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„Z mateřské školy“

ZKRÁCENÝ
ZÁPIS
Z
20.
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 13.2.2014 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ

4) Prodej pozemkové parcely č. 755/2, katastrální
území Dolní Radechová
Starosta sdělil, že dne 6.12.2013 požádali manželé
Martin a Šárka Balášovi o koupi pozemkové parcely
č. 755/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o
2
výměře 193 m , k.ú. Dolní Radechová.
Starosta informoval o tom, že se jedná o pozemek u
silnice I/14 u kravína na hranici katastrálního území
Dolní Radechová a Horní Rybníky. Jde o úzký
proužek pozemku mezi příkopem u silnice a lesem,
jehož vlastníkem je Martin Baláš.

Přítomno 7 členů ZO.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Josef Beneš,
Josef Gebrt.
2) Program 20. zasedání ZO

5) Pronájem části pozemkové parcely č.3/5,
katastrální území Dolní Radechová
Pan Radek Vintera má zájem v pokračování
pronájmu části pozemkové parcely č.3/5, katastrální
2
území Dolní Radechová o výměře 798 m i v roce
2014. Starosta navrhl schválit pronájem části této
pozemkové parcely. Doplnil, že se pronájem panu
Vinterovi schvaluje už čtvrtým rokem.

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 20. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 19. zasedání ZO
4. Prodej pozemkové parcely č. 755/2, katastrální
území Dolní Radechová
5. Pronájem části pozemkové parcely č.3/5,
katastrální území Dolní Radechová
6. Pronájem části pozemkové parcely č.4/1, 4/15,

6) 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, 4/15, katastrální území Dolní
2
Radechová o výměře 5950 m . Dále doplnil, že
nedochází k žádným problémům. Fotbalové hřiště
není až tak moc využíváno.

katastrální území Dolní Radechová
7. Pronájem části pozemkové parcely č.69/5,
katastrální území Dolní Radechová
8. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
nebytových prostor prodejny potravin
9. Zařazení správního území obce do územní
působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují
10. Schválení rozpočtu na rok 2014
11. Informace
12. Návrh usnesení
3) Plnění usnesení z 19. zasedání ZO
Na 19. zasedání ZO byl schválen 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. Žádost o dotaci ze SFDI na
tuto akci byla podána 18.12.2013. V dubnu 2014 by
se mělo rozhodnout, jestli obec získá dotaci na tuto
akci. Dále bylo schváleno podání žádosti do POV
dotační programy 1, 4 na rok 2014 a případné přijetí
dotace z těchto programů. Žádosti byly podány
elektronicky dne 11. a 12.11.2013. V březnu 2014 by
se mělo rozhodnout, jestli obec získá tyto dotace. Na
tomto zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno
přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 105.120,Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje
jednotky
sboru
dobrovolných
hasičů
Dolní
Radechová. Dotace byla vyčerpána v celé výši a byla
již zaúčtována. Nakonec byla schválena Smlouva o
výpůjčce mezi DSO Svazkem obcí „ÚPA“ a Obcí
Dolní Radechová a Rozpočtové provizorium na rok
2014.

7) Pronájem části pozemkové parcely č.69/5,
katastrální území Dolní Radechová
Firma DIMATEX CS, spol. s r.o. se sídlem Stará 24,
463 03 Stráž nad Nisou má zájem umístit na část
pozemkové parcely č. 69/5, katastrální území Dolní
Radechová ve vlastnictví Obce Dolní Radechová o
2
výměře 1 m kontejner na sběr použitých oděvů a
textilních materiálů. Pozemková parcela se nachází
před prodejnou potravin v rohu u oplocení
Valáškových.
Starosta navrhl schválit pronájem části pozemkové
parcely č.69/5, katastrální území Dolní Radechová.
Dále dodal, že pravidelný sběr pro Diakonii Broumov
v prostorách haly bude nadále pokračovat. Kontejner
bude jen pro doplnění. Uvidíme, jak se v obci osvědčí
a jestli bude vyhovovat místo. Smlouva bude zatím
na 1 rok.
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8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor prodejny potravin
Dne 8.1.2014 jsme obdrželi od zástupců nájemců
společnosti H & B CZ s.r.o. Petra Hlavy a Josefa
Beneše písemnou žádost o snížení nájmu
nebytových prostor prodejny potravin. Svou žádost
zdůvodňují poklesem tržeb z důvodu celosvětové
krize a v roce 2012 i uzavírkou silnice. Pro maximální
snížení nákladů firma snížila stav zaměstnanců na
minimum, snížila platy na minimum a rozšířila
pracovní dobu.
Nájemné bude sníženo pouze přechodně do
31.12.2014. Firma H & B CZ s.r.o. se za dobu
provozování prodejny osvědčila a bylo by v současné
době velice těžké rychle sehnat podobnou firmu,
která by chtěla za podobných podmínek provozovat
tuto prodejnu.
Z těchto důvodů starosta navrhl schválit dodatek č. 1
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor z důvodu
snížení nájmu prodejny potravin. Potom dal slovo
panu Benešovi.
Josef Beneš potvrdil, že je v současné době
neutěšený stav. Peníze do firmy spíš nosí, než aby je
odnášeli. Doufá, že se situace zlepší. Budou dělat
všechno pro to. Řekl, že si nedovede vysvětlit, proč
chodí do prodejny čím dál méně lidí.
Starosta dodal, že bude podporovat, aby prodejna
dále fungovala. Informoval o situaci, kdy byla
prodejna potravin zavřena z důvodu rekonstrukce. Byl
to velký problém pro mnohé občany. V obci musí
vždy fungovat škola, prodejna a hospoda, vždycky to
tak platilo.

strategie území MAS Mezi Úpou a Metují na období
2014 – 2020 ve svém správním území.
10) Rozpočet na rok 2014
Starosta vysvětlil, že u příjmů se vycházelo z roku
2013 s rezervou ve výši přibližně 240.000,- Kč. Po
odečtení nutných výdajů vychází na investice v roce
2014 částka 3.681.000,- Kč. V této částce se počítá
s částí přebytku z roku 2013 ve výši 243.000,- Kč.
Starosta navrhl schválit rozpočet na rok 2014 jako
schodkový, když příjmy jsou 8.796.700,- Kč a výdaje
9.062.700,- Kč. Schodek bude kryt přebytkem
hospodaření z minulých let a rozpočet bude schválen
v závazných ukazatelích na paragrafy podle přílohy.
Rozpočet se bude měnit v závislosti na získání
dotací.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce
obecního úřadu a elektronicky od 24.1.2014 do
10.2.2014.
11) Informace
Starosta informoval pouze o pokácení tůjí a smrku na
hřbitově.
12) Návrh usnesení
Starosta požádal pana Josefa Beneše, aby přečetl
návrh usnesení a potom vyzval k hlasování.
Zapsala Ivana Zelená 14.2.2014

ZKRÁCENÝ
ZÁPIS
Z
21.
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 15.5.2014 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ

9) Zařazení správního území obce do územní
působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a
Metují
Obec Dolní Radechová je zařazena od roku 2010 do
územní působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a
Metují. Obec v rámci MAS získala v programovém
období 2008 – 2013 dotaci na akci Oprava chodníku
ulice Náchodská ve výši 298.694,- Kč, Stavební
obnova a zhodnocení kulturních objektů na území
obce Dolní Radechová ve výši 145.800,- Kč, Stavební
úpravy sociálního zařízení ve II.NP ZŠ a MŠ ve výši
123.453,- Kč a Stavební úpravy zařízení sportovního
a společenského centra obce ve výši 128.670,- Kč,
celkem dotace ve výši 696.617,- Kč. Navíc TJ Sokol
Dolní Radechová získal dotaci na akci Rekonstrukce
víceúčelových kurtů v Dolní Radechové ve výši
101.595,- Kč.
Aby obec, podnikatelé a neziskové organizace mohli
čerpat v novém programovém období 2014 - 2020
dotace, je zapotřebí schválit zařazení správního
území obce Dolní Radechová do územní působnosti
Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují na období
2014 – 2020 a souhlasit s realizací Integrované

Přítomno 6 členů ZO, omluvena Jana Kosinková.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Jiří Jirman, Tibor
Jirman.
2) Program 21. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 21. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 20. zasedání ZO
4. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene „Přeložka STL plynovodu na
poz.parc.č. 107/38, 777/4 a 2357, k.ú. Dolní
Radechová“
5. Schválení smlouvy a dodatek č.1 ke smlouvě o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
6. Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor
Náchodská 240, Dolní Radechová
7. Schválení prodeje traktůrku na sečení trávy MTD
WHITE model ET 160
8. Schválení zhotovitele stavby „Stavební úpravy
sociálního zařízení sportovního a společenského
centra obce Dolní Radechová“
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4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene „Přeložka STL plynovodu na poz.parc.č.
107/38, 777/4 a 2357, k.ú. Dolní Radechová“
Protože se starosta s několika vlastníky pozemků, ve
kterých je uložen plyn, nedohodl na podepsání
smlouvy o zřízení věcného břemene, je nutné plyn
přeložit do pozemkových parcel ve vlastnictví obce.
Jedná se o pozemkové parcely č.107/34 ve
vlastnictví p.Josefa Jarkovského, p.p.č. 704/1 ve
vlastnictví p.Marie Dubnové a p.p.č.706/7, vše
katastrální území Dolní Radechová ve vlastnictví
p.Petra Nývlta. Pro povolení stavby je zapotřebí
mít uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene mezi Obcí Dolní
Radechovou jako budoucím povinným a RWE
GasNet, s.r.o. zastoupen společností RWE
Distribuční služby, s.r.o. jako budoucím oprávněným.

9. Schválení zhotovitele stavby „Stavební úpravy pro
zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce na silnici
I/14 v Dolní Radechové“
10. Schválení záměru zřízení nového místa
poskytovaného vzdělávání mateřské školy, jejíž
činnost vykonává příspěvková organizace Základní
škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres
Náchod, U Haly 67, Dolní Radechová s účinností od
1.9.2014.
11. Schválení záměru zřízení školní jídelny – výdejny
jako nového školského zařízení, jehož činnost bude
vykonávat příspěvková organizace Základní škola a
Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod, U
Haly 67, Dolní Radechová s účinností od 1.9.2014.
12. Schválení účetní závěrky Obce Dolní Radechová
sestavené ke dni 31.12.2013
13. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ
Dolní Radechová sestavené ke dni
31.12.2013
14. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013
15.
Podání
žádosti
o
bezúplatný
převod
nepotřebného majetku Armády ČR prostřednictvím
„Odboru nakládání s nepotřebným majetkem“
16. Informace
17. Návrh usnesení

5) Schválení smlouvy a dodatku č.1 ke smlouvě o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z
obalů
Dne 8.4.2014 jsme obdrželi dopis od společnosti
EKO-KOM, a.s., ve kterém je zdůvodněno, proč je
nutné schválit uzavření nové smlouvy. Prvním
důvodem jsou změny podmínek mezi Ministerstvem
životního prostředí ČR a společností EKO-KOM, a.s.
Druhým důvodem je platnost nového občanského
zákoníku. Dodatek se schvaluje z důvodu umožnění
svozové firmě vést výkaznictví.

3) Plnění usnesení z 20. zasedání ZO
Na 20.zasedání ZO byl schválen prodej pozemkové
parcely č.755/2, katastrální území Dolní Radechová
manželům Martinu a Šárce Balášovým. Vyrozumění o
provedeném vkladu do katastru nemovitostí jsme
obdrželi 8.4.2014. Dále byl schválen pronájem části
pozemkové parcely č.3/5, katastrální území Dolní
Radechová p.Radku Vinterovi a části pozemkové
parcely č.4/1 a č.4/15, katastrální území Dolní
Radechová Českému kynologickému svazu, základní
organizaci č.245 Náchod. Smlouvy o nájmu již byly
podepsány. Části pozemkových parcel se využívají
podle těchto smluv. Dále byl schválen pronájem části
pozemkové parcely č.69/5, katastrální území Dolní
Radechová firmě DIMATEX CS spol. s r.o. na
umístění kontejneru na textil. Kontejner již slouží
svému účelu. Na tomto zasedání zastupitelstva obce
byl schválen dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu
nebytových prostor prodejny potravin. Dodatek č. 1
byl podepsán 17.2.2014. Dále bylo chváleno zařazení
správního území obce Dolní Radechová do územní
působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují
na období 2014 – 2020 a souhlas s realizací ISÚ
MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014 – 2020 ve
svém správním území. Nakonec byl schválen
rozpočet obce Dolní Radechová na rok 2014.

6) Schválení smlouvy o nájmu nebytových
prostor Náchodská 240, Dolní Radechová
Dne 28.5.2009 byla uzavřena smlouva o nájmu
nebytových prostor Náchodská 240 Dolní Radechová
mezi Obcí Dolní Radechovou a MUDr. Tomášem
Žďárským o provozování zubní ordinace. Smlouva
byla uzavřena na dobu určitou do 31.5.2014. Protože
koncem května končí platnost této smlouvy je nutné
uzavřít novou smlouvu.
Oznámení o pronájmu bylo vyvěšeno na úřední
desce obecního úřadu od 25.4.2014 do 12.5.2014.
7) Schválení prodeje traktůrku na sečení trávy
MTD WHITE model ET 160
Prodej traktůrku na sečení trávy MTD WHITE model
ET 160 již byl jednou schválen. Protože se kupující
dostal do finančních potíží, od koupě odstoupil.
Z tohoto důvodu byl traktůrek znovu nabídnut
k prodeji. Do dnešního dne starosta přijal jedinou
žádost o koupi, a to od p. Jurije Kustra bytem Na
Hranicích 62, Velké Poříčí, 549 32. Zájemce souhlasí
s nabídnutou cenou a neklade si žádné další
podmínky. Starosta navrhl schválit prodej traktůrku
p.Juriji Kustrovi.
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8) Schválení zhotovitele stavby „Stavební úpravy
sociálního zařízení sportovního a společenského
centra obce Dolní Radechová“
V prosinci 2013 byla uzavřena dohoda o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Stavební úpravy sociálního zařízení sportovního a
společenského centra obce Dolní Radechová“.
Z tohoto důvodu je nutné schválit zhotovitele této
stavby, který byl vybrán ve výběrovém řízení, na
kterém byli někteří zastupitelé přítomni. Byly osloveny
tyto firmy:
DELTA Velké Poříčí s.r.o., Michal Novák, Vše pro
stavby s.r.o. a STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Z těchto firem byla nakonec vybrána firma STAKO
Červený Kostelec s.r.o. s nejnižší cenou 265.585,Kč, když původní cena byla 319.047,51 Kč, což je
snížení o 53.462,51 Kč. Starosta navrhl schválit
tohoto zhotovitele na stavbu „Stavební úpravy
sociálního zařízení sportovního a společenského
centra obce Dolní Radechová“.

Upozornil, že byl na něho, paní ředitelku i učitelku MŠ
vyvíjen nátlak od rodičů z důvodu umístění dětí do
mateřské školy. Osm dětí nebylo umístěno. Proto se
začalo rychle hledat řešení. Je to náročné a složité,
dodal. Na příštím zasedání se bude muset schválit
dodatek č.5 zřizovací listiny.
11) Záměr zřízení školní jídelny – výdejny jako
nového školského zařízení, jehož činnost bude
vykonávat příspěvková organizace Základní škola
a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod
s účinností od 1.9.2014.
12) Účetní závěrka Obce Dolní Radechová
sestavené ke dni 31.12.2013
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře
(některých účetních jednotek) je stanovena zákonem
č. 239/2012 Sb.
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku
obce k 31.12.2013 bez výhrad a připomínek a
v rozsahu těchto finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu
zisku a ztráty, Přílohy, Inventarizační zprávy a Roční
zprávy o finanční kontrole.

9) Schválení zhotovitele stavby „Stavební úpravy
pro zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce na
silnici I/14 v Dolní Radechové“
V prosinci 2013 bylo požádáno o dotaci ze SFDI na
akci „Stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti
přechodu pro chodce na silnici I/14 v Dolní
Radechové“. Dne 5.5.2014 bylo rozhodnuto, že obec
tuto dotaci získá. Z tohoto důvodu je nutné schválit
zhotovitele této stavby, který byl vybrán ve výběrovém
řízení. Byly osloveny tyto firmy:
Michal Novák, Vše pro stavby s.r.o. a Svoboda –
dopravní a inženýrské stavby a.s.
Z těchto firem byla nakonec vybrána firma Michal
Novák s nejnižší cenou ze všech firem 532.281,22
Kč, když původní cena byla 675.356,- Kč, což je
snížení o 143.074,78 Kč. Starosta navrhl schválit
tohoto zhotovitele na stavbu „Stavební úpravy pro
zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce na silnici
I/14 v Dolní Radechové“. Starosta dodal, že Michal
Novák je malá firma, se kterou má dobré zkušenosti.
Práce budou probíhat o letních prázdninách z důvodu
bezpečnosti pro dojíždějící děti. Při této stavbě se
bude také opravovat chodník směrem od paní
Loudové po most k ulici Krátká. Zámková dlažba
z těchto chodníků se použije na parkoviště u haly a
na hřbitově.

13) Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Dolní Radechová sestavené ke dni 31.12.2013
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře
(některých účetních jednotek) je stanovena zákonem
č. 239/2012 Sb.
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Radechová
k 31.12.2013 bez výhrad a připomínek a v rozsahu
těchto finančních výkazů:
Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy účetní
uzávěrky, Inventarizační zprávy a Roční zprávy o
finanční kontrole.
14) Závěrečný účet obce za rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2013 byl zveřejněn po
dobu
15 dnů, od 9.4. do 25.4.2014. Součástí
závěrečného účtu je přezkoumání hospodaření obce.
To bylo provedeno dne 5.12.2013 a 27.1.2014 se
závěrem, že při přezkoumání hospodaření podle § 10
odst.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb., o
přezkoumávání
hospodaření
územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
nebyly zjištěny chyby a nedostatky a neuvádí žádná
rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004
Sb. Starosta navrhl schválit závěrečný účet obce za
rok 2013 bez výhrad s tím, že pochválil účetní Ivanu
Zelenou, za vzorné vedení účetnictví.

10) Záměr zřízení nového místa poskytovaného
vzdělávání mateřské školy jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace Základní škola a
Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod
s účinností od 1.9.2014
Starosta vysvětlil, že původně se měl schválit dodatek
č. 5. zřizovací listiny, ale po konzultaci se tento bod
změnil na tyto dva body. Ale je to všechno dost složité
a je potřeba mít vše potvrzené a připravené.

Starosta sdělil, že na žádost hasičů se rozhodl do
programu zasedání zastupitelstva obce zařadit ještě
následující bod.
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koncert klasické hudby tria „Police Symphony
Orchestra“, vyprávění nad fotografiemi „Kostarika –
perla Střední Ameriky“ a promítání filmu Tomáše
Magnuska „Jedlíci“, po kterém proběhla krátká
beseda s tímto režisérem a jedním z herců.
Pro všechny věkové kategorie zde vystoupilo Duo
Carlos s programem „Kouzla pod pokličkou“.
Tyto aktivity pomalu, se stále se lepšícím počasím,
končí. Opět budou zahájeny koncem září. O dalších
akcích budou občané informováni formou plakátů.

15) Podání žádosti o bezúplatný převod
nepotřebného
majetku
Armády
ČR
prostřednictvím
„Odboru
nakládání
s nepotřebným majetkem“
Armáda ČR vyřazuje nepotřebný majetek, o který by
měli zájem hasiči.
Jednalo by se o:
-třívrstvý ochranný oděv pro hasiče (blůza + kalhoty)
-dýchací přístroj Drager PA 90
-kompozitní tlaková láhev na vzduch 6,8 l 300 bar
-přívěs požární hadicový
-přívěs požární osvětlovací
-automobilová dílna s vybavením PV3S S-28 PAD 2
Podání žádosti je nutné schválit zastupitelstvem
obce.
Jaroslav Martinec vysvětlil o jaký majetek se jedná a
jak bude pro JSDH využitelný.
16) Informace
Starosta informoval o práci v hale. Jedná se už o třetí
etapu celkové rekonstrukce. První byla zateplení
stropů a nové podlahy, ve druhé etapě se vyměnila
nová okna a dveře a letos finančně nejnáročnější je
zateplení haly. Práce již byly zahájeny. Do 26.7.2014
by měly být práce hotové.
Dále starosta hovořil o financování detašovaného
pracoviště Mateřské školky v hale, jenom stavební
úpravy budou stát kolem 100 tisíc Kč. Dále se navýší
finance na její provoz včetně proplacení části mezd.
Nakonec starosta informoval o opravě komunikace
V Koutě a o stavbě přechodu pro chodce.

Z kroužku „Výtvarné čarování“

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení občané Dolní Radechové,
školní rok 2013/2014 se přehoupl do své druhé
poloviny a my se pomalu a jistě blížíme k jeho závěru.
Pojďme si opět společně připomenout některé
důležité momenty.
V letošním školním roce se do práce s žáky zapojila
anglicky hovořící dobrovolnice z Rakouska žijící
v současné době v Náchodě. Její pobyt ve škole je
zaměřen na pomoc žákům i pedagogům při výuce
anglického jazyka v zájmových kroužcích, na
výpomoc ve školní družině a na osobní účast při
realizaci volno časových aktivit či projektů
pořádaných naší školou. Počítá se s ní také na letní
školu v přírodě, neboť zimní se nemohla zúčastnit. Je
pro mě příjemné Vám sdělit, že se jí ve škole líbí a že
se rozhodla zahájit studium na vysoké škole se
zaměřením na základní vzdělávání. Věřím, že
získané vědomosti a zkušenosti využije při studiu.
V lednu 2014 proběhl tradiční zápis do 1. ročníku
základní školy. K zápisu se dostavilo 10 dětí, z toho 9
usedne v září 2014 do školních lavic. Jedno dítě si na
svůj vstup do školy ještě jeden rok počká.
Od 15.3. - 21. 3. 2014 proběhl také zápis dětí do
mateřské školy. Nutno říci, že zájem rodičů o
umístění dítěte do naší mateřinky je stále velký. Není
v lidských silách uspokojit požadavky všech rodičů.

17) Návrh usnesení
Starosta požádal Jiřího Jirmana, aby přečetl návrh
usnesení a potom vyzval k hlasování.
Zapsala Ivana Zelená 16.5.2014
INFORMACE STAROSTY
Volnočasové
aktivity
v zasedací
místnosti
obecního úřadu zase až na podzim
V zasedací místnosti obecního úřadu, podobně jako
vloni, zahájil jako první svou činnost kroužek
„Výtvarné čarování“, kde se děti ve věku 4-8 let pod
vedením Martiny Vítové, pravidelně ve čtvrtek
odpoledne seznamovaly se základními výtvarnými a
pracovními technikami, tematickou výrobou na svátky
a roční období.
Mateřské centrum bylo pro nedostatek dětí zrušeno.
Pravidelně ve středu večer se zde scházely ženy při
cvičení pilates.
Nepravidelně využívali místnost „Víceúčelového
obecního centra“ také senioři, pro něž byla připravena
beseda nad filmem a fotografiemi na téma „Podél
řeky Mosely na kole“, vyprávění nad fotografiemi
„Litva – na kole k Hoře křížů a na Kurskou kosu“,
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Na konci letošního školního roku opustí
mateřskou školu osm dětí. Na uvolněná místa
budou přijaty děti, které jsou v posledním roce
před nástupem do základní školy, takzvaní
předškoláci.
Je velice nemilé sdělit ostatním rodičům zprávu o
nepřijetí jejich ratolestí z důvodu naplněné kapacity,
byť se od 1. 9. 2014 o 2 místa zvětšila. Proto vítám
aktivitu zřizovatele mateřské školy, který řeší
současnou
situaci
vznikem
odloučeného
pracoviště v místní víceúčelové hale. Věřím, že
vynaložená snaha se vrátí v podobě rozesmátých
dětských tváří. Zřídit novou část mateřské školy však
vyžaduje mnoho hodin poctivé a odpovědné práce.
Nejedná se pouze o vyplnění a podání žádostí na KÚ
KH, ale k hlavním povinnostem zřizovatele patří
vybavit mateřinku, šatnu a jídelnu vhodným
nábytkem, hernu kvalitními hračkami a výtvarnými
potřebami, obsadit pozice pedagogů vhodným
personálem. A to nehovořím o zajištění malé zahrady
určené na venkovní pobyt či o navýšení kapacity
školní jídelny. Z těchto několika málo vět vyplývá, že
k běžnému školnímu dni se přidává náročné
„papírování“.
Proto ráda poděkuji všem rodičům, kteří naši činnost
plně podporují a škole pomáhají. Jedním z nich je i
pan Pavel Morávek, který vystřídá odcházejícího
člena školské rady, pana Viktora Levého, kterému
touto cestou velice děkuji za úžasných deset let
bezproblémové spolupráce i za ochotu podpořit
všechny školní projekty a plány. Zároveň věřím, že se
novému členu školské rady bude u nás líbit a že čas
věnovaný „škole“ přinese kýžené ovoce. Při chválení
nesmím opomenout dalšího člena rady, pana Tibora
Jirmana, který je s panem vychovatelem důležitým a
nepostradatelným článkem tohoto řetězce.
Jaké aktivity plánujeme v závěru školního roku?
Kromě tradičních akcí, ke kterým patří Den dětí
včetně spaní ve škole, dopravní hřiště v Náchodě,
pasování prvňáčků na čtenáře či fotografování tříd,
ráda připomenu naplánovaný letní ozdravný pobyt
v Radvanicích. Mateřská škola plánuje obdobné
aktivity, mezi které patří oslava Dne dětí a spaní ve
školce, školní výlet, rozloučení s předškoláky i
závěrečné fotografování.
Protože nám letošní školní rok končí již 27. června,
ráda bych touto cestou poděkovala všem
zaměstnancům školy za jejich celoroční práci a
popřála jim zasloužený odpočinek v podobě
několikatýdenní dovolené. Žákům a jejich rodičům
přeji prosluněné léto plné nezapomenutelných zážitků

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Činnost mladých hasičů
V sobotu 19. 5. se vybraní členové kolektivu mladých
hasičů zúčastnili soutěže „Podzvičínký záchranář“,
která byla zaměřena především na praktické znalosti
o poskytování první pomoci a ošetření úrazů, se
kterými se můžeme běžně setkat. Do podobné
soutěže se naši členové přihlásili poprvé takže
nevěděli, do čeho jdou. Už podle prvních informací
jsme měli z této soutěže trošku strach, především z
nevědomosti, co nás všechno čeká a na co bychom
se měli připravit. Jakmile jsme vyrazili plnit první úkol,
bylo nám jasné, že není cesty zpět. Po dokončení
prvního úkolu s plným počtem bodů jsme zjistili, že by
to pro nás nemuselo být zase tak těžké. Po splnění
všech úkolů s téměř maximálním počtem bodů nás
čekalo vyhodnocení. Po pár minutách napětí jsme
s radostí zjistili, že naše družstvo celou soutěž
vyhrálo s velikým náskokem 200 bodů. Cestou zpět
jsme se zastavili za odměnu na malé sladké
občerstvení. Jelikož jsme vyhráli i putovní pohár,
příští rok jedeme na tuto soutěž znovu obhajovat titul
a doufáme, že ještě s jedním družstvem.
Činnost jednotky sboru
Začátek roku byl, jako tradičně, věnován pořádání
hasičského plesu, který se vydařil. Pak jsme se již
věnovali hasičině a čekaly nás velké změny v oblasti
školení a výcviku. Největší úkoly nás čekaly
v přípravě na zásahy u dopravních nehod, jelikož jako
jednotka předurčená k těmto zásahům jsme museli
doškolit další členy na kurzu vyprošťování osob
z vozidel a čeká nás nadstavbová část školení
přednemocniční neodkladné péče. Družstvo složené
z členů jednotky se zúčastnilo soutěže „Rescue
rozkoš“. Jednalo se o třídenní soutěž záchranářských
družstev, kde jsme získali velice cenné zkušenosti
v oblasti poskytování první pomoci. Začátkem května
jsme se zúčastnili okrskové soutěže, v rámci které
proběhla ještě pohárová soutěž, ze které jsme si
odvezli pohár za třetí místo. Jednotka byla přizvána
k zajištění ohňostroje. Dále jednotka zasahovala u
dvou dopravních nehod. V květnu přijdou do hasičské
zbrojnice na exkurzi děti z místní mateřské školy.
Čeká nás asistence na okresní soutěži dětí na
Plhově, následně asistence na okresním kole
dospělých, předtím ještě prezentace sboru na
Bambiriádě, ukázka vyproštění na tunning srazu na
Rozkoši a mnoho dalších akcí a školení.
V sobotu 26.července se opět po roce sejdou
motorkáři na svém srazu, který bude probíhat za
domem kultury a sportu v Dolní Radechové, ve
večerních hodinách pak bude následovat hudební
zábava se skupinou NANOVOR.

Mgr. Eva Marková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní
Radechová

Za SDH Dolní Radechová Tomáš Klikar
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Místní kolo Zlaté srnčí trofeje v Dolní Radechové
V sobotu dne 17.5.2014 proběhlo v Dolní Radechové
již tradičně místní kolo ZST.
Děti z mysliveckého kroužku při MS Kosná Hora a
ZŠ Dolní Radechová si tu společně s dětmi kroužků
vedených p. Oblukem z Velkého Třebešova, ověřily
své znalosti z oblasti přírody a myslivosti. Vzhledem k
nepříznivému deštivému počasí se celá akce musela
odehrát v prostorách obecního úřadu.
Dětmi i
dospělými oblíbená poznávací stezka, kterou jsme
měli připravenou v Celbově Dolu musela být nakonec
přemístěna provizorně do vnitřních prostor obecního
úřadu.
Děti překvapily svými znalostmi a byly odměněny
diplomy, medailemi a drobnými dárky. Nikdo nepřišel
zkrátka.
Poděkování patří všem, kteří nám s přípravou této
soutěže pomohli a zejména velký dík patří panu
starostovi za poskytnutí zázemí v prostorách
obecního úřadu.
Jitka Vaňková Přibylová

Lední hokej
Benfika Dolní Radechová se umístila po základní části
na 8. místě, proto se o konečné umístění střetla
s mužstvy ze sedmého až dvanáctého místa ve 2.lize.
Výsledky v základní části:
Benfika Dolní Radechová – 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, HC Šneci Velké Petrovice 1 :
6, GZ Hronov 2 : 3, Hokej Žďárky 1996 4 : 5.
Tabulka po základní části

..

RADECHOVSKÝ SPORT
Nohejbal
Pro letošní sezonu se do mužstva mužů vrátil Michal
Ducháč, což je pro nás velká posila. Dále jsme
nahradili Richarda Levého za jeho syna Patrika a
Richard se dále bude věnovat mládeži.
Sezónu jsme zahájili výhrou nad Velkým Dřevíčem
4:1 a další 3 zápasy jsme museli odložit, ať už ze
strany soupeře, naší, tak i počasí. Zápasy hrajeme
vždy v pátek od 17.00 hod, kdy jednou hrajeme
"doma" na Benfice a jednou na hřišti soupeře.
Soutěže se účastní 13 mužstev a základní kolo se
hraje do 12.9.2014, když je přes letní prázdniny
přestávka. 19.9.2014 se hraje poslední zápas o
konečné umístění.
Starší
žáci tento rok v soutěži o Pohár
nohejbalového svazu nedopadli nejlépe. V
Prostějově z 12-ti dvojic skončili na 9.místě. V
Semilech z 18-ti dvojic skončili na 16.místě.
V Krajských přeborech po dvou turnajích si kluci
vedou o něco lépe. Bez porážky jsou na 1.místě. Pro
příznivce mládežnického nohejbalu je k dispozici
vitrína u prodejny potravin, kde jsou zveřejněny
jednotlivé výsledky.

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

Prezidenti
GZ Hronov
Velké Petrovice
Mladá garda
Sauer Elektroin
Hokej Žďárky
HAAS-Clowns
Benfika
Kocouři Úpice
Viridium Police
11. H.Radechová
12. Sokol Rokytník

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
9
8
7
7
6
6
4
3
1
1
0

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
2
3
3
3
4
5
7
8
8
9
11

122:26
64:50
69:47
73:51
90:44
58:52
40:39
36:54
40:47
30:55
34:109
23:105

33
27
24
23
22
19
18
12
9
7
4
0

V nadstavbové části se hráčům Benfiky již tolik
nedařilo, proto z šesti mužstev obsadili 4. místo, když
2 x vyhráli a 3 x odešli poraženi.
Výsledky v nadstavbové části:
Benfika Dolní Radechová – TJ Sokol Rokytník
11 : 3, Sparta Úpice Kocouři 3 : 5, TJ Sokol Horní
Radechová 1 : 6, Viridium Police nad Metují 2 :5,
HAAS-Clowns 6 : 1.
Tabulka po základní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kocouři Úpice
Viridium Police n.M.
HAAS-Clowns
Benfika D.Radech.
Sokol Rokytník
Horní Radechová

5
5
5
5
5
5

4
3
3
2
1
1

0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

1
1
1
3
4
4

27:8
26:13
24:17
23:20
13:38
12:29

12
11
10
6
3
3

Sokol
Sokol Dolní Radechová se snaží do svého kolektivu
získat nové členy do všech sportů. Nejvíce se to daří
nohejbalistům, kteří nás již reprezentují na mistrovství
ČR. V případě dostatečného zájmu o barevný volejbal
(vhodné pro chlapce a dívky 1.-5. třídy), chceme tento
sport podporovat i v naší organizaci. Jedná se o
upravený volejbal pro nejmenší, je rozdělen do
jednotlivých barevných kategorií, kde podle věku děti
začínají hrát přehazovanou až po klasický volejbal
třech hráčů na zmenšeném hřišti. V této činnosti
bychom rádi spolupracovali i se základní školou
v Dolní Radechové.

Volejbal
Volejbalisté dohrávají druhou polovinu okresní
soutěže, ve které jsou po podzimní části na sedmém
místě. Zveme všechny příznivce sportu na turnaj
smíšených družstev ve volejbale, který se uskuteční
dne 21.6.2014 na kurtech před restaurací.
Občerstvení a grilované maso zajištěno.

Sokol Dolní Radechová, Martin Jošt a Jiří Jirman
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Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Zřízení místního kina
Už v roce 1943 dohodl se Vilém Kuttenberg čp. 114
a hostinský Roman Dostál čp. 32 v zřízení kina
v naší obci. Na základě této dohody měl Vilém
Kuttenberg na starosti zřízení tohoto kina, jakož i
veškeré zařízení potřebné k promítání. Roman
Dostál měl svým nákladem postavit promítací
kabinu a pomáhat při obstarávání povolení
k provozování filmových představení. Za tím účelem
bylo nutno mnohokráte zajet do Prahy. Když byly
opatřeny potřebné informace ve filmovém ústředí
v Praze, nastalo Vilému Kuttenbergovi nutné
školení. Nejprve po celý rok pomáhal při promítání
v kinu „Sokol“ v Náchodě a obdržel potřebné
osvědčení. Pak navštěvoval 14-ti denní kurs pro
promítání
v Červeném
Kostelci.
Po
jeho
absolvování obdržel též osvědčení. Poté absolvoval
nedělní kurs pro vedoucí kin v Praze, který byl
zakončen zkouškami. Zkoušení museli dosáhnout
nejméně 11 bodů z celkového počtu 33. Kuttenberg
obsáhl 26 bodů. Pak prodělal zkoušky promítačské,
které absolvoval uspokojivě. Poslední zkoušky
konal na zemském úřadě v Praze. Potíží při
získávání povolení bylo více než dost. Když
konečně bylo získáno potřebné povolení, nastala
práce se zařizováním všeho potřebného k provozu.
Tenkrát nebylo nic k sehnání. Nesehnal se ani
vypínač.
Přišel rok 1945, rok našeho osvobození naším
osvoboditelem Svazem sovětských socialistických
republik a jeho slavnou Rudou armádou. V měsíci
září t. r. jel Kuttenberg pro promítací aparát do
Prahy na Barrandov do filmových ateliérů, kde na
veliké hromadě byla spousta rozbitých aparátů. To
je Němci rozbili, když utíkali. Z té hromady mu jeden
vybrali. Byl francouzské značky „H. Maulin.“
Elektrické vedení provedli: Vilém Kuttengerg,
Zdeněk Týfa a Josef Klimeš ml., práce truhlářské
Bohuslav Rýdl a zednické Josef Janko.
Když bylo vše připraveno a zamontováno, bylo
započato s promítáním. Však, ó hrůza, jak to
vypadalo a jaká to byla svízel, když diváci obraceli
hlavy ke kabině, kde bylo slyšet jejich poznámky.
Bylo však těžko z tohoto aparátu a rozbitých filmů
něco pěkného vylouditi.
Pak se Vilém Kuttenberg staral o vybavení našeho
kina. To se mu rychle podařilo a naše kino bylo
vybaveno dobrým aparátem a zásobováno dobrými
filmy i barevnými. V roce 1955 bylo vybaveno
Československým státním filmem dokonalým
přístrojem v pořadí již osmým, předělána kabina,
hlediště, opatřeno 256 kusy sklápěcích křesel.
Nakonec několik statistických údajů:
Při prvním filovém představení dne 19. a 20.
prosince 1945 byl promítán film: Počestné paní
pardubické.

Za 10 let, tedy od roku 1945 do roku 1955 bylo
promítáno 495 filmů. 875 představení navštívilo asi
89.000 návštěvníků.
Naše kampelička v roce 1945
V měsíci říjnu 1945 činily vklady v naší kampeličce
8.643.000 Kčs. V té době byla prováděna výměna
peněz nové republiky za peníze protektorátní a
podávány přihlášky majetku, tedy i vkladů na knížkách
k majetkovým dávkám.
Tyto tak zvané vázané vklady se postupně snižovaly
jednak placením majetkových dávek, jednak
uvolňováním podle platných směrnic, zejména starším
osobám na doplňování výloh na výživu. Správu těchto
„vázaných vkladů“ převzal podle zákona ze dne 2.
července 1947 Likvidační fond měnový a tyto vklady
propadly pak podle zákona o měnové reformě 1.
června 1953 státu.
Od listopadu 1945 přijímala kampelička opět vklady
v nové měně, které činily koncem roku 1945 obnos
12.000 Kčs, roku 1946 - 758.000 Kčs, r.1947 1.541.000 Kčs, r. 1948 - 1.869.000 Kčs, r. 1949 2.132.000 Kčs a roku 1950 - 2.500.000 Kčs.
POHÁDKY
O lakomém mlynáři
Byl jednou jeden mlynář. Žena mu brzy umřela a
ostala po ní jen dcerka Anči. U toho mlynáře sloužil
už od dětských let chudý chlapec z vesnice. Říkali
mu Frantík. Napřed pásl dobytek, a když umřel starý
čeledín, tak musel dělat všecko, i mouku rozvážet.
Byl silný a zdravý a nic mu nevadilo. Ančka za ním
často chodívala na pole a dobře si rozuměli. Starý
mlynář byl lakomec. Když Ančka dorostla, propustil
děvečku a ona musela vařit, píct chleba, uklízet, i při
dobytku pomáhat. Práce měla mnoho, ale dovedla si
s ní poradit. S Frantíkem se měli už dávno rádi. Tak
žili vedle sebe až do dvaceti let. Sedláci jezdili do
mlýna s mletím a brzy pozorovali, že se ti dva mají
rádi. Jednou v neděli se starý stavěl zase v hospodě.
Sedělo tam už pár sedláků, co u něho mleli.
„Náš mlynář bude brzy chystat svatbu,“ smáli se mu.
„A jakoupak svatbu?“
„No, Frantíka s Ančkou, mají se nějak rádi!“
„K nám kdo se přižení, musí přinést deset tisíc
zlatých. Nesmí chybět ani krejcar!“ povídá ten
mlynář. „Žádnému chudákovi Ančku nedám.“
Domů přišel zamračený. Poobědval a povídá Anči:
„Dones na stůl bochník chleba a zápis.“ To byla
knížka, do které zapisoval příjem a vydání.
Přišel Frantík, koukne na bochník a na pantátu
mlynáře se zápisníkem.
„Copak půjdu pryč?“
„Ty si myslíš na Aninku. Ale tu dostane jen ten, kdo
přinese na kventlík deset tisíc! Tady máš bochník a
výplatu a můžeš jít domů!“
Anička plakala a vyprovázela Frantíka kus cesty.

8
9

Plakala potom i doma.
Frantíkovi se také stýskalo, a tak si často vyšel nade
mlýn do houští, aby viděl Aninku aspoň z dálky.
Někdy ji viděl, někdy ne. A potom šel domů jinou
stranou, buď veselý, anebo smutný.
Jednou tam taky šel, a tu vidí, jak se mlynář motá
v houští. Schovával něco pod kabát, rozhlížel se
kolem a pak kopal motykou. Když vykopal pořádnou
jámu, vzal zpod kabátku plechový kufírek, dal do té
jámy a zaházel hlínou. Drobek to ušlápl, na to dal
něco jehliček a šel domů.
„Že on tu zahrabal peníze?“ povídá si Frantík. Když
se trochu setmělo, šel na to místo, vyhrabal kufříček
a otevřel. Byly v něm zlaté a stříbrné peníze.
„A počkej! Teď ti to oplatím, mlynáři“ povídá a ten
prázdný dolík pěkně zahrabal a posypal jehličkami.
Přijde domů, dá kufírek na stůl.
„Jen se podívejte, maminko, jaký je ten mlynář
lakomec! Takových peněz zahrabal do hlíny a za
Anči chce dostat od ženicha deset tisíc!“
Matka se všecka poděsila. „Jestli se to prozradí!“
„I neprozradí!“ smál se Frantík. „Nenechám si ani
haléře, všecko jim vrátím, ale Ančka bude má!“
Ráno si vzal z těch peněz deset tisíc a ostatní uložil.
Bylo to právě v neděli. Šel do mlýna. Pantáta ležel
zrovna v síni na lavici, když František vešel.
„Co jsi mi, Francku, přinesl?“ povídá mlynář.
„Ale byl jsem čtrnáct dní u strýčka. Je sám, trochu
nemocný, starý mládenec, strašně bohatý.
Vypravoval jsem mu o Aničce, že ji mám rád. Chtěl
jsem, aby mi půjčil těch deset tisíc. Ale on mi těch
deset tisíc daroval. Sám že má nadosmrti dost. Byl
rád, že se dostanu do mlýna a vysázel mi na
kventlík deset tisíc zlatých. Tadyhle máte, pantáto,
když mi dáte Ančku!“
„Jsi hodný hoch, budeš se dobře starat. Křikni na
Ančku!“
„Ančko, pojď sem!“ Anka přiběhla jako vítr. „Tuhle
Francek mi vyplácí deset tisíc a chce tě.
Má to od strejčka. Řekl jsem jednou, ať je to ten
nebo ten, dostane tě, když mi těch deset tisíc složí.
Tak chceš, nebo nechceš?“
„Chci, tatínku, chci! Děkuji vám nastokrát!“
„A kdy budete mít oddavky?“
„Za tři neděle.“
„Ty se sem můžeš nastěhovat hned. Později si
vezmi s sebou matku, aby se jí nestýskalo. Je tu
mládek, stárek, budeš poroučet a moc se
nenaděláš.“
Starý shrábl peníze do čepice a dal si je do kufru.
Myslel si: „Teď mám peněz dost, chytře jsem to
provedl.“
A byla svatba. Pěkná, bohatá. Za týden po svatbě se
mlynář vytratil hledat to místo, kde zahrabal peníze
do země. Všude hledal, hledal, ale nic nenašel. Byl

smutný, až se z toho úplně rozstonal.
„Ty, Francku, co ten tatínek pořád shání v tom háji?
Jestlipak tam nemá zahrabané nějaké peníze?“
povídá Ančka.
Frantík jen pokrčil rameny. Mlynář chodil do háje den
co den a bylo s ním stále hůř. Netrvalo dlouho a
umřel. Pěkný pohřeb mu vystrojili, jen co je pravda.
A pak se chopil Frantík práce ve mlýně a mlel. Ve
dne v noci. Sedláci pořád jezdili. Maminku si vzali
k sobě a byli všichni spokojeni.
Jednou po večeři šel Frantík na dům, vzal kufírek a
zpátky sním do světnice.
„Podívej se, Ančko, tady je tatínkův kufírek s penězi.
Za ty jeho peníze jsem dostal tebe.“ Všechno věrně
Anče vypověděl, jak to v háji bylo.
Poplakala si pro tatínka, ale věděla, že jinak být
nemohlo. Všechno zůstalo při starém, rádi se měli
dál, jen Frantík za čas chodil celý nesvůj. Vídával
často v houští bílou postavu, která hledá po zemi
poklad. Poznával tatínka. Jednou si dodal odvahy a
šel za ním do háje. Měsíček svítil, byla právě půlnoc.
V houští se objevil bílý duch. Klekl na kolena a pořád
vzdychal. „Kde jsou moje pníze, kde jsou moje
peníze?“
„Tady jsou!“ ukázal Frantík duchovi kufříček se
všemi penězi, jak tam byly. Dávno Frantík
nahospodařil tolik, že byl kufřík plný. Duch se
napřímil: „Tak tys je vzal ze země?“
„Vzal, ale neukradl! Všecko se vám vrátilo domů.“
„Dobře jsi udělal, synku. Kdybys nebyl přišel, stále
bych bloudil a nikdo mě nemohl vysvobodit. Dobře jsi
všecko zařídil a ja nyní budu mít pokoj. Vzpomeňte
na mne v dobrém a peněz užijte ve zdraví. A
nezapomeňte na žádného krajánka, který k vám
příjde, ani na pasáčka a vždycky dejte z kufříčku pár
grošů.“
Od té doby už v háji nestrašilo, duch došel pokoje a
Frantík taky.
Často si vyčítal, že tatínka nějak ošidil. Ale když
viděl, že je všecko v pořádku, byl rád, a když vedle
něho cupitaly dvě malé děti, byl ještě raději. Dožili se
s Ančkou dlouhého věku, a když umřeli, postavily jim
děti pomníček, před něj daly železnou zahrádku a
takový tam měli nápis: „Zde odpočívá mlynář Frantík
s mlynářkou Ančkou, kteří se měli tuze rádi a pro
lásku moc zkusili.“
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.
Obecní zpravodaj 1/2014, vydala Obec Dolní Radechová
Květen 2014, počet výtisků 270,
Sestavil a graficky upravil Jan Michel
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Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.

