nenudili, legislativní
změny týkající se zápisu do MŠ budou pokračovat i
další dva roky.
A jak je vlastně na tom naše mateřinka? V průběhu
podzimu došlo v jednotlivých třídách mateřské školy
k poklesu počtu již přijatých dětí. Provoz odloučeného
pracoviště bude tedy ukončen k 30. červnu 2017. Od
1. července 2017 tak bude fungovat jen mateřská
škola v hlavní budově.
K těmto všem změnám se přidává zvýšená aktivita
České školní inspekce, která na školní rok 2016/2017
naplánovala celorepublikové testování žáků 5.
ročníku
z matematiky,
anglického
jazyka
a
všeobecných znalostí. Příprava testování probíhá od
prosince 2016 do dubna 2017 a je časově náročná.
Závěr hodnocení roku 2016 bych ráda věnovala
naplánovanému zimnímu ozdravnému pobytu, který
se uskuteční, pokud vše zvládneme, od 28.1.2017 do
3.2.2017. Letos se přihlásilo 32 žáků, poměrná část
z nich jsou „nelyžaři“. Těm se bude věnovat jeden
z pedagogů, druhý bude pracovat s dětmi, které už
lyžování zvládají. Letošní ozdravný pobyt na horách
může proběhnout pouze s dopomocí rodičů – tatínků,
kteří nám pomohou se zajištěním provozu (čeká nás
zapínání lyžařských bot, přesun kufrů, lyží a batohů,
bude nutný dohled nad lyžujícími žáky). Věřím, že se
k nám připojí.
Mgr. Eva Marková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní
Radechová
Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Postupem doby je kladen stále větší důraz na výcvik
jednotek požární ochrany, získávání znalostí a stále
se rozšiřuje škála činností jednotek, takže si členové
jednotky průběžně zdokonalují své znalosti odbornou
přípravou jak v hasičské zbrojnici, tak i v různých
kurzech.
Vybraní členové se zúčastnili týdenního kurzu
vyprošťování osob z havarovaných vozidel a
následně nástavbového kurzu první pomoci na úrovni
záchranářské. Jednoho člena jsme vyslali do
strojnického kurzu a koncem roku proběhlo
přeškolení obsluh motorových pil.
Začátkem května jsme se zúčastnili okrskové
soutěže, v rámci které proběhla ještě pohárová
soutěž. Po praktické stránce provádíme výcvik přímo
v jednotce a v měsíci dubnu a září jsme se zúčastnili
velitelského dne, který byl určen pro všechny členy

jednotek a pořádal ho hasičský záchranný sbor.
Jeden proběhl v chatě Klučanka v Dědově a druhý
v kempu Brodský. Zde jsme si vyzkoušeli nácviky
různých činností např. použití sorbentů na suchu i na
vodní hladině, proběhla ukázka různých plovoucích
čerpadel a byli jsme seznámeni s novou technikou
umístěnou na stanici. Ukázky vyproštění jsme
prováděli na tunning srazu na Rozkoši, na oslavách
v Libchyni
a ve Velkých Petrovicích. Jednotka
pomohla svou účastí na Rescue Campu při nácviku
činnosti s velkým počtem raněných, který se konal
v místním domě kultury a sportu, kde členové
prováděli vyproštění osob z vozidla a instruovali
účastníky campu při poskytování první pomoci.
Následně jsme pomáhali při vyvádění a vynášení
raněných na shromaždiště.
V říjnu proběhla přednáška pro žáky místní základní
a mateřské školy na téma požární ochrana, přivolání
pomoci, chování u mimořádné události aj. Jednotka
se zúčastnila okrskového cvičení pod zámkem v
Náchodě, kde část jednotky byla zapojena do
kyvadlové dopravy vody a část do obsluhy útočných
proudů. Praktické využití nabraných dovedností
uplatňujeme především při zásazích. Jednalo se o
likvidace nebezpečného hmyzu, požáry a dopravní
nehody.
Obec získala dotaci na pořízení nové cisterny. Dotace
je ve výši 90 % nákladů. V současné době jsme ve
fázi probíhající lhůty na podání nabídek a ke konci
ledna bychom měli vybrat dodavatele vozidla.
Cisterna by měla být dodána do konce července.
Všem občanům přejeme krásné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok.
Za SDH Dolní Radechová Tomáš Klikar
Poděkování
Blíží se konec roku 2016. Chtěla bych touto cestou
poděkovat obecnímu zastupitelstvu za dobrou práci
v tomto roce. Zvláště starostovi p. Ing. Michelovi, pod
jehož dlouholetým vedením je naše obec stále hezčí.
Do nového roku 2017 přeji Všem členům
zastupitelstva vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho
zdaru v jejich práci.
Blanka Martincová
RADECHOVSKÝ SPORT
Volejbal
Volejbalisté skončili po první polovině soutěže na
pátém místě, mají jedno utkání k dobru, které budou
dohrávat na začátku jarního kola soutěže.
11. února 2017 plánují zorganizovat zimní turnaj ve
víceúčelovém centru v Dolní Radechové. Zveme
všechny příznivce sportu, nejen pro hráče, ale i pro
fanoušky bude občerstvení zajištěno.
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Lední hokej
V mužstvu Benfiky hrající amatérskou soutěž
v Hronově došlo opět ke změně kádru. Odešli jedni
z nejlepších hráčů soutěže Petr Hajník a Jakub Kozák
a po několika sezónách znovu začal hrát Jiří Friedl ml.
Benfika je po odehrání osmi z jedenácti zápasů
základní části prozatím na 10. místě a dá se
předpokládat, že bude pokračovat o konečné umístění
ve 2.lize.

Poděkoval mu za dlouholetou práci a přál jménem
obce Dolní Radechové mnoho zdraví.
Ředitel školy dojat děkoval všem, dětem i zástupcům
korporací a rodičům za jejich uznání a lásku.
Pionýři poděkovali jménem žáků a odevzdali řediteli
školy krásné květiny. Pak se žáci rozdělili do svých
učeben, kde jim byly rozdány školní zprávy. Poté byli
žáci propuštěni na prázdniny.
Odchod ředitele školy Josefa Másly do výslužby
Dnem 31.července 1952 odešel ředitel školy Josef
Máslo do výslužby. O tom napsal do školní pamětní
knihy toto:
Dnem 31.července 1952 odcházím po 43 leté školní
práci na vlastní žádost do výslužby. Na zdejší škole
jsem působil od 11.listopadu 1919 do 30.dubna 1927
jako učitel s výjimkou 2 školních roků 1924-25 a 192526, kdy jsem byl službou přidělen na bývalou
měšťanskou školu chlapeckou v Náchodě, kde jsem
obstarával vyučování tělesné výchovy v sedmi třídách
této školy. Od 1.září 1926 do 30.dubna 1927 jsem byl
zatímním řídícím učitelem na zdejší škole, od 1.května
1927 působil jsem jako definitivní řídící učitel ve svém
rodišti až do dnešního dne.
Odcházím do služby po životě bohatém prací pro svou
rodnou obec Dolní Radechovou, pro školu a veřejnost.
Byl to život těžký, ale krásný a mohu v této knize
napsati – šťastný. Přeji svým nástupcům mnoho zdaru
v jejich zodpovědné, ale záslužné práci ve výchově jim
svěřené školní mládeže, naděje vlasti a národa.

Výsledky :
Benfika Dolní Radechová – HAAS 6 : 5, Kocouři
Úpice 4 : 6, Elektroin 1 : 17, HC Šneci 7 : 8 sn, Mladá
Garda 7 : 15, Police nad Metují 1 : 6, Wikov
Hammers 6 : 3, HC Marco 1 : 4.
Tabulka po polovině základní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prezidenti Hronov
Elektroin
Žďárky
GZH
Police nad Metují
Kocouři Úpice
HC Šneci
Mladá Garda
HAAS
Benfika D.Radechová
HC Marco
Wikov Hammers

8
7
8
7
7
7
8
7
8
8
9
8

8
5
5
5
4
4
3
3
3
2
1
0

0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0

0
1
2
1
3
3
4
3
5
5
8
8

69:19
58:12
53:35
35:26
28:21
35:30
37:36
48:41
32:54
33:64
27:63
13:67

24
17
17
16
12
12
11
10
9
7
3
0

Benfika
Chtěli bychom Vás pozvat na sportovní bál, který se
uskuteční dne 18. března 2017.
Jménem všech sportovců přejeme všem krásné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a sportovních
úspěchů v novém roce 2017.

STAV OBCE V DOBĚ ZALOŽENÍ KRONIKY (1928)
Pokračování z minulého čísla
Náboženské vyznání
Pokud náboženského vyznání se týče, dělí se
obyvatelstvo na římskokatolické, československé,
českobratrské evangelické a bez vyznání. Asi polovina
obce jest vyznání československého, nejslabší jest
vyznání českobratrské evangelické. V přítomné době
snášejí se všechna vyznání celkem dobře.

Sokol Dolní Radechová, Martin Jošt, Jan Michel
Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Rok 1952
Záplava chroustů
V měsíci květnu 1952 objevilo se dávno nevídané
množství chroustů. Vydrželi i přes květnové mrazy ve
dnech 20. a 22. května, které úplně zničily slibnou
úrodu ovoce, až do měsíce června. Celé roje jako
mračna za soumraku přilétaly z lesů na západní hranici
obce. Žáci zdejší školy sebrali celkem 554 l chroustů.
Slavnostní zakončení školního roku
Školní rok 1951-52 byl na zdejší škole slavnostně
zakončen v sobotu dne 28.června 1952.
Slavnost byla zahájena státní hymnou. Následoval
proslov ředitele školy Josefa Másly, který zhodnotil
práci v minulém školním roce, ocenil snahu a píli žáků
a členů učitelského sboru a vyslovil radost nad tím, že
na škole není ani jediná 2 z chování, že žádný žák
nepropadá.
Pak se ujal slova zástupce místního národního výboru,
který jménem obce oznámil žactvu, že ředitel školy
Josef Máslo odchází dnem 1.srpna 1952 do výslužby.

Politické rozvrstvení
Podle politického přesvědčení dělí se obyvatelstvo na
stranu národně sociální, lidovou, republikánskou
(agrární), sociálně demokratickou a národně
demokratickou, které mají zastoupení v obecním
zastupitelstvu (5, 4, 3, 2 a 1 mandát). Dále je v obci
zastoupena i strana živnostensko – středostavovská,
která však v posledních volbách nepostavila vlastní
kandidáty. Mimo to je tu několik komunistů.
Strany snášejí se celkem dobře, jen před volbami
vzplane vždycky ne příliš ostrý boj. Při volbách chová
se občanstvo klidně, není příčiny ku stížnostem.
V dalším čísle zpravodaje opět najdete pokračování
z historie obce.
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Děkuji všem autorům za příspěvky. Žádám další
občany o příspěvky do zpravodaje. Nepodepsané
příspěvky napsal starosta.

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti v roce 2017 všem občanům přeje starosta, členové
zastupitelstva obce a zaměstnanci obecního úřadu.

Obecní zpravodaj 3/2016, vydala Obec Dolní Radechová
Prosinec 2016, počet výtisků 270
Sestavil a graficky upravil Jan Michel
Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.

