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ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE
28. 7. 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 Tibor Jirman, Martin
Jošt.

2. Program 15. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 15. zasedání ZO
3. Schválení odkladu plnění usnesení ze 14.zasedání ZO
4. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IZ-12-2001387/SOBS VB/1, č. IZ-12-2001387/
SOBS VB/6
5. Schválení koupě pozemků parc. č. 113/13
a 113/14, k. ú. Dolní Radechová
6. Schválení dotace na přípojku splaškové kanalizace
7. Schválení finančního daru obci Hrušky
8. Rozpočtové opatření č. 4
9. Informace
10. Návrh usnesení				
3. Schválení odkladu plnění usnesení ze 14. zasedání ZO
Starosta navrhl schválit odklad plnění usnesení ze 14. zasedání ZO, protože nebyla doposud uzavřena nájemní
smlouva na pronájem části Sportovního a společenského
centra Dolní Radechová pro Základní školu Pod Montací
Náchod (odloučené pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov).
4. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ12-2001387/SOBS VB/1, č. IZ-12-2001387/SOBS
VB/6
Firma ČEZ Distribuce, a.s. připravuje v rámci přípravy
pro akci „I/33 Náchod, obchvat“ přeložky vrchního vedení VN a NN. Z tohoto důvodu je zapotřebí schválit
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IZ-12-2001387/SOBS VB/1
(katastrální území Babí u Náchoda), č. IZ-12-2001387/
SOBS VB/6 (katastrální území Dolní Radechová).
Starosta seznámil přítomné ve stručnosti, o jaké přeložky
vrchního vedení jde a kolik za zřízení věcného břemene
obec obdrží peněz.
5. Schválení koupě pozemků parc. č. 113/13 a 113/14,
k. ú. Dolní Radechová
Starosta nejprve seznámil zastupitele s tím, že nebude
možné směnit s p. Drapačem pozemky bez změny územního plánu. Proto navrhuje, aby smlouvu o smlouvě budoucí směnnou s p. Drapačem připravil raději právník.
Tato smlouva by měla být podepsána těsně před podpisem smluv kupních. S tímto návrhem ostatní zastupitelé
souhlasili. Dále starosta informoval, že s p. Drapačem ještě řešil přístup na pozemek z obecní komunikace. Navrhl
mu 2 varianty, ke kterým se ještě p. Drapač nevyjádřil,
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protože je tento týden na dovolené. Jsou spolu domluveni na příští týden.
Dále již starosta přistoupil ke schválení koupě pozemků. Na poslední poradě bylo dohodnuto, že obec koupí pozemky parc. č. 113/13 o výměře 1011 m2 a 113/14
o výměře 1013 m2, k. ú. Dolní Radechová. Starosta navrhl
schválit koupi za podmínky, že obec připraví smlouvy kupní a uhradí poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí je zrušena.
6. Schválení dotace na přípojku splaškové kanalizace
Podle stanovených podmínek k připojování na splaškovou kanalizaci z roku 2002 jsou 3 možnosti:
1. pokud vede hlavní stoka po soukromém pozemku obec uhradí přípojku splaškové kanalizace
v plné výši.
2. pokud náklady na přípojku přesáhnou částku
5.000 Kč obec hradí náklady nad tuto částku.
3. pokud náklady na přípojku jsou do 5.000 Kč
vlastník připojované nemovitosti si hradí přípojku
v celém rozsahu.
V letošním roce byla provedena přípojka splaškové kanalizace v ulici Kostelecká pro rodinný dům čp. 199, Bergerovi. Přes pozemek Bergerových nevede hlavní stoka,
ale náklady na přípojku přesáhli částku 5.000 Kč. Z tohoto
důvodu by měli Bergerovi přispět na přípojku 5.000 Kč
a náklady navíc uhradí obec ve formě dotace.
Starosta jen dodal, že tento týden řeší předání přípojky
a začátkem příštího týdne bude přípojka zaplacena. Na
této stoce splaškové kanalizace za hasičskou zbrojnicí je
to poslední přípojka.
7. Schválení finančního daru obci Hrušky
Dne 24. června se jižní Moravou prohnalo tornádo, které poničilo množství domů i obecního majetku. Proto se
obec rozhodla přispět na obnovu poničeného majetku jak
materiálově, tak finančně. Naši hasiči pomáhali v Pánově, části Hodonína, kam přivezli střešní latě a hřebíky za
42.138,28 Kč. Dále starosta navrhl schválit finanční dar
obci Hrušky ve výši 50.000 Kč. Rozhodl se pro obec Hrušky, protože má ze zasažených obcí Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky nejnižší počet obyvatel a také
nejnižší rozpočet. Pánov je součástí Hodonína a nemá
samostatný obecní úřad. Starosta dodal, že v případě
schválení bude 50.000 Kč posláno na účet obce Hrušky
a bude již na ní, jak s penězi naloží.
8. Rozpočtové opatření č. 4
Z důvodu koupě pozemků
a poskytnutí finančního daru
je nutné navýšit ve výdajích
rozpočet. Rozpočet bude navýšen z rozpočtové rezervy,
která vznikla v minulých letech.
Jedná se o rozpočtové opatření č. 4. Rozpočtová opatření,
která neschválilo zastupitelstvo obce, byla v pravomoci
starosty a jsou zveřejněna na
webových stránkách obce.
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9. Informace
Starosta nejprve informoval o probíhající opravě mostu
v ulici Krátká. Je provedeno zpevnění vrchní části opěrných zdí, na které příští týden budou položeny trámce.
Betonáž mostu je naplánována na 10.8.2021. První osobní automobily by mohly vjet na most začátkem září a nákladní v polovině září.
Dále starosta informoval o akci Multifunkční hřiště Dolní Radechová. V současné době se připravuje výběrové
řízení. O zakázku mají zájem 3 místní firmy, kterým bude
poslána výzva s podklady začátkem příštího týdne. Došlo
k navýšení ceny u elektroinstalace, skateparku a workoutového hřiště.
K dalším akcím starosta uvedl, že v hasičské zbrojnici
jsou provedeny práce uvnitř, to znamená byly provedeny železobetonové sloupy, na nich osazeny I profily tvořící průvlak, vybourána zeď mezi malou a velkou garáží.
V srpnu se bude pokračovat přístavbou, aby se stavba do
konce roku stihla.
K vodovodu na Habršperku starosta uvedl, že o něj má
okamžitě zájem přibližně polovina vlastníků rodinných
domů, proto obec podnikne kroky k realizaci. Musí nejprve sehnat projektanta. K plánu stavby chodníku od hasičské zbrojnice po autobusovou zastávku U Lomu starosta
uvedl, že již nebudeme čekat na převod pozemků pro
umístění chodníků na obec a necháme vypracovat studii,
z které bude jasné, kde bude nutná např. opěrná zeď.
Pak by bylo zapotřebí zjistit, jestli povolí stavbu vlastníci
pozemků přiléhající k chodníkům.
10. 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 v září.
Zapsal: Jan Michel 29. 7. 2021

ZKRÁCENÝ ZÁPIS ZE 16. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO
DNE 15. 9. 2021 V 18:30 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
SPORTOVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO
CENTRA DOLNÍ RADECHOVÁ
Přítomno 7 členů ZO.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1. Ověřovatele zápisu ve složení Josef Beneš, Tomáš
Klikar.
2. Program 16. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 16. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení ze 14.zasedání ZO
4. Schválení odkladu plnění usnesení z 15.zasedání
ZO
5. Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Multifunkční hřiště v obci Dolní
Radechová“
6. Ukončení akce „Multifunkční hřiště v obci Dolní
Radechová“
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7. Darovací smlouva s SK Benfika Dolní Radechová,
z.s. a Oblastní charitou Červený Kostelec
8. Informace
9. Návrh usnesení		
3. Schválení plnění usnesení ze 14.zasedání ZO
Starosta navrhl schválit plnění usnesení ze 14.zasedání
ZO, protože již byly splněny všechny body tohoto usnesení. Byl schválen bezúplatný pronájem části pozemkové
parcely č.114/9, katastrální území Dolní Radechová firmě
Zásilkovna s.r.o. pro umístění Z-BOXU. Smlouva pro umístění Z-BOXU byla podepsána 21. 6. 2021 a Z-BOX byl
umístěn na obecní pozemek 2. 9. 2021. Dále byl schválen
pronájem nebytových prostor části Sportovního a společenského centra Dolní Radechová pro Základní školu Pod
Montací Náchod (odloučené pracoviště ZŠ kpt. Jaroše
Trutnov). Smlouva o nájmu byla podepsána 20. 8. 2021.
Dále byla schválena účetní závěrka Obce Dolní Radechová, účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní
Radechová a závěrečný účet obce za rok 2020. Nakonec
byla schválena změna systému ze stravenek na stravenkový paušál. Tento paušál je poskytován zaměstnavatelem
zaměstnancům na hlavní pracovní poměr a uvolněnému
zastupiteli od 1. 7. 2021.
4. Schválení odkladu plnění usnesení z 15.zasedání ZO
Starosta navrhl schválit odklad plnění usnesení z 15.zasedání ZO, protože nebyly ještě splněny všechny body tohoto usnesení (koupě pozemků parc. č. 113/13 a 113/14,
katastrální území Dolní Radechová a dotace na přípojku
splaškové kanalizace v ulici Kostelecká 199, Dolní Radechová).
5. Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Multifunkční hřiště v obci Dolní
Radechová“
Starosta informoval, že v pondělí 6.9. proběhlo otevírání
obálek na výběr zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Multifunkční hřiště v obci Dolní Radechová“.
Z oslovených čtyř firem, které projevily zájem se výběrového řízení zúčastnit, se předem omluvila firma Stavibet
s.r.o. Do termínu pro podání nabídek byly převzaty nabídky od firem Alprim CZ s.r.o. a STRABAG a.s. Nabídku
nepodala firma Petr Hajník, zemní práce.
Předpokládaná hodnota zakázky byla 5.139.000
Kč bez DPH. Nabídková cena firmy Alprim CZ s.r.o.
je 6.789.883,69 Kč bez DPH a firmy STRABAG a.s.
6.795.712,37 Kč. Protože obě nabídkové ceny přesáhly
6.000.000 Kč bez DPH, již nepodléhají režimu zakázek
malého rozsahu a je nutné výběrové řízení zrušit.
6. Rozhodnutí o ukončení akce „Multifunkční hřiště
v obci Dolní Radechová“
Starosta informoval, že o tomto bodu zastupitelé diskutovali již před zasedáním zastupitelstva obce. Protože převažuje od většiny zastupitelů názor, že by se akce
„Multifunkční hřiště v obci Dolní Radechová“ neměla zahajovat ani za cenu do 6.000.000 Kč bez DPH rozhodl se
navrhnout ukončit tuto akci.
Starosta jen dodal, že ho toto rozhodnutí mrzí, protože
této akci věnoval hodně času a nevěří, že by se do budoucna měly ceny stavebních prací a materiálů razantněji
snižovat.
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7. Schválení darovacích smluv
Obec každý rok přispívá finančně na provoz různých organizací. V letošním roce se opět jedná o SK Benfika Dolní
Radechová, z.s. – příspěvek ve výši 20.000 Kč a Oblastní
charitu Červený Kostelec příspěvek ve výši 67.000 Kč. Je
zapotřebí každý finanční dar nad 20.000 Kč schválit zastupitelstvem obce.
Starosta doplnil, že příspěvek pro Oblastní charitu Červený Kostelec by mohl být v tomto roce nižší, protože od
září měla zájem brát od charity obědy pouze jedna paní
z naší obce. S ní se starosta domluvil, že si objedná dovoz
obědů od někoho jiného.
8. Informace
Starosta nejprve informoval o probíhající opravě mostu v ulici Krátká. Dnes byla provedena montáž zábradlí
a zbývá pouze doplnit asfaltem nájezdy na most a část
komunikace ulice Krátká. Tyto práce by měly být provedeny do poloviny října.

M. Jošt se zeptal, jak to vypadá se smlouvou před zahájením stavby „Obchvatu Náchoda“. Starosta informoval,
že smlouvu poslal e-mailem náměstkovi ředitele ŘSD ČR
Královéhradeckého kraje a p. Bláhovi z firmy Satra, která
zajišťuje inženýrskou činnost pro ŘSD ČR. Starosta očekává, že se v nejbližších dnech někdo ozve s námitkami ke
smlouvě.
9. Návrh usnesení
Starosta požádal Tomáše Klikara, aby přečetl návrh
usnesení a vyzval k hlasování.
Starosta poděkoval všem za účast a pozval je na další
zasedání zastupitelstva obce.
Zapsal: Jan Michel 20.9.2021

UKONČENÍ PROJEKTU
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Na začátku července minulého roku se začalo s přípravou projektu „Multifunkční hřiště Dolní Radechová“. Snahou bylo, aby byl areál využit jak pro sport, tak pro kulturní akce.

Dále starosta informoval o přístavbě k hasičské zbrojnici. Přibližně před dvěma týdny byla zahájena přístavba,
v současné době je vybetonován ztužující věnec a příští
týden se bude pokračovat stropem.

Ke konci minulého roku bylo požádáno o dotaci na
1.etapu zahrnující ovál s travnatým hřištěm na malou kopanou, příjezdovou komunikaci, skate park, workoutové
hřiště a doskočiště v max. možné výši 2 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Starosta tomu, že získáme dotaci
moc nevěřil, protože projektů bylo hodně a finančních
prostředků na dotace málo. O to větší bylo překvapení,
když s měsíčním zpožděním byl zveřejněn seznam úspěšných žadatelů o finanční příspěvek, mezi kterými nechyběla ani Dolní Radechová.
Bylo potřeba vybrat vhodného zhotovitele stavby, proto bylo vyhlášeno výběrové řízení. Z oslovených 6 firem
měly zájem o zakázku 4 firmy, z nichž se jedna omluvila
ještě před podáním nabídky a jedna firma ani nabídku
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nepodala. Zbývající 2 firmy podali nabídku vyšší než 6 mil.
Kč bez DPH. Protože zakázky malého rozsahu jsou pouze
do 6 mil. Kč, muselo být výběrové řízení zrušeno.
Z důvodu řešení této situace bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce Dolní Radechová, na kterém bylo schváleno zrušení výběrového řízení a ukončení projektu „Multifunkční hřiště Dolní Radechová“. Pro pokračování byl
nakonec jen starosta. Hlavním důvodem zastupitelů pro
ukončení projektu je navýšení ceny.
Tento projekt snad není úplně uzavřen. Příští rok se
pokusíme získat vyšší finanční příspěvek, ovšem s nejistým výsledkem v nejisté době. Cena může mezitím opět
stoupnout.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěl poděkovat p. Jiřímu Kaválkovi za přípravu lávky pro pěší v době, kdy byl opravován
most přes Radechovku v ulici Krátká.
starosta

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Naše školička opět žije!
Po obtížném „covidovém období“ se naše škola opět
probouzí k životu. Po návratu v červnu bylo samozřejmě
zapotřebí procvičit a upevnit látku, která se distanční formou nikdy nemůže rovnat formě prezenčního vyučování.
Důležité bylo ale především ošetřit dušičky dětí, jelikož
některé tuto formu výuky a nemožnost vídat se s kamarády, nesly opravdu těžce. A tak jsme ještě v červnu vyrazili
na školu v přírodě a prožili nezapomenutelný společný
týden.
Jelikož jsme škola malotřídní, kde jsou spojené dva ročníky a kolektivy dětí se mění a na jednotlivé předměty se
různě promíchávají, hned v září jsme vyrazili na třídenní
adaptační pobyt. Zde byly aktivity též zaměřeny především na rozvíjení a upevňování vztahů mezi dětmi. I za
tímto účelem u nás od 1. 9. 2021 začala pracovat terénní
paní psycholožka, která se s dětmi bude pravidelně setkávat a pracovat jak s kolektivem, tak v případě potřeby
a po dohodě s rodiči i s jednotlivci, jelikož výukové či jiné
obtíže se vyskytnout mohou a je třeba je zachytit a řešit
včas. Její služby budou mít možnost využívat jak děti, tak
rodiče i učitelé.

Začátek letošního roku byl ale především ve znamení
příprav na 130. výročí školy. Děti školu malovaly, vyráběly 3D modely z kartonu, vymýšlely pro tu naši babičku
– školičku různá přání, psaly básničky, tvořily kvízy... no
a vyvrcholení – oslava proběhla na školní zahradě v neděli
19. září. Pro děti zde byly tvořivé dílničky, jízda na koních, maxiskluzavka a disciplíny, které si pro děti připravili
místní hasiči. Na své si přišli ale i dospěláci. V tento den
byla škola pro všechny otevřena, a tak mnozí bývalí žáci
jakéhokoliv věku, se mohli jít podívat do budovy, ve které strávili svá školní léta. Zavzpomínat si mohli také díky
informačnímu panelu, kde bylo spousta informací z historie, a především mnoho fotografií. Stejně tak pan starosta
Michel připravil i mimořádné číslo zpravodaje, který byl
celý věnován naší škole. Za to moc děkujeme. Byl to pro
nás všechny opravdu mimořádný den a těšíme se na další
společné akce školy a obce, jako například setkání u vánočního stromečku, karneval či jiné, kterých jsme si nyní
nemohli užít. Ráda bych poděkovala všem, kteří se, jakkoliv podílejí na chodu naší školy a jakýmkoliv způsobem
naši školu podporují. Děkujeme.
Mgr. Věra Štěpánková, ředitelka

Z ČINNOSTI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Z činnosti dolnoradechovských
hasičů ve třetím čtvrtletí roku 2021

O tom, co se „u našich hasičů“ dělo v prvním pololetí
roku, jste se dočetli v minulém čísle Zpravodaje. Rádi bychom opět navázali a seznámili čtenáře, sousedy i občany
vesnice s událostmi SDH Dolní Radechová, které proběhly na konci června (až po vydání Zpravodaje), během letních prázdnin a v měsících září a říjen.
Jednotka měla v tomto období celkem čtyři výjezdy.
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Před půlnocí v úterý 29. června byla povolána k odklizení spadlé lípy v obci Zábrodí. Následkem silného větru,
který postihl nejen náš region, došlo v tu noc k pádu více
stromů a větví. Po odklizení lípy tedy přejela jednotka odstranit další spadlý strom v obci, tentokrát na elektrické
vedení. Následně odklízela strom, který ležel přes cestu
před obcí Trubějov. Při zásazích v Zábrodí naše jednotka
spolupracovala s místní jednotkou.
V neděli 5. září vyjížděla jednotka k požáru lesního porostu v katastrálním území Náchod – Pavlišov.
Ve čtvrtek 21. října jednotka vyrazila odklízet spadlý
strom v Červeňáku. O dvě hodiny později pak odklízela
strom z komunikace v Hlubočkách.
Poslední sobotu v červenci jsme spolupořádali tradiční
sraz motorkářů Motožabák. Tento rok se jednalo již o patnáctý ročník této akce. Ačkoliv bylo nutné dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření, a nikdo nevěděl,
jak to akci ovlivní, byli jsme velmi mile překvapeni úspěchem a návštěvností akce. Společné vyjížďky se zúčastnilo
přes 100 strojů a na večerní zábavu dorazilo 245 návštěvníků. O večerní hudební produkci se postarala opět kapela Nanovor.

19. září se naše jednotka přidala k hasičským sborům
po celém Česku, aby v poledne společně před hasičskou
zbrojnicí minutou ticha uctila památku dvou dobrovolných
hasičů, kteří zemřeli při výbuchu plynu v rodinném domě
v Koryčanech na Kroměřížsku. Následně odpoledne hasiči připravili několik stanovišť s hasičskými dovednostmi
na školní zahradě u příležitosti výročí založení místní školy.

stálý počet dětí, jelikož každou schůzku se objeví nový
nadšený hasič. Jsme za to velice rádi a zároveň je to pro
nás velká výzva, abychom jiskry v očích neuhášeli, ale připraveným programem je spíše rozdmýchávali v pořádný
hasičský plamen.

Naši základnu ve čtvrtek 7. října zarmoutila zpráva o úmrtí nejstaršího člena pana Jaromíra Plška. Zemřel ve věku
89 let. Hasičem našeho sboru byl od roku 1950, tedy od
svých 18 let. Za dobu činnosti si vysloužil Čestné uznání SDH, Čestné uznání OSH, Medaili za příkladnou práci
i Medaili za zásluhy. Vždy patřil k velmi obětavým a pracovitým členům sboru. Nechyběl v hasičárně při žádné
brigádě, při rekonstrukcích a úpravách vždy čile a odborně přiložil ruce k dílu a při všech akcích organizované hasiči pokaždé našel místo, kde může pomáhat a ulevit tak
ostatním. S Jaromírem jsme se naposledy rozloučili v úterý 12. října na místním hřbitově.
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
Nohejbal
Letošní sezona byla po covidové pauze velmi špatná, jak pro
nás, tak pro ostatní týmy. Náš
tým navíc bojoval s velkým nedostatkem hráčů. Letos se hrálo
pouze dvoukolově bez play-off
a opět jsme po 4 sezonách čtvrtí. Na příští sezonu se nám
podařilo sehnat kvalitního hráče, který u nás bude hostovat a věřím, že se naše výkony zlepší. Cílem je vítězství
v krajském přeboru.

V tomto školním roce jsme také znovu obnovili kroužek
Mladých hasičů. Po rozpačitém startu, kdy nikdo nevěděl,
co je a není možné, jsme se i díky vedení Okresním sdružením hasičů dokázali zorientovat v platných nařízeních
a začali se těšit na společné pondělky. Ještě není znám

Hráči: Michal Pošepný, Tomáš Mareček, Michal Ducháč,
Matěj Šimek, Patrik Levý.
SK Benfika z.s.
V současné době se projevuje malý zájem o jakýkoliv
sport. Nyní se hraje v registrovaných soutěžích pouze nohejbal, a ten se i tak potýká s problémy s nedostatkem

www.dolniradechova.cz
hráčů. V našem spolku si máte možnost zahrát volejbal,
nohejbal, tenis i stolní tenis. Všichni, kdo máte chuť si
sport vyzkoušet, jste vítáni.
Restaurace
Restaurace v zimním období bude opět v provozu. Otevírací doba bude ve středu a o víkendu (pá-ne), kdy si
můžete pochutnat i na dobrém jídle. Jídelní lístky budou
vystavovány na zastávce autobusu, na obchodě potravin
nebo přímo na Facebooku www.facebook.com/ben-fikajede
SK Benfika Dolní Radechová,
Martin Jošt, Patrik Levý.

Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Místní jednota požární ochrany
Z korporací a spolků v obci vykazovala největší činnost
místní jednota požární ochrany, nejstarší spolek ve zdejší
vesnici. Jednota čítala v roce 1960 celkem 73 členů a tímto počtem se řadila k největším organizacím naší obce.
Aktivita jednoty se proti roku 1959 zlepšila. Výbor se sešel sedmkrát za velmi dobré účasti. Jeho aktivita se dá
posoudit podle dosažených výsledků, kterých bylo v tomto roce několik. Byla provedena 2 školení členů jednoty
a 2 školení družstevníků. V rámci akceschopnosti a odbornosti našich dvou požárních družstev bylo provedeno
27 praktických cvičení, z toho 10 s použitím vody. V závěru roku aplikační cvičení v Horních Rybnících potvrdilo
zvýšenou akceschopnost družstev.
Činnost jednoty zasahovala i do úseku zvelebení obce.
Výbor jednoty zajistil provedení sběru železného šrotu,
zajistil zlepšení vzhledu okolí požární zbrojnice tím, že
byla postavena betonová podezdívka kolem Lípy svobody a prostranství kolem ní bude přeměněno v úhledný
parčík, který bude ozdobou obce.
V roce 1960 byly konány 4 členské schůze, pátá byla
výroční za rok 1959, šestá mimořádná slavnostní v měsíci
březnu. Hlavním pak úkolem bylo zajištění brigád na žně,
což bylo prováděno členy výboru ve spolupráci s MNV.
Současně bylo provedeno zajištění hladkého průběhu
protipožárních žňových hlídek. Byly zajištěny 3 večerní výmlaty v JZD. Ve žních 43 členové odpracovali 243 hodin
a 50 členů se věnovalo nočním hlídkám.
V měsíci červenci 1960 uspořádala jednota výlet po hradeckém kraji.
Život našeho JZD v roce 1960
JZD konalo v roce 1960 jednu výroční členskou schůzi,
8 členských a 41 schůzí představenstva. Průměrná účast
při členských schůzích byla 20 účastníků.
Úroda byla celkem dobrá až na sklizeň sena, jehož zásoba nepostačí do nové sklizně.
Celkem bylo v roce 1960 sklizeno pšenice ozimé
220,39 q (metrický cent 1q = 100 kg), pšenice jarní 6,04 q,
žita 575,87 q, ječmene jarního 155,47 q, ovsa 98,97 q,
směsky (oves a ječmen) 186,33 q, hrachu krmného (violety) 34,02 q, vikve (astra) 12,18 q, vikve s hořčicí 3,70 q,
lněného semene 40,78 q, máku 4,95 q, travního semene
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5,69 q, semene červeného jetele 2,80 q, vojtěškového
0,015 q, sena sladkého 1465 q, sena kyselého 476 q,
bramborů 4584 q, řepy krmné 1465 q, mrkve krmné a karotky 199,50 q, siláže 1242 q, stonkového lnu 300 q.
Pokud se týče živočišné výroby mělo družstvo 217 kusů
skotu, z toho 101 dojnic. Během roku se narodilo 107 telat, od záhumenkářů bylo koupeno 10 telat. Výroba mléka na 1 dojnici 1960 l, v průměru na 1 dojnici 5,04 l za
den. Koncem roku 1960 mělo JZD 179 kusů vepřů, z toho
23 prasnic. Slepic bylo 465. Průměrná snůška na 1 slepici
124,36 kusů vajec.
Rok 1961
Jednání o výstavbě mateřské školy
Už v 1. schůzi místního národního výboru konané dne
1.února 1961 bylo usneseno urychleně zajistit projektovou dokumentaci, vyhlédnout staveniště, v případě, že
na novostavbu by nestačily náklady uvažovat o adaptaci
bývalé orelny a požádat těl. jednotu Sokol o převedení
budovy do majetku a správy MNV, zajistit komisi okresního národního výboru na shlédnutí budovy a potom
zajistit vypracování projektu. Mezitím zajišťovat stavební
materiál a jakmile se určí staveniště, starat se o přivážení
materiálu. Ve schůzi MNV dne 4.července 1961 bylo uloženo stavební komisi, aby projednala urychlení výstavby
mateřské školy v souvislosti s přepracováním stavebních
plánů tak, aby se práce ještě tento rok zahájily a aby plánovací odbor v nejkratší době obdržel investiční úkol.
Ve schůzi MNV ze dne 5.října 1961 bylo sděleno, že
MNV konečně obdržel vyhotovený projekt na pozemku
Josefa Pinkavy čp.32 za školní budovou v sousedství Tyršova cvičiště. Náklad na stavbu byl vypočítán na 425.000
Kč a stavba měla být dokončena za 3 roky. Potížemi při
zajišťování projektu se celá akce zpozdila. Na výstavbu
školky bylo získáno 2208 brigádnických hodin. Ke stavbě
však nedošlo. Jedním z největších důvodů bylo, že v našem okrese i v celostátním měřítku byly vyškrtnuty všechny nové investiční akce. Byly odsunuty školy, nové mateřské školky, různé větší adaptace v hodnotě 18 milionů Kč
v našem okrese. Mezi nimi i naše školka, když konečně
bylo již všechno sehnáno. Jiným důvodem tohoto opatření byla veliká rozestavěnost z dřívějších let, kde místo
užitku výstaveb nastávaly ztráty.
V dalším čísle zpravodaje opět najdete pokračování
z historie obce

Děkujeme všem autorům za příspěvky.
Žádáme další občany o příspěvky
do zpravodaje. Nepodepsané
příspěvky napsal starosta.
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