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Klidné prožití svátků
vánočních,
hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
v roce 2014
všem občanům
přeje starosta,
členové zastupitelstva
obce a zaměstnanci
obecního úřadu.

ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
KONANÉHO
DNE
27.11.2013
V 18:00
HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO
OBECNÍHO CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ

5) Podání žádosti do POV - dotační programy 1, 4
na rok 2014 a případné přijetí dotace z těchto
programů
Starosta sdělil, že jako každý rok tak i letos byly
podány žádosti o dotaci do Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje. Tento rok byly
dne 11.11. a 12.11. podány žádosti přes webovou
aplikaci DOTIS. První žádost starosta podával hned
první den asi v 10.15. Snažil se, aby byla žádost
podána co nejdříve, protože rozhoduje i čas podání.
Jedná se o akci „Stavební úpravy – zateplení
sportovního a společenského centra obce Dolní
Radechová“, kde byla podána žádost o dotaci ve
výši 550.000,- Kč. Druhá žádost o dotaci na snížení
úroků z úvěru na akce „Splašková kanalizace –
II.etapa, Dolní Radechová, Plošná plynofikace obce
Dolní Radechová“ byla podána dne 12.11. Starosta
upozornil, že máme šanci obě dotace získat.
Podání žádosti a případné přijetí dotace je zapotřebí
schválit zastupitelstvem obce.

Přítomno 6 členů ZO, omluven Tibor Jirman.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Jiří Jirman,
Jaroslav Martinec.
2) Program 19. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 19. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 18. zasedání ZO
4. Záměr Obce Dolní Radechová realizovat akci
„Stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti přechodu
pro chodce na silnici I/14 v Dolní Radechové“ v roce
2014 spolufinancovanou SFDI
5. Podání žádosti do POV - dotační programy 1, 4
na rok 2014 a případné přijetí dotace z těchto
programů
6. Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši
105.120,- Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů Dolní
Radechová
7. Smlouva o výpůjčce mezi DSO Svazkem obcí
„ÚPA“ a Obcí Dolní Radechová
8. Rozpočtové provizorium na rok 2014
9. Informace
10. Návrh usnesení

6) Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši
105.120,- Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů
Dolní Radechová
Dne 11.11. jsme obdrželi z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje dopis o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů Dolní Radechová ve výši
105.120,- Kč. Tyto finanční prostředky by měly být
proinvestovány do konce roku 2013 a měly by být
použity na věcné vybavení neinvestiční povahy
(96.000.- Kč) a výdaje na odbornou přípravu (9.120,Kč). Dotaci bychom měli obdržet do 45-ti dnů od
podpisu smlouvy. Starosta předal slovo panu
Jaroslavu Martincovi. Ten uvedl, že dotaci získaly ty
jednotky, které se účastnily likvidace následků
povodní. Peníze se musejí utratit do konce roku.
Přijetí
této
dotace
je
zapotřebí
schválit
zastupitelstvem obce. Starosta dodal, že věří, že
dotace bude účelně využita.

3) Plnění usnesení z 18.zasedání ZO
Na 18.zasedání ZO bylo schváleno revokování bodu
č.7, usnesení ZO 21/2010, revokování bodu č.6,
usnesení ZO 13/2012 a prodej části pozemkové
parcely č. 4/2, katastrální území Dolní Radechová.
Starosta
dodal,
že
potvrzenou
smlouvu
z katastrálního úřadu vyzvedl osobně v pondělí
25.11.2013.
Starosta přešel k novým bodům:
4) Záměr Obce Dolní Radechová realizovat akci
„Stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti
přechodu pro chodce na silnici I/14 v Dolní
Radechové“ v roce 2014 spolufinancovanou
SFDI
Starosta informoval, že do 7.1.2014 musí být podána
žádost o dotaci na SFDI na akci „Stavební úpravy
pro zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce na
silnici I/14 v Dolní Radechové“. Jednou z podmínek
přidělení dotace je i schválení záměru realizovat akci
zastupitelstvem obce. Starosta přiblížil přítomným
občanům, že se jedná o přechod pro chodce proti
prodejně potravin. Blíže vysvětlí v informacích.

7) Smlouva o výpůjčce mezi DSO Svazkem obcí
„ÚPA“ a Obcí Dolní Radechová
V letošním roce došlo k realizaci akce „VSOP ÚPA“
– obecní rozhlas a digitální povodňový plán celkem
za 1.073.412,- Kč. Obec přispěla z vlastních
prostředků částkou 146.960,- Kč. Po dobu 5-ti let
bude obecní rozhlas a digitální povodňový plán
v majetku DSO Svazku obcí „ÚPA“. Po uplynutí této
doby budou tyto věci bezplatně převedeny na obec.
Starosta vysvětlil, že rozhlas je zatím ve zkušebním
provozu. Smlouvu o výpůjčce oproti návrhu upravil
asi ve třech bodech, celé znění dostali zastupitelé
v pozvánce. Z důvodu zapůjčení je zapotřebí schválit
Smlouvu o výpůjčce.
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8) Rozpočtové provizorium na rok 2014
Stejně jako na konci minulého roku by zastupitelstvo
obce mělo schválit rozpočtové provizorium na rok
2014.

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.

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, která
bude zúčtována po schválení rozpočtu.
Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Rozpočet na rok 2014 by měl být schválen na
příštím zasedání zastupitelstva obce.

V roce 2014 zůstává svozový den úterý.
Ceny za svoz odpadu na rok 2014 zůstávají na
úrovni roku 2013.
Ceny platné od ledna 2014 (s DPH 15 %):
-svoz dvouměsíční, cena 439,- Kč/rok
-svoz měsíční, cena 793,- Kč/rok,
-svoz poloviční + měsíční, 1.280,- Kč/rok,
-svoz poloviční, cena 1.406,- Kč/rok,
-svoz plný + měsíční, cena 2.044,- Kč/rok,
-svoz kombinovaný, cena 2.217,- Kč/rok,
-igelitové pytle na odpad, cena 69,- Kč/kus.

9) Informace
Starosta nejprve informoval občany o posledních
ukončených akcích v letošním roce, a to o veřejném
osvětlení v ulici V Koutě a obnově kapličky sv.Jana.
Kaplička bude úplně dokončena až příští rok.
Starosta dodal, že Morávkovi zhotovili okno do
kapličky zdarma, Balcarovi přislíbili slevu na
dřevěnou sochu sv.Jana, Michal Novák dal slevu na
stavbu a Ing. arch. Aleš Přibyl dodal projekt zdarma.
Za to jim patří poděkování. Dále starosta řekl, že
píše zprávu o historii kapličky, která se tam pak
vloží. Vyzval přítomné, kdyby někdo něco věděl
k historii kapličky sv.Jana, může dát vědět.
Dále starosta informoval o připravovaných akcích na
rok 2014. K největším investičním akcím patří
III.etapa
stavebních
úprav
sportovního
a
společenského centra obce – zateplení. Další akcí
v hale jsou stavební úpravy sociálního zařízení.
K větším akcím patří i oprava komunikace V Koutě,
od silnice po Novákovi, v asfaltu. Poslední velkou
akcí plánovanou na příští rok jsou stavební úpravy
přechodu pro chodce.

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
Náchod, a.s. p. Markétu Gereczovou, p. Věru
Svobodovou,
tel.č.
494629069,
494629074,
734414340.
Nebezpečný odpad
Stejně jako každý rok, tak i v roce 2014, bude svoz
nebezpečného odpadu zabezpečen firmou Marius
Pedersen a.s. a to 2 x ročně. Termíny budou
upřesněny později na plakátech.
VAK Náchod a.s. upozorňuje
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., projednalo dne 14. 11.
2013 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2014
a vyhlašuje od 1. 1. 2014 tyto ceny:
3
Vodné 35,88 Kč/m s 15% DPH, navýšení o 2,24 %.
3
Stočné 35,12 Kč/m s 15% DPH, navýšení o 6,51 %.
3
Vodné a stočné 71,00 Kč/m s 15% DPH, navýšení o
4,31 %.
K úpravě
cen
dochází
hlavně
z důvodu
předpokládaného růstu cen, který vyvolává změna
kurzu České koruny vůči Euru. Další významnou
událostí, která se promítá do ekonomiky Společnosti,
je změna v provozování ČOV v Broumově, kterou
budeme provozovat podle nových provozních
podmínek. Tato změna snižuje objem fakturovaného
3
množství za stočné o cca 700 tis. m a je hlavní
příčinou růstu ceny za stočné.
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

10) Návrh usnesení
Starosta požádal Jiřího Jirmana, aby přečetl návrh
usnesení. Potom vyzval k hlasování.
Starosta na závěr poděkoval všem přítomným za
účast na zasedání zastupitelstva a popřál vše
nejlepší do roku 2014.
Zapsala: Ivana Zelená 28.11.2013
INFORMACE STAROSTY
Komunální odpad
V roce 2014 se bude platit za svoz komunálního
odpadu stejně jako v roce letošním. Za svoz na rok
2014 bude možné platit přímo u účetní Ivany Zelené
na obecním úřadu Dolní Radechová do konce ledna
2014, nejlépe 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.

2
3

Změny jízdních řádů
Od 15.prosince 2013 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.
Varovný a informační systém
Koncem října byl v naší obci uveden do provozu
bezdrátový varovný a informační systém (VIS).
V současné době je varovný a informační systém ve
zkušebním provozu. To znamená, že ještě není
vybrána znělka, která by měla zahajovat každé
hlášení. Dále není dořešena hlasitost ani vysílací
čas. Proto očekáváme na obecním úřadu připomínky
a náměty k obecnímu rozhlasu.
CENY ZA PRONÁJEM SPORTOVNÍHO A
SPOLEČENSKÉHO CENTRA DOLNÍ RADECHOVÁ
platné od 1.1.2014
zimní období - od 1.11. do 31.3.
1) hlavní sál
-sportovní akce (jednorázové i dlouhodobé)
280,- Kč/hod
-společenské akce (plesy, zábavy, diskotéky…)
včetně zasedací místnosti a kuchyňky
-příprava 200,- Kč/hod, zábava 500,- Kč/hod
2) celá zasedací místnost
-sportovní akce -jednorázové 130,- Kč/hod
-dlouhodobé 60,- Kč/hod
-společenské akce (oslavy narozenin, svatební
hostiny…), včetně kuchyňky 160,- Kč/hod
3) ubytování
180,- Kč/noc/lůžko (1 x dvoulůžkový pokoj, 2 x
třílůžkový pokoj, 1 x sedmilůžkový pokoj)
letní období - od 1.4. do 31.10.
1) hlavní sál
-sportovní akce (jednorázové i dlouhodobé)
200,- Kč/hod
-společenské akce (plesy, zábavy, diskotéky…)
včetně zasedací místnosti a kuchyňky
-příprava 150,- Kč/hod, zábava 350,- Kč/hod
2) celá zasedací místnost
-sportovní akce -jednorázové 100,- Kč/hod
-dlouhodobé 30,- Kč/hod
-společenské akce (oslavy narozenin, svatební
hostiny…), včetně kuchyňky 120,- Kč/hod
3) ubytování
120,- Kč/noc/lůžko (1 x dvoulůžkový pokoj, 2 x
třílůžkový pokoj, 1 x sedmilůžkový pokoj).
Poznámka:
Ceny neplatí pro organizace zaregistrované v obci
Dolní Radechová (TJ Sokol, SDH).
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Z ČINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE
Vážení občané,
letošní rok se opět chýlí ke konci, proto bych chtěla
zhodnotit práci naší komise a seznámit Vás s ní.
V komisi začala pracovat od letošního ledna paní
Milada Haucková. Nahradila paní Petrášovou.
Komise má stále 6 členek – paní Jana Kosinková,
Blanka Martincová, Alena Ptáčková, Lenka
Kaválková, Milada Haucková a Božena Švecová.
Během celého roku navštěvujeme ve dvojicích
spoluobčany, kteří dovrší významné životní jubileum
70, 75, 80, 85 let a s kytičkou a dárkovým balíčkem
popřejeme hodně zdraví do dalších let a
popovídáme si s nimi. Od 85 let chodíme každý rok.
Je zajímavé, jak vypráví různé příběhy ze života, rádi
vzpomínají na své mládí. V letošním roce jsme takto
navštívily 45 občanů.
Také jsme byly popřát 4 manželům, kteří v letošním
oslavili zlatou svatbu.
13. a 14.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. V příštím
roce na jaře tuto akci chceme znovu zopakovat.
V letošním roce byly rozsáhlé povodně a pan
starosta navrhl, že bychom mohly uspořádat sbírku.
V červnu jsme ve sportovní hale soustředily
darované věci - úklidové prostředky, lopaty, smetáky
a hygienické potřeby. Pan starosta se dohodl se
starostou v Rudníku a v pátek 6.června osobně
s panem Hlavou odvezli věci do Rudníku a tam byly
předány potřebným lidem.
V letošním roce jsme v říjnu přivítaly 5 nově
narozených dětí. Vítání se vydařilo, děti ze zdejší
školy zarecitovaly básničky, Lucinka Kaplanová
zahrála na klávesy a zazpívala ukolébavky.
Děkujeme paní ředitelce školy a paní Kaplanové za
pomoc.
Také
patří
poděkování
manželům
Petržílkovým, kteří nám jako každý rok vyrobí
keramické chaloupky jako sponzorský dar.
Další naší akcí bylo zajistit Mikuláše pro školu a pro
mateřskou školku. Pro děti jsme připravily balíčky,
tak mohl Mikuláš s andělem a dvěma čerty
nadělovat. Děkujeme panu Miroslavu Celbovi – firma
FABONA, který nám již třetím rokem daruje sáčky
na balíčky. Po vesnici pak chodil Mikuláš se dvěma
čerty a andělem a navštívil tak 20 dětí.
Všem členkám komise děkuju za velmi dobrou
spolupráci po celý rok, šťastné a pohodové vánoční
svátky a v příštím roce hodně zdraví.
Za celou komisi přeji všem občanům spokojené
prožití vánočních svátků, v novém roce 2014 hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Božena Švecová, předsedkyně sociální komise

bezpečnostní podmínky vzdělávání si vyžádaly
posílení sboru o novou členku, kolegyni Mgr. Andreu
Matyskovou, která svým sportovním duchem
pomáhá plnit naše dávná přání - realizaci zimního
ozdravného pobytu. V období 12. - 17. 1. 2014 se 22
žáků školy zúčastní prvního zimního ozdravného
pobytu v Teplicích nad Metují. Za realizaci celého
projektu je vhodné poděkovat panu Pavlu Morávkovi,
který zajistil ubytování včetně bezproblémového
přístupu do lyžařského areálu, kolegyni Andree
Matyskové za zajištění odborné způsobilosti celé
akce (lektor lyžování, proškolený zdravotník) a mé
maličkosti za odvahu požadovaný plán vůbec
zrealizovat.
Protože k oblíbeným aktivitám patří i letní škola
v přírodě, a nikdo z nás nechce žáky neúčastnící se
lednového lyžování o nic ošidit, zrealizujeme v
červnu 2014 letní ozdravný pobyt v nedalekých
Radvanicích. Období mezi oběma aktivitami
vyplníme tradiční vánoční besídkou v místní hale,
únorovým dětským karnevalem, školní recitační
soutěží, matematickým klokánkem, jednodenním
školním výletem do IQ parku v Liberci i oslavou
dětského dne.
Obdobným aktivitám se budou také věnovat děti v
mateřské škole. Z důvodu odchodu kolegyně na
mateřskou dovolenou, převzala vedení v mateřince
Marie Chocholoušová, Dis. Přes počáteční potíže,
kterými si musí projít každý vedoucí pracovník,
zvládá svoji nelehkou práci s úsměvem na rtech.
Společně s novou učitelkou připravily pro děti řadu
nových a netradičních činností. Děti se účastní nejen
výuky plavání či návštěvy divadelního představení,
ale našly také cestu do galerie výtvarného umění,
zúčastní se adventního programu v Ratibořicích a od
ledna 2014 si někteří z nich zabruslí na ledové ploše
v Náchodě.
Popřejme
společně
kolegyním
v mateřince hodně sil a pevných nervů ke zdolání
všech vytýčených plánů. Není jich málo a vůbec
nejsou lehké, byť se to na první pohled zdá.
V říjnu tohoto roku jsme se všichni zapojili do
ekologického sběru tříděného papíru. Získané
finanční prostředky budou použity na úhradu
přepravy děti z MŠ (1/3 částky) i žáků ze ZŠ (2/3
částky) na společné akce. Věřím, že jarní sběr
tříděného papíru bude stejně úspěšný a že nám
pomůže s úhradou dalších plánovaných aktivit.
Co ještě dodat?
Ráda bych všem obyvatelům obce Dolní Radechová,
školním sponzorům, rodičům našich žáků a dětí MŠ,
všem zaměstnancům školy i zřizovateli popřála
poklidné prožití Vánoc, pevné zdraví, rodinnou
pohodu u vánočního stromu a splnění všech přání
v roce 2014.

Návštěva Mikuláše, anděla a čertů ve škole

Společenské akce v DKS
Uvádím
přehled
dosud
známých
termínů
společenských akcí pořádaných v DKS Dolní
Radechová v roce 2014.
Sobota 18.1.2014 – Myslivecký ples
Sobota 25.1.2014 – Ples hasičů
Sobota 1.3.2014 – Hokejový ples mažoretek
Sobota 22.3.2014 – Sportovní ples
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení občané,
opět se přiblížil konec kalendářního roku, který bych
ráda krátce zhodnotila.
Rok 2013 byl rokem očekávaných změn. Na počátku
roku proběhl tradiční zápis dětí do základní školy a
do mateřinky. Byl očekáván nárůst počtu žáků na
prvním stupni téměř o deset. Konečné navýšení se
zastavilo na čísle dvanáct.
S nově vzniklou situací jsme se museli rychle
vyrovnat. Ze sborovny v druhém patře školní budovy
vznikla samostatná šatna určená prvňáčkům.
Počáteční obavy z toho, jak to všechno zvládnou, se
rozplynuly jako ranní mlhy nad Radechovou. Děti
jsou šikovné a svoji „soukromou šatnu“ přímo milují.
Pro zkušenější žáky byly ze sponzorského daru
zakoupeny nové žákovské dvoumístné lavice.
Po vyřešení požadavku zajistit kvalitní a důstojné
žákovské zázemí jsme svoji pozornost zaměřili na
pedagogický sbor. Tříleté období zástupů za
mateřské a rodičovské dovolené se pomalu a jistě
blížilo ke svému konci. Přes všechny očekávané i
neočekávané události byl i tento bod vyřešen. Do
pedagogického sboru se však z rodičovské dovolené
navrátila pouze jedna kolegyně, druhá očekává
v současné době narození dalšího člena rodiny.
Zvýšený počet žáků školy a jasně stanovené

Mgr. Eva Marková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní
Radechová
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poprvé na velkém Mezinárodním turnaji, mezi
zkušené nohejbalové žáky zapadl ihned a nezalekl
se, ukázal, že i malá obec má šikovné hráče. Tomáš
a Patrik zase oživili jméno nohejbalu naší obce Dolní
Radechová a přivezli krásné poháry.
1.místo: TJ Sokol Dolní Radechová - Patrik Levý,
Tomáš Mareček,
2. místo: NK Valmez Valašské Meziříčí - Tomáš
Andris, Jiří Podzemný, Jakub Straka,
3. místo: TJ SOKOL Zbečník - Václav Pohl, David
Polák.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členové jednotky se aktivně připravují k zásahům,
jak výcvikem v hasičské zbrojnici, tak cyklickými
školeními, které pořádá hasičský záchranný sbor.
Jednotka se zúčastnila velitelského dne na stanici
HZS ve Velkém Poříčí, kde proběhly praktické
nácviky výroby pěny, odvětrávání zakouřených
prostor
pomocí
přetlakového
ventilátoru,
zdravotnická příprava a dále jsme byli seznámeni
s novou technikou HZS.
Své znalosti a dovednosti jsme si prověřili u zásahů
technických, jako byla likvidace spadlých stromů a
dopravní nehody.
V minulém článku jsem zmiňoval účast členů při
povodni v obci Terezín. Na základě této účasti naše
obec obdržela dotaci pro potřeby jednotky.
V sobotu 14.12. proběhla v místní hospůdce Na
Benfice valná hromada SDH Dolní Radechová. Na ni
obdrželi medaile za věrnost – 10 let u sboru: Andrš
Jan, Celba Zbyněk, Čejpa Karel, Forman Jiří,
Horčička Jakub, Horčička Libor, Kaválková Lenka,
Klikar Tomáš, Kosinková Monika, Martinec Jaroslav,
Nárožný Bořivoj, Volhejn Jaromír. Stužky za věrnost
- 20 let u sboru obdrželi: Brát Jiří, Kosinka Jaroslav,
Kosinková Jana, Košťálová Libuše, Kozák Jiří,
Prouza Stanislav, Přibyl Vladislav, 30 let u sboru:
Janků Tomáš, Plšek Jiří, Vlček Miroslav, 40 let u
sboru: Čermák Zdeněk, Přibyl Milan, Ptáček Jiří,
Ságner Jaroslav a 60 let u sboru: Dyntera Jiří a
Plšek Jaromír.
Závěrem chci všem občanům, jménem celého sboru
dobrovolných hasičů, popřát klidné prožití svátků a
šťastný nový rok.

Volejbal
Volejbalisté mají po odehrané podzimní části soutěže
zimní přestávku. Každé pondělí od 18 hodin
trénujeme v místní hale, kam můžou dorazit i
případní zájemci o hru. V měsíci únoru plánujeme
zorganizovat zimní turnaj v hale.
Lední hokej
Výsledky Benfiky Dolní Radechová prozatím v lize
neregistrovaných v Hronově odpovídají předvedené
hře. Průběžně jsou na sedmém místě, když porazili
mužstva Rokytník, Kocouři Úpice, Horní Radechovou
a Police nad Metují. Body jim těsně unikly v zápase
s HC Sauer Elektroin, když rozhodující branku
obdrželi 2 minuty před koncem zápasu.
Výsledky :
Benfika Dolní Radechová – TJ Sokol Rokytník
5 : 2, Mladá Garda 3 : 12, Prezidenti Hronov 1 : 10,
HC Sauer Elektroin 3 : 4, HAAS-Clowns 1 : 7, Sparta
Úpice Kocouři 5 : 0 (kontumačně, po inzultaci
rozhodčího), TJ Sokol Horní Radechová 7 : 3,
Viridium Police nad Metují 4 : 2.
Tabulka po dvou třetinách základní části

Za SDH Dolní Radechová Tomáš Klikar
RADECHOVSKÝ SPORT
Nohejbal
Mladší žáci se zúčastnili Mistrovství České republiky
jednotlivců v Prostějově. V silných skupinách se ale
neprosadili a nepostoupili.
Starší žáci se účastní turnajů o Pohár Českého
nohejbalového
svazu.
Jako
nováčci
mezi
nohejbalovou elitou žákovského nohejbalu určitě
ostudu
neudělali.
Z 16-ti
účastníků
skončili
v celkovém pořadí na 11.-13. místě s celkovým
počtem 30. bodů.
27.-29.12.2013 se koná Evropský turnaj starších žáků
v Prešově (Slovensko), na tento třídenní turnaj jsme
také pozváni. Pokud se nic nestane, naši kluci se
určitě zúčastní a budou hájit barvy TJ Sokola Dolní
Radechová.
1. prosince se odehrál Mezinárodní turnaj dvojic žáků
v Brně - Modřicích. Tomáš Mareček a Patrik Levý
dokázali vybojovat první místo z 16-ti zúčastněných
mužstev. Teprve rok hrající Tomáš Mareček byl

...
.
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Prezidenti Hronov
GZ Hronov
Mladá garda
HC Sauer Elektroin
Hokej Žďárky 1996
Šneci Velké Petrovice
Benfika D.Radechová
HAAS-Clowns
Viridium Police n.Met.
Sokol H.Radechová
Sparta Úpice Kocouři
TJ Sokol Rokytník

8
7
7
6
6
7
7
7
8
8
7
7

8
6
4
4
4
4
4
3
1
1
1
0

0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0

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

0
1
2
1
1
3
3
4
5
6
6
7

94:14
39:34
40:28
58:24
32:23
34:37
29:40
22:29
23:39
24:71
20:30
19:65

24
18
14
13
13
12
12
9
7
4
3
0

Sokol
Po klidném prožití vánočních svátku si poznamenejte
do svých kalendářů, že dne 22.3.2014 se uskuteční
Sokolský bál, na který si vás tímto dovoluji pozvat.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem sportovcům za
reprezentaci naší organizace a popřát všem krásné
prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a
sportovních úspěchů v novém roce 2014.
Sokol Dolní Radechová, Martin Jošt a Richard Levý
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POHÁDKY
Tkalcovská pohádka
Za starých časů bývalo na horách moc bídy. Tkalci
dostávali za svou práci pár grošů a tak se často
stalo, že byli rádi, když se najedli brambor.
Celý rok bylo bídy víc než dost, ale na Vánoce si
tkalci vždycky dopřáli. Nakoupili třebas dvacet kil
mouky, napekli koláčů, aby jich bylo dost pro
koledníky i pobytníky, kteří chodili až do února.
Jednou, bylo to nedlouho před vánočními svátky,
jeden tkadlec z Křižlic dodělával svou práci. Ráno
měl odevzdat celý válec bílého plátna do Vrchlabí.
Hladový únavou zrovna klesal. Už byla skoro půlnoc
a tkadlec pořád za stavem. Když chtěl peníze, musel
práci do rána dodělat. Děti tu spaly po zemi na slámě
a usmívaly se ze spánku, jistě viděly ve snu už ty
vánoční koláče. Stav klapal a tkalci se najednou
skláněla hlava, nemohl dále. Vtom někdo zaklepal za
dveře. Kdo by to mohl být v tak pozdní hodinu? Vtom
už vchází do dveří statný chlapík, no, takový
vandrovní, pytel přes rameno, hůl v ruce. „Pane
mistře,“ povídal tomu tkalci, „nemohl byste mě tu
nechat přes noc? Jsem už takový ušlý!“
„No, copak o to, na noc si tu pobuď, ale kam tě dám,
to nevím. Musel by sis lehnout tuhle vedle dětí na
zem do slámy!“
„I toť si rád lehnu, pane mistře,“ povídal ten chlapík.
„Ale koukám, jste nějaký unavený. Kdybyste chtěl,
tak bych vám trochu s tím tkalcováním pomohl.“
„I co bych nechtěl? Unavený jsem, že zrovna padám.
Zejtra musím odvést práci. Ale jenom jestli ty umíš
dobře dělat? U stavu musí být člověk opravdu mistr.
Ty jsi, jak vidím, tkalcovský tovaryš?“ „Jsem, pane
mistře. Jdu domů, až ke Sněžce. A tak přespávám,
kde se dá. Taková zima venku!“
To už tovaryš sedá poblíž tkalce a dívá se na jeho
práci.
„Ukažte, mistře, pomohu vám,“ bere mistrovi z ruky
práci. „Dívejte se, budete-li spokojen. A pak si
zdřímněte.“
Dřív musel tovaryš pojíst pár bramborů s oukropem
a pak teprve šel ke stavu.
Pane, ten to uměl! Jakživ mistr tak krásnou práci
neviděl. Člunek lítal jako divý a plátna přibývalo.
Tkadlec byl rád a sladce si u dětí na slámě zdříml.
Tovaryš jako by na tu chvíli čekal. Vytáhl z kapsy
karty, začal je rozkládat u stroje a tropil všelijaká
kouzla. A ke všemu mu ještě došly nitě. Přemýšlel:
má na to vzbudit mistra, aby mu dal nitě? Nechtěl ho
budit a tak se usmál a šel k dětem. Vytahoval zpod
nich hrstě slámy a začal ji zpracovávat jako nitě.
Tkalcoval a tkalcoval ze slámy, smál se a když celý
válec udělal, odstřihl plátno, položil na stůl a zmizel…
Ráno vstane tkadlec a rovnou ke stavu. Pane na
nebi! Místo plátna čouhá tady z válce čistá sláma! Co
je tohle za žerty? Dívá se po tovaryši, ale kde nic, tu
nic. Ten už byl za horami.

Z utkání Benfika Dolní Radechová – Sokol Horní Radechová

Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Změna v učitelském sboru
Dne 21. června 1945 se vrátil učitel Vladimír Bryksí
do školní služby po propuštění z mimořádné činné
služby vojenské. Od toho dne se skládal učitelský
sbor zdejší školy z říd. učitele Josefa Másly, učitele
Vladimíra Bryksí, učitelky Elišky Havrdové – Báčové
a učitelky domácích nauk Marie Ehlové.
Zřízení národního tělovýchovného výboru
Ve schůzi místního národního výboru dne 5. června
1945 byl prodán návrh, aby byla svolána společná
schůze tělocvičných jednot Sokol a Orel za příčinou
sjednocení tělovýchovy a zřízení národního
tělovýchovného výboru. Tento výbor byl potom
skutečně zřízen a pořádal v roce 1945 dva zdařilé
podniky a to: v sobotu dne 27. října 1945 veřejnou
akademii v rámci oslavy „Dne svobody“ a
11. listopadu 1945 žákovskou akademii v sále
hostince čp. 32. Později se oba spolky zase rozešly a
národní tělovýchovný výbor zanikl.
Přesídlení obyvatelstva do pohraničí
O prázdninách a na podzim roku 1945 nastalo
přesídlování obyvatelstva do pohraničí. Do poloviny
roku 1946 přesídlilo z naší obce do pohraničí přes
300 osob, ponejvíce na blízké Broumovsko.
Prvý kurz ruštiny v naší obci
Dne 20. června 1945 začal a 29. září 1945 byl
ukončen první kurz ruštiny v naší obci. Kurz
obsahoval 2 turnusy a sice: I. turnus pro mladé do 14
let, který čítal 22 účastníků, II. turnus pro starší nad
14 let se 20 účastníky. Vyučoval abiturient
náchodského realného gymnasia Josef Tylš
z Dolní Radechové čp. 29.
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Máma povídá: „Nic platno, táto, vem to jak je a jdi do
Vrchlabí. Třebas to byl Krakonoš a proměnil nám
slámu ve zlato.“ Tkadlec jde do města a cestou si
povídá: „Jestli to byl Krakonoš, ten si rád dělá žerty,
ale že by chudákovi ublížil, to jsem ještě neslyšel.“
Příjde k pánovi do továrny, ukazuje své dílo, ale ten
ho div nevyhodil.
„Děláte si ze mne, člověče, blázny? Viděl to jakživ
někdo, aby se do plátna míchala sláma?“
Ani se na zboží kale nepodíval, válec plátna
nerozvinul a tkalce pakoval ze dveří. Tkadlec jde,
všecek smutný, neví, co mámě říci. Inu, vánoce
budou smutné.
Zatím u továrníka bylo veselo. Chystali svátky,
připravovali cukroví a ty nejlepší koláče. Ale co to?
Kamna ne a ne hořet. Že by bylo něco v komíně?
Tak zavolali kominíka. Ať dělal co dělal, v komíně nic
nenašel a kamna nehořela dál. Tu volali kamnáře.
Prvního, druhého a jednoho až z Rokytnice. Ať
kamna přestavovali jak chtěli, všecko marné.
Nehořela a nehořela.
Tu kde se vzal, tu se vzal, ten tkalcovský tovaryš tu a
jde k pánovi. „Poslouchejte, pane, já bych věděl, kdo
tady umí nejlíp spravit kamna.“ A pověděl o tkalci,
kterému tu slámu do plátna přimíchal.
Tu se pán začal drbat za ušima. „No, já bych ho
zavolal, ale když jsem ho vyhodil i s plátnem!
Považte si, namíchal mi tam místo nití slámu!“
„A prohlédl jste si plátno?“ ptal se ten tovaryš.
Tu se pán zarazil. „Na co prohlížet pokažené plátno?
No, ale když myslíte, ať ten tkadlec příjde. Koupím to
od něho, když mi ta kamna spraví.“
A zas kde se vzal, tu se vzal, u toho chudobného
tkalce známý tovaryš. Tkalcová div na něho nevzala
pometlo!
„Co jste nám to udělal? Tady svátky a my tu sedíme
o kyselé polévce s bramborami!“ vyčítala.
Ale tovaryš jen za mistrem. „Jděte k pánovi do
Vrchlabí,“ pobízel, „čeká na vás, máte to plátno
přinést!“
Tkadlec neříkal nic, ale když stará pobízela: „Jen jdi,
třeba si dá říct a vezme aspoň kus,“ šel.
Kamnář to byl dobrý a jen na kamna sáhl, hned to
hořelo, jen praštělo.
Pán měl radost, vzal plátno, zaplatil a ještě dal tkalci
odměnu za spravení kamen a panička mísu prvních
koláčů.
Pán plátno rozvíjí a tu údivem oči kulí: na plátně
vzory nevídané krásy, listy, větvičky, třešně, celé
řady kvítků, věnečky, no, radost pohledět. Díval se i
tkadlec, všecek vyjevený na překrásné vzory. Kde
byla sláma, tu byl vzor, jeden krásnější než druhý.
Pán pochopil. „To je přece umění, to je novina!
Dosud jsme měli jen obyčejná plátna bez vzorků a
teď budeme vyrábět divy světa!“ Objímal tkalce,

děkoval mu a sliboval velikou odměnu, když bude
pro něho pořád tak krásné vzory vyrábět.
Domů si nesl tkadlec již pytlíček peněž, ale taky
pěknou starost. Jak on tu práci jen zastane? Jak to
udělá? Vždyť sám vzory dělat nedovede! Takhle
kdyby ten tovaryš…
Jen domyslel, tovaryš tady. Ale to už nebyl tovaryš,
ale opravdu sám Krakonoš. Povídal: „Zlaté hříbky už
nerozdávám, ale šikovnost poctivým horáckým
rukám. Tady máš karty. A tady strojek. Míchej,
vymýšlej a dávej dohromady. Na vzory si přijdeš
sám. Předloh máš k tomu tady požehnané množství,
celou tu naši krásnou přírodu…“
Krakonoš se ztratil, ale tkadlec přemýšlel.
Tkalcovské karty! Krakonošův dar! Doma nad nimi
špekuloval. A že naše horácké hlavy jsou bystré a
vynalézavé, dokázal s Krakonošovými kartami
hotová kouzla. Hříbečky, listy, květiny, jeleny, celé
divy horské krajiny vplétal do svého plátna, ne už
slámou, ale barevnými nitěmi.
Chudý tkadlec se stal hledaným odborníkem. Jeho
práce přinesla výsledky. Do celého světa se rozběhly
jeho výrobky, jeho krásné vzory. Učil té práci své děti
a všecky tkalce, kteří k němu přišli na pobyt.
A tak se od té doby vyrábějí u nás ty krásné
damašky, jak je vidíme na ložním prádle, na
ubrusech i jinde, na všem, co vyrostlo v Krkonoších
z pilných rukou prostých tkalců.
V dalším čísle zpravodaje opět najdete pokračování
z historie obce a pohádky.
Děkuji všem autorům za příspěvky. Žádám další
občany o příspěvky do zpravodaje. Nepodepsané
příspěvky napsal starosta.

Otevřeli jsme pro vás

KADEŘNICTVÍ

Dámské, pánské, dětské
Ve spolupráci s profesionálními
přípravky zn. LOREAL, Matrix
a Londa nabízíme dámské,
pánské i dětské střihy, barvení,
melírování, společenské a
REKLAMA
svatební účesy, prodlužování
vlasů a další kadeřnické služby.
Objednávat se můžete na
tel. 491 461 199 nebo v SHANTI
každý všední den po 13.hodině
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