ZPRAVODAJ
informační zpravodaj
pro občany obce Dolní Radechová
www.dolniradechova.cz

Obec získala z Ministerstva
pro místní rozvoj dotaci ve
výši 2 mil. Kč na I. etapu
Multifunkčního hřiště, které
by mělo být umístěno na travnaté ploše za halou.
Součástí I. etapy bude příjezdová komunikace, ovál na inline
bruslení a běh, hřiště na malou
kopanou, skate park, workoutové
hřiště a doskočiště.
Dokončení je naplánováno nejpozději v srpnu 2022.
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ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE
17.3.2021 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ
Přítomno 7 členů ZO.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1. Ověřovatele zápisu ve složení Josef Beneš, Martin
Jošt.
2. Program 13. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 13. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 12. zasedání ZO
4. Schválení zřízení věcného břemene na akci „Dolní Radechová - knn pro p.č. 2089“
5. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby
D. Radechová VN2352 rekon.k TS_NA_0070“
6. Schválení rozpočtu na rok 2021
7. Informace
8. Návrh usnesení

3. Plnění usnesení z 12. zasedání ZO
Na 12. zasedání ZO bylo schváleno podání žádosti o dotaci a zajištění spolufinancování projektu „Multifunkční
hřiště Dolní Radechová“. Žádost byla na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR podána 21.12.2020. Dále byl schválen
Program rozvoje obce Dolní Radechová na období 20212026 a darovací smlouvy s SK Benfika Dolní Radechová, z.s. a Oblastní charitou Červený Kostelec. Nakonec
byla schválena Pravidla rozpočtového provizoria obce
Dolní Radechová. Podle těchto pravidel bude obec hospodařit do schválení rozpočtu na rok 2021.
4. Zřízení věcného břemene na akci „Dolní Radechová
- knn pro p.č. 2089“
V roce 2020 proběhla v obci akce „Dolní Radechová
– knn pro p.č. 2089“. Jednalo se o nové kabelové vedení k pozemkům nad rodinným domem čp. 137, ulice
Na Kopci. Přibližně před rokem již byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Podle
podmínek v této smlouvě musí být uzavřena i smlouva
o zřízení věcného břemene – služebnosti na tuto akci.
Součástí této smlouvy je i geometrický plán s přesným
vyznačením pozemkových parcel ve kterých jsou uloženy
kabely.
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „D. Radechová
VN2352 rekon.k TS_NA_0070“
Firma ČEZ Distribuce, a.s. již delší dobu plánuje rekonstrukci vysokého napětí od trafostanice za obecním úřadem přes louku za Orelnou, komunikaci ulice Na Kopci až
k cestě směr popílek. S tím je spojená i rekonstrukce VN
k trafostanici u čp. 292.
Vrchní vedení VN od trafostanice za obecním úřadem
po sloup pod čp. 137 ul. Na Kopci by mělo být zrušeno a přeloženo do chodníku v ulici Na Kruhovce od trafostanice za obecním úřadem po křižovatku u čp. 292.
Vrchní vedení VN od sloupu pod Nýčovými po trafostani-
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ci u čp. 292 zůstane zachováno, pouze se posune jeden
sloup a jeden se zruší. Přeložení tohoto vedení do země
by si vyžádalo náklady ve výši 2,2 mil. Kč z důvodu úpravy trafostanice u čp. 292. Tyto náklady by musela hradit
obec. V současné době vzniká projektová dokumentace
na tuto stavbu. K realizaci by mělo dojít nejdříve v příštím
roce. Podmínkou k žádosti o povolení stavby je souhlas
všech vlastníků se stavbou a schválení smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
6. Rozpočet na rok 2021
U příjmů se vycházelo z roku 2020 s rezervou ve výši přibližně 850.000,- Kč (předpokládá se snížení daňových příjmů proti roku 2020). Po odečtení nutných výdajů vychází
na investice v roce 2021 částka přibližně 7.300.000,- Kč.
V této částce se počítá s přebytkem z roku 2020 ve výši
přibližně 4.800.000,- Kč.
Starosta navrhl schválit rozpočet na rok 2021 jako
schodkový, když příjmy jsou 10.258.077,- Kč a výdaje
14.088.882,- Kč. Schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let a rozpočet bude schválen v závazných
ukazatelích na paragrafy.
Starosta předpokládá, že se v letošním roce, podobně
jak v minulém, nepodaří naplnit rozpočet podle plánu.
Těžko seženeme firmy na všechny akce. Bylo požádáno
o dotaci na Multifunkční hřiště I. etapa z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR a opravu komunikace Kalasperk z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

7. Informace
Starosta informoval o připravovaných akcích na letošní
rok, nejprve o Multifunkčním hřišti. K záměru přijal stavební úřad dvě námitky s umístěním skate parku. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že skate park bude z projektu vypuštěn a bude zažádáno o samostatné povolení
později.
Dále starosta informoval o tom, že konečně minulý týden předal na Městský úřad v Náchodě všechny potřebné
podklady pro zahájení řízení o povolení stavby „Přístavba, nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Dolní
Radechová“. Stavební povolení by mohlo být vydáno do
jednoho měsíce a pak by mohly být zahájeny stavební
práce.
Další z připravovaných akcí, o kterých starosta informoval, byla oprava mostu ulice Krátká. Tento most je v havarijním stavu a je nutné ho opravit co nejdříve. Jedná se
o zbourání desky mostu a vrchní části opěrných zdí. Dále
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budou dobetonovány opěrné zdi, položeny nosníky, na
ně uložena výztuž a nosníky zality betonem.
Dále starosta hovořil o akci přípojka splaškové kanalizace k čp. 199. Tato akce se připravuje již minimálně 4 roky.
V současné době se dokončuje projektová dokumentace,
k realizaci by mohlo dojít nejdříve koncem dubna.
Dále starosta informoval o vydaném kolaudačním souhlasu na garáž u haly. Nakonec starosta podal informaci
o stavu obchvatu Náchoda. Obdrželi jsme projektovou
dokumentaci ke stavebnímu povolení, ke které se máme
vyjádřit. Z tohoto důvodu oslovil i starostky Kramolny a Vysokova o možnosti společného postupu ve věci přípravy
obchvatu. Dále jsme se měli vyjádřit k inženýrským sítím
ve vlastnictví a správě Obce Dolní Radechová. Zákres sítí
již byl poslán e-mailem. Starosta se nakonec pozastavil
nad tím, že bez vědomí obce byly pozemky v našem vlastnictví rozděleny pro potřeby umístění stavby obchvatu.
8. Návrh usnesení
Starosta požádal Martina Jošta, aby přečetl návrh usnesení a vyzval k hlasování.
Starosta poděkoval všem za účast a pozval je na další zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční do tří
měsíců.
Zapsal: Jan Michel 18.3.2021

ZKRÁCENÝ ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
KONANÉHO DNE 2.6.2021 V 18:00
HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
SPORTOVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO
CENTRA DOLNÍ RADECHOVÁ
Přítomno 6 členů ZO, omluven Tibor Jirman.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1. Ověřovatele zápisu ve složení Jaroslav Martinec, Ing.
Martin Baláš
2. Program 14. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 14. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení ze 13. zasedání ZO
4. Pronájem části pozemkové parcely č. 114/9, katastrální území Dolní Radechová
5. Pronájem části Sportovního a společenského
centra Dolní Radechová
6. Schválení účetní závěrky Obce Dolní Radechová
sestavené ke dni 31.12.2020
7. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Radechová sestavené ke dni
31.12.2020
8. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
9. Schválení „stravenkového paušálu“
10. Informace
11. Návrh usnesení
3. Schválení plnění usnesení ze 13. zasedání ZO
Na 13. zasedání ZO bylo schváleno zřízení věcného břemene na akci „Dolní Radechová - knn pro p.č. 2089“.
Smlouva o zřízení věcného břemene byla podepsána
dne 19.3.2021. Dále byla schválena smlouva o budoucí
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smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby „D. Radechová VN2352 rekon.k TS_NA_0070“.
Smlouva byla podepsána dne 31.3.2021. Starosta jen
připomněl, o jaké smlouvy se jedná. Nakonec byl schválen rozpočet obce Dolní Radechová na rok 2021. Podle
schváleného rozpočtu obec hospodaří.
4. Pronájem části pozemkové parcely č. 114/9,
katastrální území Dolní Radechová
Firma Zásilkovna s.r.o.
má zájem o bezúplatný
pronájem části pozemkové parcely č. 114/9,
katastrální území Dolní
Radechová o výměře 1
m2 pro umístění Z-BOXU na dobu neurčitou.
Jedná se o umístění
boxu pro vyzvedávání
zásilek (balíků a větších obálek do 5 kg).
Z-BOX o rozměrech 1050 x 640 x 2100 mm (šířka x hloubka x výška) bude umístěn za chodníkem u zahrady čp. 223
na návsi. Postaven bude pouze na betonovém podstavci
a napájen solární energií.
5. Pronájem části Sportovního a společenského centra
Dolní Radechová
Starosta informoval o zájmu Základní
školy Pod Montací Náchod (odloučené
pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov) o prodloužení pronájmu nebytových prostor
části Sportovního a společenského centra
Dolní Radechová (víceúčelová hala).
Protože nevíme, jak se bude epidemiologická situace
vyvíjet, byl vyvěšen max. rozsah pronájmu. To znamená,
že se jedná v přízemí o pronájem šatny, chodby, a učebny,
v 1. patře chodby, učebny, sociálního zařízení pro chlapce, dívky, zaměstnance, úklidové komory a chodby. Pro
potřeby základní školy by byla využita i hala, travnatá plocha, oplocené dětské hřiště a parkoviště před vstupem.
Jedná se o pronájem z důvodu provozování základní
školy, max. dvou tříd I. stupně bez stravování, denně od
8.00 do 13.00 hodin. Pronájem je na dobu určitou, od
1.9.2021 do 30.6.2022.
6. Schválení účetní závěrky Obce Dolní Radechová
sestavené ke dni 31.12.2020
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 31.12.2020 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.
7. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Dolní Radechová sestavené ke dni 31.12.2020
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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 31.12.2020 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto
finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy
účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy a Zprávu o finanční
kontrole a kontrole hospodaření a Žádost o čerpání rezervního fondu.
8. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 musí být
zveřejněn na dobu minimálně 15 dnů před schválením
a musí být vyvěšen až do schválení zastupitelstvem obce.
Součástí závěrečného účtu je přezkoumání hospodaření
obce. To bylo provedeno elektronickým způsobem, bez
kontroly na místě dne 16.11.2020 a 7.4.2021 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 2020
bez výhrad.
9. Schválení „stravenkového paušálu“
Starosta informoval zastupitele, že tento bod se rozhodl zařadit dodatečně do programu z důvodu zjednodušení administrace a mírné úspory finančních prostředků.
Budou zrušeny stravenky a systém změněn na peněžitý
příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na
stravování, tzv. „stravenkový paušál“. Nový systém bude
obec využívat po vyčerpání zásoby všech stravenek, od
července letošního roku. Obec přispívá na stravování
svým zaměstnancům v hlavním pracovním poměru a uvolněnému zastupiteli, to je starosta.
10. Informace
Starosta nejprve informoval o posunutí termínu rozhodnutí o přidělení dotace z MMR ČR na akci „Multifunkční
hřiště Dolní Radechová“ na pátek 4.6.
Dále starosta informoval o připravovaných akcích na letošní rok, nejprve o přístavbě k hasičské zbrojnici. Na tuto
stavbu již máme stavební povolení a v současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Dále obec připravuje akci „Oprava a stavební úpravy
mostku přes Radechovku v ulici Krátká, Dolní Radechová“. Na tuto akci bude v nejbližší době vydáno stavební
povolení. Realizace je naplánována na červenec až srpen
letošního roku. Bude problém v tak krátké době sehnat
firmu na provedení.
S poslední akcí, se kterou starosta seznámil zastupitele,
byla přípojka splaškové kanalizace k čp. 199. V současné
době je již vydáno povolení a vybrána firma na realizaci.
Starosta poslal firmě návrh smlouvy o dílo. Realizace se
předpokládá v červnu nebo červenci 2021.
Nakonec starosta informoval o připravované akci Humanitární sbírka, která letos proběhne ve dnech 7.-9. června
od 13.00 do 19.00 hodin. Věci je možné nosit do víceúčelové haly.
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11. Návrh usnesení
Starosta požádal Martina Baláše, aby přečetl návrh
usnesení a vyzval k hlasování.
Starosta poděkoval všem za účast a pozval je na další
zasedání zastupitelstva obce.
Zapsal: Jan Michel 3.6.2021

INFORMACE STAROSTY
Poplatek za psa
Kdo jste ještě nezaplatil poplatek za
psa za rok 2021, učiňte tak nejpozději
do 30.6.2021. Platit můžete v hotovosti každý všední den, nejlépe ve
středu 09.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
hod., nebo bezhotovostně na účet
obce: 7424551/0100, variabilní symbol číslo popisné rodinného domu.
Kdo bude platit elektronickým bankovnictvím, je zapotřebí uvést jméno
plátce.
Poplatek na rok 2021 ve výši 120,- Kč za jednoho psa, za
každého dalšího 180,- Kč. Poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ve výši 60,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší
65 let je poplatek ve výši 120,- Kč.
Po tomto termínu budou rozesílány upomínky. Děkujeme za pochopení.
Tříkrálová sbírka 2021
V letošním roce probíhala v Dolní Radechové „Tříkrálová sbírka“ netradičně.
Pokladnička byla umístěna na obecním
úřadu a dárci museli proto osobně až
do naší kanceláře. I přesto výtěžek příjemně překvapil, když se vybralo 3.489,Kč. Děkuji všem dárcům za finanční příspěvek.
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.

Z ČINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE
Z důvodu pandemie bylo vítání občánků několikrát odloženo.
S panem starostou jsme se dohodli, že navštívíme rodiče nově
narozených dětí u nich doma (před
domem) a předáme Pamětní list
s dárkovým poukazem v hodnotě 3 000,- Kč, kytičku a plyšové
zvířátko. Netradiční vítání proběhlo ve dnech 26.5.2021
a 27.5.2021. Vítali jsme 7 dětí a vše proběhlo velmi dobře.
Jako každý rok se uskutečnila sbírka věcí pro DIAKONII
Broumov, která proběhla ve třech dnech, vždy odpoledne
od 13 h - 19 h. Sbírka se opět velmi vydařila. Poděkování patří členkám sociální komise, za pomoc při třídění
věcí, paní Frantové, Kaválkové a Hauckové. Dále děkuji
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zaměstnancům obecního úřadu za výpomoc a občerstvení na tuto akci.
Přeji všem našim občanům hodně zdraví, mnoho radostí
a hezké teplé léto.
Jana Kosinková, předsedkyně sociální komise

učitel učí většinou dva ročníky najednou, což distančně
opravdu nejde. Mnohým učitelům tedy hodiny výuky přibyly. Výhodou bylo, že děti z malotřídních škol se mohly
ve škole vzdělávat hned v první vlně, jelikož si naštěstí
někdo uvědomil, jak moc je situace pro nás na malých
školách organizačně složitá.

INFORMACE CHARITY
ČERVENÝ KOSTELEC

Nejspíš je to v historii poprvé, kdy jsme slyšely i z úst
starších dětí, že už nechtějí být doma, že už se chtějí do
školy vrátit. Nějakým způsobem se to na dětech samozřejmě podepsalo, mohu ale s hrdostí říci, že naše děti
pozadu rozhodně nejsou, že jsme výuce dali maximum,
dokonce nás pochválila i školní inspekce, která tu byla na
kontrole.

Vážení občané,
Oblastní charita Červený Kostelec
by ráda informovala o možnosti využití Charitní pečovatelské služby.
Jedná se o terénní sociální službu
určenou seniorům a osobám se zdravotním postižením. Pečovatelky vypomáhají v domácnosti klientů s různými úkony, např. pomoc při zvládání
běžných úkonů (podávání jídla a pití),
podporu při osobní hygieně či pomoc při zajištění chodu
domácnosti (donáška jídla, úklid, dovoz nákupů). Nejste-li
si jisti, zda je pro Vás služba vhodná, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: pecovatelky@
hospic.cz nebo na telefonním čísle: 776 204 298.
Pečovatelská služba je poskytována každý všední den
od 7:00 do 14:00. Pečovatelská služba je připravena Vám
pomoci v situaci, kdy Vám vykonávání běžných denních
činností působí obtíže a nikdo z blízkých Vám v tomto nemůže pomoci. Neváhejte se na nás obrátit – pokud by
se ukázalo, že pečovatelská služba pro Vás není vhodná,
pomůžeme Vám zprostředkovat kontakt na jinou vyhovující službu.
Richard Bergmann,
vedoucí terénních sociálních služeb

PODĚKOVÁNÍ ZA NALEZENÉ KLÍČE
Chtěl bych veřejně poděkovat panu Josefu Benešovi
z ulice Zámecká čp. 73, který nalezl klíče u kontejneru
a odevzdal je na obecní úřad. Velice mě tím usnadnil práci
se zařizováním nových klíčů. Každý by to neudělal.
Josef Bureš, Na Kopci 254

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU SE BLÍŽÍ
Vzduch už voní létem a ať děti strávily doma času méně
nebo více, prázdniny jsou prostě prázdniny a těšíme se na
ně všichni.
I přes všechna nařízení vlády škola žila po celou dobu
svým životem. Děti jsou ohromné, protože se dokáží přizpůsobit všemu. Zvládly roušky, testování,
všechna možná i méně
možná opatření. Jsme
škola malotřídní, což
s sebou neslo komplikace i výhody. Komplikací bylo, že za normálního provozu u nás

Naštěstí se situace v závěru školního roku vylepšila natolik, že děti mohly odjet na školu v přírodě a všichni
pojedou ke konci června na výlet do Mirakula. Prvňáčky
ještě čeká pasování na čtenáře v místní knihovně a páťáky
spaní ve škole. O tradiční projektové dny na Den země,
Čarodějnice a Den dětí také nakonec i přes spoustu komplikací děti nepřišly.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu naší školy, školky, družiny a jídelny v tomto
„netradičním“ školním roce a také za velkou podporu od
mnohých rodičů.
Mgr. Věra Štěpánková, ředitelka

Z ČINNOSTI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Z činnosti dolnoradechovských
hasičů v prvním pololetí roku 2021
O tom, co se „u našich hasičů“ dělo loňský
rok, jste se dočetli v minulých číslech Zpravodaje. Rádi bychom opět navázali a seznámili
čtenáře, sousedy i občany vesnice s událostmi
SDH Dolní Radechová, které proběhly od ledna do června.
Jednotka měla v tomto období celkem osm výjezdů.
Ve středu 13. ledna vyjížděla na pomoc zapadlému vozidlu do ulice Hlubočky, u kterého hrozilo, že spadne do
bývalého rybníku. Na pomoc hasiči také využili nad rámec
své techniky i obecní traktor. V pátek 15. ledna naši hasiči
odstranili rampouchy ze střechy místní školy, které hrozily pádem na chodník. V pátek 29. ledna jednotka vyjela
pomoci s úklidem po dopravní nehodě dodávky v Červeňáku. Na místě spolupracovala s PČR, HZS a odtahovou
službou.
Na Velikonoční pondělí 5. dubna jednotka vyrazila k požáru hrabanky s několika ohnisky na Pavlišově. Po uhašení
požáru následovalo vytažení zapadlé CAS 25 jiné jednotky. V úterý 27. dubna pak vyjížděla opět k požáru hrabanky, která zahořela po předchozím pálení v Zápačí.
V pondělí 10. května byli hasiči povoláni k rozsáhlému
požáru lesního porostu po pálení klestí pod Pavlišovem.
Hned den na to, v úterý 11. května, jeli hasiči odklízet
spadlý strom, který zneprůjezdnil celý jízdní pruh na hlavní
silnici před odbočkou ke stavebninám Danton. Na pomoc
byl přivolán i automobilový žebřík profesionálních hasičů,
aby bylo možné doklidit větve visící nad vozovkou. V ne-
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děli 16. května se pak situace s neprůjezdnou silnicí ve
stejném místě opakovala pádem dalšího stromu.
Vzhledem k aktuální situaci a neustále se měnícím podmínkám pro volnočasové aktivity jsme se rozhodli, že
tento školní rok již kroužek otevírat nebudeme. Pravidelné pondělní setkávání dospělých hasičů bylo obnoveno
v červnu.
Aktuální informace ke kroužku Mladých hasičů lze získávat z Facebooku nebo z webových stránek dobrovolných
hasičů (www.hasici-dr.cz). Přehled výjezdů jednotky pak
lze najít jak na webových stránkách, tak i v hasičské vývěsce před obchodem. V případě zájmu mezi sebe rádi
přivítáme další nadšené hasiče (jak ty mladé, tak ty dospělé ).
Za Sbor dobrovolných hasičů DR
Monika a Jaroslav Martincovi

RADECHOVSKÝ SPORT
Volejbal
Volejbalisté po rozvolnění
opět trénují na kurtech před restaurací každé pondělí od 17.30
hodin. V případě vašeho zájmu
o tento sport rádi uvítáme další
hráče a hráčky
SK Benfika
Dolní Radechová, z.s.
Restaurace na Benfice je opět v provozu. Přijďte ochutnat výborné pivo i jídlo, více informací najdete na stránce
www.facebook.com/benfikajede
Nejen sportovcům přeji krásné prožití letních prázdnin
a dovolených plných zážitků, pohody, sportu a relaxace.
SK Benfika Dolní Radechová,
Martin Jošt

Děkujeme všem autorům za příspěvky.
Žádáme další občany o příspěvky
do zpravodaje. Nepodepsané
příspěvky napsal starosta.
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Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Život našeho JZD v roce 1959
Naše Jednotné zemědělské družstvo hospodařilo v roce
1959 na 164 ha zemědělské půdy. Na této výměře pracovalo 40 družstevníků, z toho 14 členů v živočišné výrobě
a 26 v rostlinné výrobě. Ke dni 1. ledna 1960 přistoupilo
do družstva 13 členů se 73 ha půdy, takže naše družstvo
bude od tohoto dne obhospodařovat 237 ha zemědělské
půdy a 56 ha lesů, které převedlo od svých členů. Z družstva vystoupil 1 člen.
Počasí v roce 1959
V roce 1959 bylo veliké sucho. Po celý rok téměř nepršelo. Jen několikrát za rok spadlo nepatrné množství vody.
V létě dosahovala teplota až 330 nad nulou, všecko vysychalo a byla nouze o vodu nejen na kopcích, ale i u nás ve
vsi. V potoce tekla voda jen úzkou stroužkou. I u nás bylo
nutno šetřit vodou. Prameny vysychaly. Jinak úroda byla
dobrá a všecko se beze ztrát a velmi pohodlně sklidilo.
První zmínka o stavbě mateřské školy
Ve schůzi plena místního národního výboru, konané dne
9.ledna 1960 byla učiněna první zmínka o stavbě mateřské školy v naší obci. Budova měla být postavena za
školní zahradou u Tyršova cvičiště. Bylo zahájeno jednání,
ke stavbě však z různých příčin v tomto roce přikročeno
nebylo.
Jednání o stavbě vodní nádrže
Ve schůzi místního národního výboru dne 29. února
1960 bylo jednáno o stavbě vodní nádrže u kravína na
Hořejších drahách. S ohledem na to, že JZD bude potřebovat této nádrže pro zavlažovací zařízení, bylo usneseno
zahájit stavbu ihned, aby byla skončena nejdéle do konce
prvního pololetí roku 1960. Dne 5.března 1960 se měla
sejít stanovená komise, aby bylo shlédnuto okolí budoucí
nádrže u kravína a stanoveny podrobnější podmínky pro
stavbu. Toto bylo provedeno současně při komisionálním řízení organizovaném odborem pro výstavbu a vodní
hospodářství rady okresního národního výboru v Náchodě dne 3. března 1960. Vodní nádrž byla schválena, byly
pouze poopraveny některé detaily v plánu, jako například
zpevnění koryta při výtoku za stavidlem, určení zodpovědné osoby k obsluze stavidla, zachování prostoru kolem nádrže pro požární účely a zabezpečení příjezdu pro
požární vozidla. Dále byl projekt poopraven tak, aby byl
zajištěn stálý průtok vody další částí potoka i v době, kdy
JZD bude vodu využívat pro kejdu z důvodu zachování
násady ryb, dále proti vysychání části potoka a z důvodu
hygienických. JZD si kladlo podmínku, aby nádrž byla využita pro kejdu ke zřeďování močůvky. Komise ohlásila,
aby nebylo započato se stavbou, dokud místní národní
výbor neobdrží stavební povolení, které ještě nedošlo.
Co se týče skládky stavebního materiálu, je možno skládat jej při silnici ke stavbě zdi, na druhou stranu rovněž
tak, aby byl po ruce bez převážení.
V dalším čísle zpravodaje opět najdete pokračování
z historie obce
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