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

• KOLEDY V BETLÉMĚ
• ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
• INFORMACE STAROSTY
• ZPRÁVY ZE ŠKOLY
• Z ČINNOSTI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
• RADECHOVSKÝ SPORT
• Z HISTORIE OBCE
• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

22ANĚ
0
2 TR

PFADNÍ SODAJE

Z
V
NA ZPRA

2021

č.3

2

Zpravodaj obce Dolní Radechová

www.dolniradechova.cz

ZKRÁCENÝ ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE
10.11.2021 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ
Přítomno 6 členů ZO, omluven Tibor Jirman.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1. Ověřovatele zápisu ve složení Martin Jošt a Jaroslav
Martinec.
2. Program 17. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 17. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 15. zasedání ZO
4. Schválení odkladu plnění usnesení ze 16. zasedání ZO
5. Schválení pořízení Změny č. 2 Územního plánu
Dolní Radechová ve zkráceném postupu
6. Schválení určeného zastupitele Ing. Jana Michela
k projednávání změny č. 2 Územního plánu Dolní
Radechová
7. Schválení uzavření smlouvy s investicí do podílového fondu Amundi CR Krátkodobý v částce
5 mil. Kč
8. Informace
9. Návrh usnesení		
3. Schválení plnění usnesení z 15. zasedání ZO
Starosta navrhl schválit plnění usnesení z 15. zasedání
ZO, protože již byly splněny všechny body tohoto usnesení. Byly schváleny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-122001387/SOBS VB/1, č. IZ-12-2001387/SOBS VB/6. Obě
smlouvy byly podepsány 2.8.2021. Starosta informoval,
že se jedná o smlouvy související se stavbou Obchvatu Náchoda. Dále byla schválena koupě pozemků parc.
č. 113/13 a 113/14, katastrální území Dolní Radechová.
Oba pozemky jsou již ve vlastnictví Obce Dolní Radechová. Na tomto zasedání byla schválena i dotace na přípojku
splaškové kanalizace v ulici Kostelecká 199, Dolní Radechová. Akce byla ukončena a přípojka předána do užívání
25.6.2021. Starosta přiblížil, že v souvislosti s dotací na
přípojku bylo nutné podat na obecní úřad žádost o dotaci
a podepsat veřejnoprávní smlouvu, která je vyvěšena na
webových stránkách obce. Nakonec byl schválen finanční
dar obci Hrušky a rozpočtové opatření č. 4. Finanční dar
byl poslán na účet obce Hrušky 5.8.2021. Starosta doplnil, že ho mrzí, že obec Hrušky za poskytnutý finanční
dar ani nepoděkovala, buď telefonicky nebo e-mailem.
Při této příležitosti si vzpomněl, že byla po povodni v obci
Rudník vyhlášena v Dolní Radechové finanční a materiálová sbírka a dovezli jsme různé potřebné věci do Rudníku.
Z obce Rudník jsme e-mailem obdrželi za krátkou dobu
děkovný dopis.
4. Schválení odkladu plnění usnesení z 16. zasedání ZO
Starosta navrhl schválit odklad plnění usnesení z 16. zasedání ZO, protože nebyly ještě splněny všechny body
tohoto usnesení – podepsány darovací smlouvy s SK Benfika Dolní Radechová, z.s. a Oblastní charitou Červený
Kostelec.
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5. Schválení pořízení Změny č. 2 Územního plánu Dolní
Radechová ve zkráceném postupu
Obec Dolní Radechová se rozhodla pořídit Změnu č. 2
Územního plánu Dolní Radechová. Změna byla vyvolána
prodejem pozemků parc. č. 2087, 2089 a 2090, katastrální území Dolní Radechová. Nový vlastník již nesouhlasí
s umístěním obecní komunikace podle původního územního plánu, a proto bylo navrženo nové dělení obecních
pozemků s novou příjezdovou komunikací. Dále budou
zařazeny do změny č. 2 územního plánu 3 pozemky, u kterých je navržena změna ze zeleně na plochy bydlení.
Druhá změna územního plánu je u pozemku před halou, kde by mělo dojít ke změně z plochy občanského
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení na občanské
vybavení - veřejná infrastruktura.
Třetí změna územního plánu je na pozemcích na Podháji, kde jsou navrženy drobné změny z ploch zeleně na
plochy podnikání v zemědělství a naopak.
Bylo dohodnuto, že Změna č. 2 Územního plánu Dolní Radechová bude pořízena ve zkráceném postupu. To
znamená, že se musí nejprve zajistit stanovisko Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, kde musí být doloženo, že ani jedna změna nemusí být posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí.
Stanovisko KrÚ již bylo vydáno 29.9.2021.
6. Schválení určeného zastupitele Ing. Jana Michela
k projednávání změny č. 2 Územního plánu Dolní
Radechová
Pro projednání změny územního plánu Dolní Radechová
je nutné, aby zastupitelstvo obce schválilo pověřeného
zastupitele. Protože starosta nechtěl zbytečně zatěžovat
ostatní zastupitele, navrhl se jako určený zastupitel sám.
7. Schválení uzavření smlouvy s investicí do podílového
fondu Amundi CR Krátkodobý v částce 5 mil. Kč
Starosta úvodem připomněl, jak se vyvíjí ekonomická
situace v České republice. Inflace je v současné době již
více jak 5 % a bude ještě vyšší a vlivem toho rostou i úrokové sazby. Protože se obec rozhodla nerealizovat velkou investiční akci „Multifunkční hřiště Dolní Radechová,“
máme dlouhodobě na účtu větší sumu peněz. Z tohoto
důvodu byl na jednání v Komerční bance v Náchodě, kde
mu pro začátek byla doporučena investice do podílového
fondu Amundi CR Krátkodobý.
Starosta dále informoval o podmínkách této investice.
Jedná se o míru rizika 1 ze sedmibodové stupnice, to
znamená nejnižší míra rizika, a proto také nejnižší výnosy.
Jedná se vlastně o alternativu
spořícího účtu. Při vkladu 5
mil. Kč na jeden rok je poplatek za vklad 10.000,- Kč a je
nutné si zřídit identifikátor LEI
první rok za 1.550,- Kč, celkem tedy náklady za první rok
11.550,- Kč. Výnos u Komerční banky je 1,0-1,5 %, což
znamená při vkladu 5 mil. Kč
50.000 až 75.000,- Kč za rok.
Čistý zisk z této investice by
byl 38.450 až 63.450,- Kč, což
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inflaci zdaleka nepokryje. Starosta dal možnost vyjádřit se
k tomuto bodu ostatním zastupitelům.
První si vzal slovo Martin Jošt, který navrhl odložit schválení tohoto bodu, protože si myslí, že zisk z této investice
je velice malý, a proto by stálo za to jít i do mírně vyššího
rizika a mít i větší zisk. Dále navrhl oslovit i jiné banky.
K tomuto názoru se připojil i Martin Baláš a postupně
i ostatní přítomní zastupitelé obce. S tímto názorem se
nakonec ztotožnil i starosta. Z tohoto důvodu se hlasovalo o odložení schválení uzavření smlouvy s investicí do
podílového fondu Amundi CR Krátkodobý v částce 5 mil.
Kč na příští zasedání zastupitelstva obce.
8. Informace
Starosta nejprve informoval o dokončené opravě mostu
v ulici Krátká. Most je kompletně dokončen včetně zaasfaltování nájezdů z obou stran na most. Přibližně před
14-ti dny byl objednán geometrický plán na zřízení věcného břemene pro Povodí Labe s.p. Geometrický plán
bude hradit obec a ještě navíc min. 1.000,- Kč za zřízení
věcného břemene.
Dále starosta informoval o stavu přístavby k hasičské
zbrojnici. V současné době je již téměř dokončena střecha včetně krytiny a oplechování a pokračuje se na fasádě. Koncem listopadu by měla být osazena obě rolovací
vrata. Jisté je, že se stavba do konce letošního roku nepodaří dokončit z několika důvodů. Zpozdila se dodávka protipožárních dřevěných dveří, dveře by měly být
dodány až do konce února 2022. Dále nebude osazeno
venkovní ocelové schodiště, protože se nestihne schodiště vyrobit. V současné době máme nabídku od jednoho
zámečníka a druhá by měla být hotova do úterý 16.11.
Dále se rozpoutala diskuse o dodávce ocelového schodiště a zastupitelé se shodli, že bude osloven minimálně
ještě jeden zámečník se žádostí o poslání nabídky, proto
starosta všem zastupitelům pošle e-mailem výkresy schodiště.

Poslední informací byla možnost zřídit v Dolní Radechové službu seniortaxi. Vysvětlil podmínky provozování: určeno pro důchodce nad 70 let, možnost využití v trase
Dolní Radechová – Náchod i Babí, Pavlišov, Lipí, Jizbice
až Dobrošov, cena 30 Kč jedna jízda, využití k lékaři, divadlo, kino apod.

Zpravodaj obce Dolní Radechová
9. Návrh usnesení
Starosta požádal Martina Jošta, aby přečetl návrh usnesení a vyzval k hlasování.
Zapsal: Jan Michel 12.11.2021

ZKRÁCENÝ ZÁPIS Z 18. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE,
KONANÉHO DNE 8.12.2021 V 18:00
HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
SPORTOVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO
CENTRA DOLNÍ RADECHOVÁ
Přítomno 7 členů ZO.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1. Ověřovatele zápisu ve složení Tibor Jirman,
Ing. Martin Baláš.
Starosta nejprve seznámil přítomné s výsledky již pátého
ročníku soutěže „Rozkvetlá okna Dolní Radechové“. Uvedl, že by bylo vhodnější, aby hodnocení proběhlo na minulém zasedání zastupitelstva obce v listopadu, ale tam
to zapomněl zařadit. V prosincovém zpravodaji fotografie
vyhodnocených rozkvetlých oken již nebudou zveřejněny.
V letošním roce byl zachován systém soutěže jako v minulých letech, jen přibyl jeden hodnotitel, celkem tedy
bylo 6 hodnotitelů. Soutěž je každoročně velice vyrovnaná o čemž svědčí i to, že již třetím rokem měli dva nejlepší
shodně bodů.
Starosta vybral podle sebe 20 nejlepších rozkvetlých
oken z naší obce a navrhl zvláštní cenu. Vybraná rozkvetlá okna hodnotitelé bodovali od 10 do 1 bodu. Prvních
10 nejlepších obdrží od starosty moravská vína.
Dále již starosta pokračoval v programu zasedání.
2. Program 18. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 18. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení ze 16. zasedání ZO
4. Schválení plnění usnesení ze 17. zasedání ZO
5. Pronájem části pozemkové parcely č. 3/5, katastrální území Dolní Radechová
6. Pronájem 2. části pozemkové parcely č. 3/9, k.ú.
Dolní Radechová
7. Pronájem části pozemkové parcely č. 4/1, 4/15,
katastrální území Dolní Radechová
8. Schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku
9. Schválení uzavření smlouvy s investicí do podílového fondu Amundi CR Krátkodobý v částce
3 mil. Kč a podílového fondu Amundi CR Konzervativní v částce 2 mil. Kč
10. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci
11. Pravidla rozpočtového provizoria obce Dolní Radechová
12. Snížení nájmu nebytových prostor – prodejny potravin
13. Informace
14. Návrh usnesení		

www.dolniradechova.cz
3. Schválení plnění usnesení ze 16. zasedání ZO
Starosta navrhl schválit plnění usnesení z 16. zasedání
ZO, protože již byly splněny všechny body tohoto usnesení. Bylo schváleno zrušení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Multifunkční hřiště v obci Dolní Radechová“, ukončit akci „Multifunkční hřiště v obci
Dolní Radechová“ a darovací smlouvy s SK Benfika Dolní
Radechová a Oblastní charitou Červený Kostelec. Obě
firmy, které podaly nabídku, byly o zrušení výběrového
řízení informovány přes datovou schránku. Ministerstvo
pro místní rozvoj bylo informováno o ukončení akce
„Multifunkční hřiště v obci Dolní Radechová“ také přes
datovou schránku. Darovací smlouvy s SK Benfika Dolní
Radechová a Oblastní charita Červený Kostelec byly podepsány 8.11.2021.
4. Schválení plnění usnesení ze 17. zasedání ZO
Na tomto zasedání ZO bylo schváleno pořízení změny
č. 2 Územního plánu Dolní Radechová, určený zastupitel
k projednávání změny č. 2 Územního plánu Dolní Radechová a odložení schválení uzavření smlouvy s investicí do
podílového fondu Amundi CR Krátkodobý na příští zasedání zastupitelstva obce. Všechny body tohoto plnění
usnesení byly splněny, proto starosta navrhl schválit plnění usnesení.
Starosta před schvalováním pronájmů pozemků seznámil zastupitele s ukončením nájmu pana Petra Hajníka,
který by měl vyklidit pronajímaný pozemek do konce února 2022. Měl by ho uvést do původního stavu, to znamená odvést veškerou zeminu.
Dále již starosta pokračoval v programu.
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 území Dolní
Radechová o výměře 798 m2 za podmínky skladování sypkých materiálů. Je navrženo uzavření smlouvy na 1 rok od
1.1.2022 do 31.12.2022.
Ještě před hlasováním vznesl zastupitel Tibor Jirman
připomínku, jestli nenabídnout k pronájmu alespoň část
pronajímaného pozemku pana Petra Hajníka panu Vinterovi. S tím starosta souhlasil a se záměrem pana Vinteru
seznámí.
6. Pronájem 2. části pozemkové parcely č. 3/9, k.ú.
Dolní Radechová
Firma n-sys má zájem o pronájem části pozemkové parcely č. 3/9, katastrální území Dolní Radechová o výměře
759 m2 za podmínky skladování materiálu pro pokládání optické sítě (chráničky, cívky). Je navrženo uzavření
smlouvy na 1 rok od 1.1.2022 do 31.12.2022.
7. 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 výměře 5950 m2 za účelem výcviku, zkoušek a závodu psů. Je navrženo uzavření
smlouvy na 1 rok od 1.1.2022 do 31.12.2022.
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Starosta jen připomněl, že Český kynologický svaz využívá hřiště za halou pouze část roku přibližně 3 měsíce na
jaře a 3 měsíce na podzim.
8. Schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku
Mezi roky 2018-2019 probíhala oprava silnice I/14 přes
celou naši obec. V rámci této akce byl dohodnut převod
pozemků z ŘSD ČR na obec z důvodu umístění chodníku
od hasičské zbrojnice po autobusovou zastávku. Původní vlastník pozemků ŘSD ČR převedl pozemky na Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento úřad
konečně po 2 letech část pozemků převádí na obec. Z tohoto důvodu je potřeba schválit smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k majetku.
Starosta informoval o jaké pozemky se jedná a proč
je obec potřebuje. Jde o pozemky podél hlavní silnice
I/14, většina se nachází od odbočky na Červeňák směrem k Horní Radechové. Na těchto pozemcích by měl být
umístěn chodník od hasičské zbrojnice po autobusovou
zastávku „U lomu“.
9. Schválení uzavření smlouvy s investicí do podílového
fondu Amundi CR Krátkodobý v částce 3 mil. Kč
a podílového fondu Amundi CR Konzervativní
v částce 2 mil. Kč
Na minulém zasedání ZO bylo schváleno odložení
schválení uzavření smlouvy s investicí do podílového fondu Amundi CR Krátkodobý na příští zasedání zastupitelstva obce. Bylo dohodnuto, že starosta zjistí další možnosti zhodnocení finančních prostředků obce.
Starosta sice původně navrhoval investice do dvou různých podílových fondů Amundi CR, ale v pátek dopoledne obdržel nabídku od Moneta money bank na termínovaný vklad, kde jsou lepší podmínky. Úroková sazba je
u termínovaného vkladu 3,05 % při vkladu na 1 rok a 3,0
% při vkladu na 6 měsíců. K výhodám patří nulové poplatky a k nevýhodám, že není možné vybrat vložené finanční
prostředky, aniž bychom přišli o úrok.
Starosta seznámil zastupitele s finanční situací obce. Odpadla nám jedna velká investice, a proto máme na účtu
větší částku finančních prostředků. V příštím roce již nebudeme platit úroky z úvěru, a proto nám na investice na
příští rok bude zbývat přibližně 3,0 mil. Kč. V současné
době je inflace 5 % a bude ještě růst, proto starosta navrhuje uzavřít smlouvu s investicí na termínovaný vklad
v částce 3,0 mil. Kč na jeden rok a v částce 3,0 mil. Kč na
půl roku.
10. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci
K 1.1.2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech
č. 541/2020 Sb. V souvislosti s tím je nutné vydat novou
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s platností
od 1.1.2022. Z různých možností vybírání poplatků jsme
zvolili tu, která je nejvíce podobná původnímu systému
likvidace komunálního odpadu v Dolní Radechové, a to
poplatek za kapacitu soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc.
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Starosta navrhl schválit obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci.
Ozval se Martin Baláš s připomínkou, že vyhláška je pro
občany dost nepřehledná. Starosta informoval o seznámení občanů se změnou. Každý občan bude muset vyplnit jednoduchý ohlašovací lístek se základními údaji. Dále
starosta informoval, že si občané již budou moci vybrat
pouze ze čtyř četností svozů a to dvouměsíční, měsíční,
poloviční+měsíční a poloviční. Plný+měsíční svoz neměl
nikdo a kombinovaný, to je nejčastější, 5 občanů. Ty se
pokusíme přesvědčit, jestli by nepřešli alespoň na poloviční svoz. Cena za svoz vychází z ceny 0,70 Kč za litr popelnice. Při popelnici 120 l vychází jeden svoz na 84 Kč.
Při této ceně dojde k největšímu nárůstu ceny u nejčastějšího svozu a u dvouměsíčního svozu bude cena v roce
2022 dokonce nižší než v roce letošním. Podle starosty
jsou ceny takto dobře nastaveny, protože motivují občany
třídit.
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13. Informace
Starosta nejprve informoval o stavu přístavby k hasičské
zbrojnici. V současné době je již hotová fasáda přístavby, proto mohlo být odstraněno lešení. V současné době
probíhají práce na zateplení a sádrokartonových podhledech v přízemí. Původně měla být přístavba dokončena
do konce letošního roku, ale vzhledem k opožděným dodávkám materiálů a částí stavby (venkovní protipožární
dveře, vrata, venkovní ocelové schodiště) se termín dokončení posunul na konec dubna 2022. Z tohoto důvodu
byl i uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

11. Pravidla rozpočtového provizoria obce Dolní
Radechová
Stejně jako na konci minulého roku bychom měli schválit
rozpočtové provizorium na rok 2022, podle pravidel rozpočtového provizoria:
Do schválení rozpočtu pro rok 2022 se hospodaření
obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího
roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány, hradit závazky
z uzavřených smluv a příspěvky na provoz zřízené příspěvkové organizaci.
12. Snížení nájmu nebytových prostor – prodejny
potravin
Tento bod starosta doplnil do programu dodatečně.
Bylo zjištěno, že nájemníci prodejny potravin do dnešního dne zaplatili obci nájem pouze do sedmého měsíce.
Když se byl starosta informovat přímo v prodejně, bylo
mu řečeno, že se co nejdříve pokusí zaplatit, ale začali si
stěžovat, že chodí méně lidí a mají platit vysoké částky za
elektrickou energii. Dodavatelem elektrické energie do
prodejny potravin byla firma Bohemia Energy. V současné
době mají nájemci za dodavatele ČEZ a.s. a musí hradit
vysoké zálohy. V příštím roce dojde ještě ke zvýšení cen
energií. Nájemci by uvítali, kdyby došlo ke snížení nájmu.
To znamená, aby jim byl nájem do konce roku odpuštěn.
Protože by mělo být v zájmu obce prodejnu potravin zachovat, starosta navrhl schválit snížení nájmu v roce 2021.
K tomuto bodu se ozval Tibor Jirman, který informoval,
že má s provozovateli prodejen dlouholeté zkušenosti
a takto by žádost o snížení nájmu neměla vypadat. Navrhuje, aby za letošní rok bylo nájemné doplaceno a na
příští rok by nájemníci mohli podat oficiální písemnou
žádost o snížení nájmu na obecní úřad. Starosta doplnil,
že je možné získat dotaci na provoz vesnických prodejen
z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Podrobnosti
se pokusí zjistit. S tím Tibor Jirman souhlasil. Bylo schváleno, aby nájemci doplatili nájem nebytových prostor
prodejny potravin za rok 2021.

Dále starosta informoval o kolaudaci mostu v ulici Krátká. Byl objednán geometrický plán na zřízení věcného
břemene pro Povodí Labe s.p. Geometrický plán musí
potvrdit Katastrální úřad a až potom bude požádáno
o kolaudaci. Vypadá to, že kolaudace proběhne až začátkem příštího roku.
Dále starosta informoval o stavu obchvatu Náchoda. Po
téměř třech měsících jsme obdrželi od ŘSD nesouhlas
s návrhem smlouvy před zahájením stavby. Starosta předpokládal, že po takové době se smlouvou budou zabývat
a označí text se kterým nesouhlasí a se kterým souhlasí, případně provedou úpravy přímo v textu. Starostovi
připadá, že se již tempo příprav ke stavebnímu povolení
obchvatu výrazně snížilo.
Dále starosta informoval o pokračujícím projektu na
„Smuteční síň Dolní Radechová“. Seznámil zastupitele
se dvěma variantami smuteční síně. Bylo dohodnuto, že
starosta pošle zastupitelům příští den e-mailem všechny
výkresy obou variant a zastupitelé se k tomu vyjádří.

www.dolniradechova.cz
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Další informace byla o měření rychlosti. Během měsíce
září a října tohoto roku proběhlo kontrolní měření rychlosti
projíždějících automobilů. Výsledky jsme obdrželi e-mailem. Toto měření proběhlo i v okolních obcích a výsledky
by měly sloužit jako podklad pro případné umístění stálého měření s placením pokut při překročení rychlosti. Starosta informoval, že ve čtvrtek 9.12.2021 má proběhnout
na MěÚ Náchod jednání, na kterém by se mělo rozhodnout o dalším postupu.
Poslední informací byla o službě seniortaxi. Starosta
uvedl, že bude informovat seniory prostřednictvím dopisu předaným konkrétním seniorům, kterých se může tato
služba týkat, to znamená seniorům nad 70 let.
14. Návrh usnesení
Starosta požádal Ing. Martina Baláše, aby přečetl návrh
usnesení a vyzval k hlasování.
Zapsal: Jan Michel 13.12.2021

INFORMACE STAROSTY
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Ke dni 31.12.2021 skončí současný systém, kdy měla
každá domácnost smlouvu na svoz komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen a.s., ale stále zůstává známkový
systém, pro vás se prakticky nic nemění.
K tomuto dni rovněž končí svoz nádob
(popelnic) označených jednorázovými
známkami, končí svoz pytlů na odpad
a bude možnost vybrat si pouze ze čtyř
četností svozů a to dvouměsíční, měsíční, poloviční+měsíční a poloviční.
Všichni občané a všechny nepodnikající fyzické osoby,
které vlastní na území Obce Dolní Radechová nemovitost
(rodinný dům, rekreační objekt, byt, apod.) bez ohledu na
to, zda mají v obci trvalý pobyt, jsou povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře (Ohlášení vzniku povinnosti k místnímu poplatku za komunální odpad).
Osoby, které vlastní více takových objektů, přihlásí všechny nemovitosti. V praxi to znamená, že na 1 domácnost
(rodinný dům, rekreační objekt, byt apod.) připadne 1 nádoba na odpad (popelnice) a zároveň povinnost úhrady
místního poplatku za každou nádobu. V případě neobydleného objektu, to znamená v objektu neprodukujícího
odpad, nevzniká ohlašovací povinnost a nebude hrazen
poplatek za komunální odpad.
V souvislosti s výše uvedeným je zapotřebí vyplnit jednoduchý formulář „Ohlášení vzniku povinnosti k místnímu poplatku za komunální odpad“, který je k vyplnění
i na webových stránkách obce Dolní Radechová na adrese www.dolniradechova.cz. Vyplněné dotazníky můžete
odevzdat při platbě za svoz odpadu na obecním úřadu,
vhodit do schránky na obecním úřadu nebo poslat na
e-mailovou adresu obec@dradechova.cz, a to nejpozději
do 31.3.2022.
V roce 2022, bychom rádi upřednostnili platbu bezhotovostní na účet č. 7424551/0100. Děkujeme. Kdo bude

platit elektronickým bankovnictvím, je zapotřebí uvést
jméno plátce nebo pod variabilní symbol číslo popisné.
Platbu za svoz v hotovosti bude možné platit přímo
u účetní Ivany Zelené na obecním úřadu Dolní Radechová od začátku ledna do konce března 2022 ve středu od
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Žádáme vás,
připravte si přesnou částku.
Kdo nezaplatí do konce března, nebude mu svoz proveden až do doby zaplacení.
V roce 2022 zůstává svozový den úterý.
Ceny za svoz odpadu na rok 2022 se proti roku 2021
upravují, když k největšímu navýšení dochází u nejčastějšího svozu a u dvouměsíčního svozu dochází ke snížení
ceny.
Ceny platné od ledna 2022 (s DPH 15 %):
• svoz dvouměsíční, cena 588,- Kč/rok,
• svoz měsíční, cena 1092,- Kč/rok,
• svoz poloviční + měsíční, 1764,- Kč/rok,
• svoz poloviční, cena 2184,- Kč/rok,
Veškeré informace týkající se svozu odpadu podáme
osobně na obecním úřadu Dolní Radechová, telefonicky
na tel.č. 491424724, 724179769, nebo e-mailem na adrese obec@dradechova.cz.
PLACENÍ POPLATKU
ZA PSA
V roce 2022 se bude platit za
psa podobně jako v roce letošním. Poplatek na rok 2022 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.
Poplatek bude možné platit přímo u účetní Ivany Zelené
na obecním úřadu Dolní Radechová ve středu od 9.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin nebo bezhotovostně
na účet č. 7424551/0100. Kdo bude platit elektronickým
bankovnictvím, je zapotřebí uvést jméno plátce nebo pod
variabilní symbol číslo popisné.
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.
VAK NÁCHOD A.S. UPOZORŇUJE
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s., na svém zasedání dne 14.12.2021 rozhodlo
o úpravě cen pro rok 2022 takto:
• Vodné 44,00 Kč/m3 s 10% DPH,
• Stočné 44,77 Kč/m3 s 10% DPH,
• Vodné a stočné 88,77 Kč/m3 s 10% DPH.
Od 1.1.2022 dochází oproti roku 2021 ke zvýšení ceny
vody pitné a vody odpadní celkem o 3,95 Kč/m3, tj. o 4,70
% (včetně DPH). Ke zvýšení ceny dochází především z důvodu zvýšení cen za energie, materiály a stavební práce.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Podzim v naší škole
Podzim v naší škole byl jako každým rokem ve znamení
příprav na vánoční svátky. Děti vyráběly adventní věnce,
vánoční přáníčka, dárky, a dokonce pekly ve škole i cukroví. Protože ani letos nemůžeme pozvat rodiče do školy
na vystoupení dětí a třídní vánoční dílničky, připravili jsme
jako dárek pro rodiče vánoční video, kde zpíváme s dětmi
koledy a rodiče mohou díky nahrávkám z vánočního tvoření nahlédnout do života naší školy.
Co se týče situace s covidem, samozřejmě život uvnitř
je nějakým způsobem ovlivněn především dodržováním
určitých opatření. Snažíme se i v nynějším celospolečenském zmatku plném rozporuplných tvrzení, aby škola
zůstávala pro děti ostrůvkem klidu. I nás se dotkla vlna
nevole ze strany některých rodičů k testování dětí. V tuto
chvíli těch deset minut každé pondělí, kdy se děti testují, vnímám jako nejjednodušší a nejsnadnější cestu, která
může zajistit chod školy. Děkuji proto všem rodičům, kteří
tento fakt berou, jak je. Každopádně jsme v případě potřeby připraveni ze dne na den nastoupit distanční výuku. Z loňského školního roku máme již bohaté zkušenosti
s tím, co funguje a kde jsou případné rezervy.
Všichni zažíváme opět nestandartní situace v nestandartním školním roce, proto velké díky patří především
všem zaměstnancům naší školy za flexibilitu a soudržnost.
Za celý tým naší školy Vám přeji poklidné vánoční svátky
a především zdraví.
Mgr. Věra Štěpánková - ředitelka školy

Zpravodaj obce Dolní Radechová
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Z ČINNOSTI SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Z činnosti dolnoradechovských hasičů
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021
O tom, co se „u našich hasičů“ dělo předcházejícího třičtvrtě roku, 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 října (až po
vydání Zpravodaje) do prosince.
Jednotka měla v tomto období celkem čtyři výjezdy.
Ve čtvrtek 21. října odpoledne vyjížděli naši hasiči hned
dvakrát. Nejprve odstranit spadlý strom v Červeňáku,
chvíli na to pak ke spadlému stromu přes komunikaci
v Hlubočkách. V neděli 31. října pomáhala jednotka opět
v Hlubočkách u nehody motocyklisty a chodce. Jednotka
na místě spolupracovala s Policií ČR a Rychlou záchrannou službou.
V úterý 30. listopadu vyjela jednotka do Červeňáku
odklidit spadlý strom z neprůjezdné komunikace. Zásah
komplikovalo silné sněžení a horší sjízdnost vozovky.
V pondělí 25. října se v okolí dolnoradechovské haly
konalo cvičení dobrovolných hasičů jednotek okrsku Náchod. Akce se zúčastnily jednotky SDH Borová, Dobrošov,
Dolní Radechová, Jizbice, Náchod – Běloves, Náchod
– město, Vysokov. Během odpoledne došlo k prověření hasičských dovedností: práce se žebříkem, pořadová
příprava, vázání uzlů využívaných při sebezáchraně, první
pomoc s resuscitací a hašení automobilů s alternativními
pohony. Cvičení pořádal Okrsek Náchod, ale naše jednotka se podílela na jeho organizaci.
V úterý 2. listopadu se někteří členové naší jednotky zúčastnili výcviku s vrtulníkem Policie ČR na letišti ve Velkém
Poříčí. Jednalo se o instruktáž a praktické ukázky i s vlastní zkušeností plnění bambi vaku integrovaného protipožárního systému, který slouží k hašení požárů v podvěsu.
Cisterna naší jednotky byla při výcviku používána k plnění
bambi vaku.
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Kroužek Mladých hasičů i přes různá omezení běží a funguje. Veškeré okresní aktivity družstev jsou zatím až do
odvolání pozastaveny. Proto se snažíme zaměřovat na
vzdělávání a zároveň i přátelské vztahy našich mladých
nadšenců.

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 SDH Dolní Radechová bychom vám všem rádi popřáli
klidný zbytek adventu, pokojné svátky a dny volna, radost
s blízkými, pevné zdraví a úspěšný nový rok. Přejeme si
také, abychom se dále mohli vídat v ulicích vesnice jako
sousedé, a nemuseli jsme se potkat se zapnutými majáky
při výjezdu.
Za Sbor dobrovolných hasičů DR
Monika a Jaroslav Martincovi

RADECHOVSKÝ SPORT
Nohejbal
Máme po nohejbalové sezoně,
začala zima a my začali chodit
trénovat do naší radechovské
haly. Tam každý pátek od 18:00
pilně trénujeme na příští sezonu, kterou se pokusíme vyhrát.
Před dvěma týdny se ve Zbečníku uskutečnila schůze
všech zástupců hrajících krajskou soutěž spolu s předsedou KNS KHK. Řešila se především mládež v jednotlivých
klubech. Nohejbal jako takový pomalu „vymírá“, takže
pokud by měl někdo ve věku 6-15 zájem zahrát si nohejbal, ať se ozve.

Během podzimu velitelé jednotky absolvovali cyklické
školení, které bylo kvůli pandemii o rok odloženo. Jeden
člen pak v rámci jiného školení získal kvalifikaci „Obsluha
motorové pily“.

Lední hokej
Benfika Dolní Radechová hrající amatérskou soutěž
v Hronově, je po loňské nedohrané sezóně průběžně na
4. místě a měla by se dostat do finálové šestky. Podobně
jako ostatní týmy i Benfika bojuje nejen na ledě se soupeři, ale i s protiepidemickými opatřeními.

Zpravodaj obce Dolní Radechová
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Výsledky:
Benfika Dolní Radechová – Prezidenti 0 : 2, HC Sauer
Elektroin 3 : 6, HAAS 1 : 5, Hokej Žďárky 1996 5 : 1, HC
Marko 8 : 3, Kocouři Úpice 17 : 4, HC Sršni Velké Poříčí
10 : 0.
Průběžná tabulka:
1.

HC Elektroin

7

7

0

0

0

83:22 21

2.

Prezidenti Hronov

7

7

0

0

0

66:15 21

3.

HAAS

9

7

0

0

2

58:25 21

4.

Benfika D.R.

7

4

0

0

3

44:21 12

5.

Mladá Garda

5

3

0

1

1

25:18 10

6.

HC Sršni

8

3

0

0

5

33:59

9

7.

Kocouři Úpice

8

2

0

0

6

28:56

6

8.

Hokej Žďárky

7

1

1

0

5

15:51

5

9.

Horní Radechová

7

1

0

0

6

19:54

3

7

0

0

0

7

24:76

0

10. HC Marco

SK Benfika z.s.
Pokud nám aktuální covidová situace dovolí uspořádání
společenských akcí, chtěli bychom vás touto cestou pozvat na Sokolský bál v místním víceúčelovém centru, který
plánujeme na 19.3.2022.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí, zdraví a nejen sportovních úspěchů v novém roce
2022.
SK Benfika Dolní Radechová, Martin Jošt, Patrik Levý.

Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Rok 1961
Výstavba vodní nádrže u kravína
Také v roce 1961 bylo na místním národním výboru,
v JZD a v místní požární jednotě jednáno o výstavbě vodní nádrže u kravína na hořejších drahách. Největší pomoc
přislíbili požárníci. Jednáno bylo, ale k uskutečnění výstavby nedošlo ani v roce 1961.
Snětí plakety T.G.Masaryka z pomníku
Dne 26. května 1961 byla sňata plaketa T.G.Masaryka
z pomníku v parčíku u školy před Tyršovým cvičištěm. Bylo
míněno, že bude nahrazena plaketou Julia Fučíka s heslem: Lidé, bděte! K tomu však vůbec nedošlo a pomník
zůstal bez plakety i hesla.
Činnost místního národního výboru v roce 1961
V naší obci s výměrou 281,34 ha zemědělské půdy hospodařilo JZD na 246,45 ha půdy včetně zámunenkářů.
Na soukromý sektor zbylo pouhých 34,89 ha zemědělské
půdy, tj. 12,5 % celkové výměry plochy v obci.
Naše obec je zařazena v oblasti bramborářsko-ovesné
trojce, tj. v přechodné hranici mezi horskou oblastí. Přesto
produkce, produktivita a dodávky nebyly špatné. Všechny
úkoly se ve výkupu až na dodávku mléka nejen splnily, ale
byly i překročeny.
JZD mělo v roce 1961 celkem 57 členů, z nichž pracovalo 47, to znamená, že na 1 pracovníka připadalo 4,62 ha.

Potížemi v ustájení a stářím družstevníků zhoršil se tento
poměr tak, že vznikl skutečný průměr 10-11 ha na jednoho pracovníka.
MNV řídil a kontroloval provozovnu „Drobné opravy
a služby pro obyvatelstvo“, tak zvanou Dosku (DOS).
V roce 1961 v ní pracovalo 8 pracovníků, z toho 5 stálých.
Vedoucím provozovny byl Rudolf Jirman. Tržba dosáhla
62 293 Kč. Značně dobré výsledky na tomto úseku snižovaly nedostatky na akci Z.
Poněkud slabé výsledky byly na úseku výstavby obce.
Bylo rozdělaných několik akcí a sice: dokončení úprav
mostku u čp. 90 (Kalibergovi), dokončení kanalizace
u pozemků bývalé cihelny, dokončení úprav kolem budovy MNV a úprav parčíků u školy a požární zbrojnice. Na
mnoha schůzích byla projednávána akce výstavby mateřské školy v naší obci. Byla vyhotovena projektová dokumentace, která došla v říjnu 1961. Stavební povolení však
vydáno nebylo. Zatím byly v kraji vyškrtnuty všechny nové
akce, mezi nimi i výstavba naší mateřské školy. Uvažovalo
se o koupi domku čp. 37 (Michelovi) po Vincenci Kubečkovi. K tomu však nedošlo pro odpor jeho syna, který domek nechtěl prodat. A tak ze stavby mateřské školy sešlo.
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.

v OKOLNÍCH OBCÍCH

3. - 9. 1. 2022

8. 1. 2022 v NÁCHODĚ

Sbírka je evidována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy
č.j. S-MHP/1327710/2012 a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.

Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod
www.nachod.charita.cz

ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM, DĚKUJEME VÁM

 do pokladničky - v lékárně Náchod na náměstí TGM
- v lékárně Náchod u Itálie
- v papírnictví Police nad Metují
- v Oblastní charitě Náchod, Mlýnská 189, Náchod
 online přes: www.trikralovasbirka.cz
 na účet: 66008822/0800, VS: 777955016
 dárcovskou SMS: na číslo 87777 ve tvaru DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90

 při návštěvě koledníků:

DO SBÍRKY MŮŽETE PŘISPĚT:

Vážení přátelé,
velice si vážíme a děkujeme za Vaši dosavadní podporu charitního díla.
Naším záměrem je prostředky ze sbírky 2022 využít na:
 podporu osob a rodin v nouzi
 pomoc starým, nemocným a handicapovaným lidem
 aktivity pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením
 provoz azylového domu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi
 provoz azylového domu Dům na půli cesty
 zajištění dostupnosti Charitní pečovatelské služby v obcích regionu

první strana.indd 1

HLAVNÍ PARTNER

www.trikralovasbirka.cz

PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

trikralovasbirka

ONLINE koleda na www.trikralovasbirka.cz

03.11.2021 9:58:59

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

trikralova_sbirka

FINANČNÍ DAR lze také zaslat na účet: 66008822/0800 VS 777955016

Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777
Trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V NEDĚLI 9. LEDNA OD 18 HODIN NA ČT1

Koledující Tři králové vám přinášejí radost a Boží požehnání.
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika,
pomůžete tak lidem v nouzi!

Trikralova
sbirka

www.dolniradechova.cz
11

PF 2022

Děkujeme Vám za všechny úsměvy
v uplynulém roce, přejeme Vám
krásné Vánoce a do nového roku
2022 hodně zdraví, štěstí
a pracovních úspěchů.

Obec Dolní Radechová

OBECNÍ ÚŘAD
NÁCHODSKÁ 240,
549 11 DOLNÍ RADECHOVÁ
IČO 00272621
Starosta obce: Ing.Jan Michel
Místostarosta obce: Josef Beneš

www.dolniradechova.cz
obec@dradechova.cz
Obecní zpravodaj 3/2021,
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Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.

