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Sportovní a společenské centrum Dolní Radechová dnes

břemene „Přeložka STL plynovodu na poz.parc.č.
107/38, 777/4 a 2357, k.ú. Dolní Radechová“.
Smlouva byla podepsána 27.5.2014. Dále byla
schválena smlouva o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů a smlouva o nájmu nebytových
prostor Náchodská 240, Dolní Radechová. Obě tyto
smlouvy byly podepsány 16.5.2014. Na tomto
zasedání byl schválen prodej traktůrku na sečení
trávy. Prodej již proběhl a traktůrek si kupující odvezl.
Dále byl schválen zhotovitel stavby „Stavební úpravy
sociálního zařízení sportovního a společenského
centra obce Dolní Radechová“ a stavby „Stavební
úpravy pro zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce
na silnici I/14 v Dolní Radechové“. Dále byl schválen
záměr zřízení nového místa poskytovaného
vzdělávání mateřské školy a záměr zřízení školní
jídelny – výdejny jako nového školského zařízení,
jejichž činnost vykonává příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová,
okres Náchod na adrese U Haly 67, Dolní Radechová
s účinností od 1.9.2014. Byla schválena účetní
závěrka Obce Dolní Radechová sestavená ke dni
31.12.2013, účetní závěrka příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ
Dolní Radechová sestavená ke dni
31.12.2013 a závěrečný účet obce za rok 2013
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad. Nakonec bylo schváleno podání žádosti o
bezúplatný převod nepotřebného majetku Armády ČR
prostřednictvím „Odboru nakládání s nepotřebným
majetkem“.

Slovo starosty na závěr volebního období…
Opět to uteklo jako voda a už tu máme nové volby do
zastupitelstva obce. Právě skončené volební období
2010-2014 je pro mne již čtvrtým ve funkci starosty.
Podle mého názoru ho lze hodnotit jako úspěšné.
K největší akci lze zařadit Rekonstrukci Sportovního a
společenského centra, která byla z důvodu velké
finanční náročnosti rozdělena na 3 etapy. V rámci I.
etapy realizované v roce 2012 byly zatepleny stropy a
provedena výměna podlahy v hale. V loňském roce
proběhla II.etapa, při které byla vyměněna veškerá
okna a vstupní dveře. Stavební úpravy byly
dokončeny v letošním roce, když v rámci III.etapy byl
celý objekt zateplen, byla provedena přístavba a
opraveno sociální zařízení a čistá chodba. V letošním
roce vzniklo v části objektu odloučené pracoviště
mateřské školy s maximální kapacitou 10 dětí.
Ukončením
rekonstrukce
Sportovního
a
společenského centra jsou již téměř všechny obecní
objekty opraveny a minimálně 10 let by neměly
vyžadovat větší náklady. V dobrém technickém stavu
je již i většina místních komunikací a inženýrských
sítí.
Na závěr bych chtěl tímto poděkovat členům
zastupitelstva obce za rozhodování ve prospěch obce
a občanům, kteří mne v tomto volebním období
podporovali.
Jan Michel

ZKRÁCENÝ
ZÁPIS
Z
22.
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 2.7.2014 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ

4) Schválení zřízení školní jídelny - výdejny
Z důvodu schválení zřízení odloučeného pracoviště
mateřské školy ve Sportovním a společenském
centru Dolní Radechová s účinností od 1.9.2014, je
zapotřebí schválit zřízení školní jídelny – výdejny. Ta
bude umístěna v kuchyňce, kam budou obědy a
svačiny dopravovány z kuchyně základní a mateřské
školy.

Přítomno 6 členů ZO, omluven Jiří Jirman.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Josef Beneš,
Jaroslav Martinec.
2) Program 22. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Program 22. zasedání ZO
3. Plnění usnesení z 21. zasedání ZO
4. Zřízení školní jídelny – výdejny
5. Dodatek č.5 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní
Radechová, okres Náchod s účinností od 1.9.2014
6. Úprava rozpočtu
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro
volební období 2014 – 2018
8. Informace
9. Návrh usnesení

5) Schválení dodatku č.5 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod
s účinností od 1.9.2014
Z důvodu schválení zřízení odloučeného pracoviště
mateřské školy ve Sportovním a společenském
centru Dolní Radechová je zapotřebí schválit
zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres
Náchod dodatkem č.5 s účinností od 1.9.2014.
Starosta vysvětlil, že s textem dodatku již byli
zastupitelé seznámeni a byl připraven po konzultaci
s Krajským úřadem, konkrétně s paní Ferbasovou. Je
to již pátý dodatek od vzniku příspěvkové organizace
z roku 2002. Odloučené pracoviště by mělo být jen
na 2 roky, k překlenutí vyššího počtu dětí.

3) Schválení plnění usnesení z 21.zasedání ZO
Starosta sdělil, že na 21.zasedání ZO byla schválena
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
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Tibor Jirman měl dotaz ke znění ve zřizovací listině,
konkrétně odvolání a jmenování ředitelky školy je
nově v kompetenci starosty obce?
Starosta odpověděl, že se nad tím také pozastavil,
ale jedná se jen o změnu zákona, jiný důvod to nemá.

INFORMACE STAROSTY
Omezení provozu ve Víceúčelové hale
Od 1.9.2014 dochází ve Sportovním a společenském
centru Dolní Radechová (Víceúčelové hale)
k omezení provozu z důvodu otevření odloučeného
pracoviště mateřské školy. Omezení se týká akcí
v zasedací místnosti typu oslav narozenin, svatebních
hostin apod. Tyto akce již nebude možné povolit.

6) Schválení úpravy rozpočtu
Z důvodu zřízení odloučeného pracoviště mateřské
školy, bylo nutné zajistit vybavení ve výši 60.000,- Kč
a bude nutné doplatit za mzdu učitelek 50.000.- Kč.
Z tohoto důvodu je nutné upravit rozpočet a navýšit
příspěvek základní a mateřské škole o 110.000,- Kč.
Tyto náklady budou kryty z úspor, snížením nákladů
na investiční akce. Tyto úspory vznikly výběrovým
řízením. Po uplynutí dvou let se vybavení bude moci
částečně prodat a částečně použít ve stávající
školce.

Nebezpečný odpad
Na podzim proběhne svoz nebezpečného odpadu
v sobotu 15.11.2014 od 10.10 do 11.10 hodin.
Svozový automobil bude přistaven u prodejny
potravin.
Do nebezpečného odpadu patří zejména:
staré
akumulátory
z automobilů, nádoby a štětce se
zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky,
výbojky, motorové oleje a maziva, olejové filtry,
mořidla, spreje, pneumatiky a televizory.

7) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro
volební období 2014 - 2018
Ve dnech 10.-11.října 2014 se uskuteční volby do
zastupitelstev obcí. Podle §67 zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je nutné
stanovit počet členů pro volební období 2014 – 2018.
Starosta navrhl počet členů 7. Již po čtyři volební
období je zastupitelstvo obce sedmičlenné a tento
počet vyhovuje. Dodal, že stanovení počtu členů
zastupitelstva má být schváleno do 17.července.
Pokud by se počet nestanovil, zůstal by stejný jako
v předchozím volebním období.

Svoz papíru
Kontejner na starý papír bude přistaven k základní
škole a mateřské škole od čtvrtka 30.10. 8.00 hodin
do pondělí 3.11.2014 7.00 hodin.
Papír je nutné svázat a třídit na čistý novinový papír,
letáky, časopisy, knihy, lepený karton.
Otevření skládky v ohradě
Skládka v ohradě u firmy Bureš Art s.r.o. bude
naposledy v letošním roce otevřena v sobotu
8.listopadu 2014 od 10.00 do 11.00 hodin.

8) Informace
Starosta informoval o probíhajících stavebních akcích
v obci:
1. Zateplení haly
2. Stavební úpravy sociálního zařízení v hale
3. Stavební úpravy přechodu pro chodce
K tomu podal Josef Beneš připomínku k osazení
značek. Měly by být umístěny tak, aby byl průjezd
viditelně jednosměrný. Jinak tam projíždějí vozidla
obousměrně a tím ohrožují dělníky na stavbě.
Starosta slíbil, že se pokusí zjednat nápravu.
Umístění dopravních značek navrhla policie.
4. Oprava komunikace V Koutě
5. Dokončení parkoviště u haly.
Všechny tyto akce by měly být dokončeny do konce
srpna. Ještě nás čeká dokončení přeložky plynu a
dokončení pomníku sv.Jana.

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat členkám sociální
komise za práci za celé volební období 2010-2014.
Volby do zastupitelstev obcí
V pátek 10.10. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
11.10.2014 od 8.00 do 14.00 hodin se konají volby do
zastupitelstev obcí.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je
volební místnost ve Víceúčelovém obecním
centru Dolní Radechová č.p. 240 (zasedací
místnost v 1.NP).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným
občanským
průkazem,
cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky, cestovním průkazem České republiky).
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem Voleb do zastupitelstev obcí hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.

9) Návrh usnesení
Starosta požádal Jaroslava Martince, aby přečetl
návrh usnesení a potom vyzval k hlasování.
Zapsala Ivana Zelená 3.7.2014
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Stručné shrnutí volebního období 2010-2014

-stavební úpravy sportovního a společenského centra
II.etapa (výměna oken a vstupních dveří)
-výměna kuchyňské linky ve sportovním a
společenském centru
-rekonstrukce sociálního zařízení pro dívky v základní
škole
-oprava zpevněné plochy a chodníku u základní a
mateřské školy
-prodloužení opěrné zdi a zpevněná plocha na
začátku ulice Kalasperk
-oprava pomníku sv.Jana, I.etapa
-dokončení veřejného osvětlení podél cyklostezky,
úsek 1b, 1c
-veřejné osvětlení ulice V Koutě
-přemístění autobusové zastávky „U Lomu“
-nová čekárna u autobusové zastávky u penzionu
Tereza
-propustek na Podháji
-varovný a vyrozumívací systém (obecní rozhlas)
-prodej hasičského automobilu VW T4
-koupě hasičského automobilu VW T5

Starosta obce
9.11.2010 – říjen 2014 Ing. Jan Michel
Místostarosta obce
9.11.2010 – říjen 2014 Josef Beneš
Rok 2010
-přístavba zádveří k základní a mateřské škole
-opěrná zeď na hřbitově
-opěrná zeď ulice Hlubočky
-opěrná zeď ulice na Kruhovce
Rok 2011
-úpravy parků ve středu obce, u základní školy a
přemístění pomníku A.Jiráska
-přemístění a oprava pomníku legionáře
-cyklostezka a chodník, úsek 1d
-veřejné osvětlení podél cyklostezky, úsek 1d
-chodník od penzionu Tereza po ulici Zámecká
-dokončení stavebních úprav hasičské zbrojnice
-povrchová úprava komunikace Na Kruhovce
v asfaltu
-chodník podél komunikace Na Kruhovce
-oprava části komunikace ulice Na Kopci
-parkoviště u Ekochladu
-oprava veřejného osvětlení na hřbitově
-prodloužení plynovodu k restauraci Na Benfice

Rok 2014
- stavební úpravy sportovního a společenského
centra III.etapa (kompletní zateplení)
-stavební úpravy sociálního zařízení ve sportovním a
společenském centru
-stavební úpravy čisté chodby ve sportovním a
společenském centru (výměna rozvodů vody, topení,
výměna podhledů a svítidel)
-stavební úpravy části 1.patra ve sportovním a
společenském centru pro zřízení odloučeného
pracoviště mateřské školy
-stavební úpravy přechodu pro chodce
-oprava chodníku u zastávky autobusu
-oprava čekárny u zastávky autobusu
-oprava komunikace ulice V Koutě v asfaltu

Rok 2012
-oprava dešťové kanalizace na návsi
-povrchová úprava komunikace na návsi v asfaltu
-dešťová kanalizace v ulici U Tůně
-oprava chodníků na návsi
-oprava chodníku v části ulice Habršperk
-oprava chodníků v části ulice Náchodská (od ulice
Zámecká po ulici Na Ohradě a od Andršů po
Skalický)
-oprava komunikace za hřbitovem z drcených cihel
-oprava komunikace ulice U Tůně v asfaltu
-stavební úpravy sportovního a společenského centra
I.etapa (zateplení stropu, částečná výměna střešní
krytiny, oprava podlahy v sále, výměna svítidel v sále)
-oprava drobných staveb v obci (zvonička u
Skalických, kříž u Skalických, kříž proti Vodákovým,
kříž na hřbitově)
-opěrná zeď v písníku
-oprava schodiště u Skalických
Rok 2013
-oprava komunikace k truhlářství Nývlt, komunikace
ulice Ke hřbitovu, U Legionáře a části ulice Habršperk
v asfaltu
-oprava komunikace ulice Na Kopci z drcených cihel

Stavební úpravy přechodu pro chodce
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Pro větší informovanost občanů jsem se rozhodl
zveřejnit tabulku získaných dotací obce Dolní
Radechová ve volebním období 2010-2014.
Název akce
Úhrada úroků
z úvěru
Územní plán

Přijetí
dotace
27.6.2011
25.8.2011

Chodník od
penzionu
Tereza po ulici
Zámecká
„Cyklostezka a
chodník Dolní
Radechová,
úsek 1d“
Úhrada úroků
z úvěru
Oprava
drobných
staveb v obci
(zvonička u
Skalických…)
„Stavební
úpravy
sportovního a
společenského
centra I.etapa“
Neinvestiční
výdaje JSDH
(hasičů)
Úhrada úroků
z úvěru
Rekonstrukce
sociálního
zařízení pro
dívky v ZŠ
„Varovný a
vyrozumívací
systém“

5.9.2011

Neinvestiční
výdaje JSDH
(hasičů)
Úhrada úroků
z úvěru
„Stavební
úpravy
přechodu pro
chodce“

3.12.2013

Stavební
úpravy sociál.
zařízení ve
sportovním a
spol. centru
CELKEM

Dotační program

Dotace v Kč

Program obnovy
venkova (POV)
EU-Integrovaný
operační program
(IOP)

150.000,330.000,-

EU-Státní
zemědělský
intervenční fond
(SZIF ČR)
25.11.2011 Státní fond
dopravní
infrastruktury ČR
(SFDI ČR)
20.7.2012 Program obnovy
venkova (POV)
27.7.2012 EU-Státní
zemědělský
intervenční fond
(SZIF ČR)

298.694,-

30.7.2012

504.000,-

Program obnovy
venkova (POV)

405.982,-

150.000,145.800,-

19.12.2012 Královéhradecký
kraj

9.680,-

21.6.2013

Program obnovy
venkova (POV)
EU-Státní
zemědělský
intervenční fond
(SZIF ČR)
EU-Fond
soudržnosti a
Státní fond
životního
prostředí (SFŽP)
Královéhradecký
kraj

130.000,-

Program obnovy
venkova (POV)
14.8.2014 Státní fond
dopravní
infrastruktury ČR
(SFDI ČR)
předpoklad EU-Státní
říjen 2014 zemědělský
intervenční fond
(SZIF ČR)

120.000,-

27.9.2013

1.11.2013

14.7.2014

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení občané Dolní Radechové,
před několika málo týdny byl slavnostně zahájen nový
školní rok 2014/2015. Do školních lavic zasedlo 55
žáků z Dolní Radechové, z Horní Radechové, ze
Slavíkova, z Náchoda, Červeného Kostelce i ze
vzdálenější Olešnice u Červeného Kostelce.
Do mateřské školy přibylo 12 nových dětí ve věku 3 –
6 let. Celkový počet se na přechodnou dobu ustálil na
čísle třicet a z jedné třídy se staly dvě. První učebna
je umístěna ve školní budově a navštěvuje ji 20 dětí,
druhá třída je umístěna v odloučeném pracovišti a
vzdělává se zde 10 dětí. Pedagogický sbor se tak
rozšířil o dvě plně kvalifikované pedagožky.
Cesta k zprovoznění odloučeného pracoviště byla
plná nečekaných překážek a neobvyklých úskalí.
Přesto se několikaměsíční práce zdařila a děti se
mohou těšit z možnosti prožít s kamarády celý den v
novém předškolním zařízení. Věřím, že se dětem i
jejich učitelkám mateřská škola bude líbit.
Kuchařkám i provozním silám sice přibyla práce, ale
dětský úsměv za to stojí. Rády pro děti připraví
svačinky a oběd, který poté provozní síla převeze,
vydá a následně i uklidí dle náročných hygienických
předpisů.
Co nás čeká v tomto školním roce? Základní škola se
zapojila do projektu EU – Škola na dotek. Cílem
projektu je obohatit stávající ICT techniku novými
notebooky kombinovanými s tablety. Zároveň budou
pedagogičtí zaměstnanci základní školy řádně
proškoleni v jejich používání ve výuce, s jejich klady i
zápory.
V průběhu školního roku proběhnou tradiční projekty
– Halloween, Čarodějnice, dětský karneval, dopravní
hřiště, Den dětí a spaní ve škole, zimní či letní škola
v přírodě apod. Mnohých aktivit se také zúčastní nová
dobrovolnice Eszter z Maďarska, která na naší škole
bude pracovat v průběhu celého školního roku.
Opět máme před sebou náročný školní rok plný
aktivit a činnostního učení. Přeji proto všem svým
kolegům a nepedagogickým zaměstnancům hodně sil
při plnění našeho společného poslání.

116.385,-

989.989,-

105.120,-

Mgr. Eva Marková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní
Radechová

429.000,-

128.670,-

4.013.320,-

Poznámka:
Akce „Varovný a vyrozumívací systém“ vznikla ve
spolupráci Svazku obcí Úpa.

Mateřská škola v hale
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členové jednotky se nadále zdokonalují ve svých
dovednostech při různých školeních. Patřilo k nim
školení ve vyprošťování a školení první pomoci na
úrovni záchranářské, kde školili členové hasičského
záchranného sboru a paramedici ze zdravotní
záchranné služby. Dále proběhlo dvoudenní školení
velitelů jednotek a družstev. Prakticky se
zdokonalujeme také při ukázkách a cvičeních.
Ukázky vyproštění jsme prováděli na tunning srazu
na Rozkoši, na oslavách v Bohuslavicích a Horní
Radechové. Jednotka pomohla svou účastí na
Rescue Campu při hromadné nehodě na železnici.
Dále se členové jednotky i sboru účastní soutěží
v požárním sportu.
Praktické využití nabraných dovedností uplatňujeme
především při zásazích. Jednalo se o likvidace
ropných skvrn na komunikacích, likvidaci zavěšeného
stromu na pěšině z Habršperku do Písníku, likvidace
sršňů u p. Tylše a na Zábrodí u p. Steina, po
vydatném krátkém dešti jsme čerpali vodu
z komunikace na Popílek, likvidovali jsme požár
osobního auta na Zábrodí a požár kůlen v Náchodě,
kde hrozilo, že se rozšíří na přilehlý dům. U
dopravních
nehod
jsme
zasahovali
v Horní
Radechové, v Náchodě, na Zábrodí u těžké nehody
pancéřového auta, kde bylo nutné transportovat
zraněného spolujezdce do vrtulníku letecké
záchranné služby z Hradce Králové.
Sbor jsme propagovali účastí na tradiční akci
Bambiriáda v Déčku a pořádáním již tradičního
motosrazu Motožabák.
Na závěr bych chtěl požádat zájemce o činnost ve
sboru, především rodiče dětí, ale i zájemce z řad
dospělých, aby kontaktovali p. Martince nebo p.
Klikara.
Za SDH Dolní Radechová Tomáš Klikar

RADECHOVSKÝ SPORT
Nohejbal
V letošním roce se nám podařilo v okresním přeboru
získat stříbrné medaile, což je prozatím největší
úspěch v novodobé historii našeho mužstva. O
postup do boje o zlaté medaile jsme se utkali
s mužstvem Zbečníka B, nad kterým jsme zvítězili
3:2. V play off se hrál už jen jediný zápas se
započtením výsledku ze vzájemného zápasu ze
základního kola. Utkali jsme se zde s mužstvem
Rychnovka, se kterým jsme bohužel v základním kole
prohráli 1:4, takže šance na 1.místo byly nevelké. Po
velkém boji jsme nakonec zvítězili 3:2, což nám na
zlaté medaile bohužel nestačilo. Zlaté medaile tedy
získalo mužstvo Rychnovka, za které neoficiálně
nastupovali dva mladí hráči hrající dorosteneckou ligu
a oficiálně jeden stabilní hráč krajské úrovně a k sobě
vždy jen doplňovali hráče okresní úrovně. Síla
takovéhoto mužstva je zřejmá z jejich skóre viz.tabulka.
Z tohoto pohledu je druhé místo
maximem, čeho jsme mohli dosáhnout. Za takto
vynikající umístění vděčíme především stabilním
výkonům našeho hlavního smečaře Michala
Ducháče. Z našich mladých borců za nás stabilně
hrál Patrik Levý a občas nám vypomohl Pavel Středa.
Celé mužstvo jako celek se v letošní sezóně zlepšilo
a doufám, že v obdobném složení se v příštím roce
pokusíme dosáhnout na metu nejvyšší.
Výsledky Dolní Radechové v základní části:
Dolní
Radechová
V.Dřevíč 4:1, Jaroměř
2:3, Rasošky 5:0, VOŠ Náchod 3:2, Jetřichov
3:2, Babí 4:1, Černčice B 3:2, Jizbice
3:2,
Zbečník B 3:2, Jezbiny 3:2, Rychnovek 1:4,
Zájezd 4:1.

Setkání rodáků a školáků
Dne 13.září 2014 jsme uskutečnili již 24. setkání
rodáků a školáků z naší obce. Jelikož nás
každoročně ubývá – věkem, nemocemi, někteří nás
opustí navždy, tak jsme v letošním roce naše setkání
omladili. V útulné hospůdce Na Benfice se nás sešlo
celkem 32. Někteří přijeli z různých míst republiky,
většina byla z naší obce.
Přivítali jsme mezi námi zástupce starosty Pepu
Beneše, kronikářku obce a vedoucí sociální komise
paní Švecovou. Oba dva nás informovali o dění a
zajímavostech v naší obci. Chtěli bychom oběma za
pěkný proslov poděkovat. Rovněž také obsluze
hospůdky za dobré jídlo a obsluhu. Díky také patří
starostovi obce Ing. Janu Michelovi za každoroční
pomoc při tomto setkání. Byla také pořízena
fotografie na památku. Po sousedské debatě bylo
toto zdařilé setkání s přáním, abychom se opět sešli,
ukončeno.

Tabulka před play off
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rychnovek
Dolní Radechová
Babí
Zbečník B
Velký Dřevíč
Jezbiny
Jetřichov
Jaroměř
VOŠ Náchod
Černčice B
Rasošky
Jizbice
Zájezd

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
10
8
8
7
7
7
7
5
3
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
4
4
5
5
5
5
7
9
10
10
11

50:10
38:22
32:28
35:25
32:28
38:22
34:26
31:29
28:32
23:37
13:47
25:35
11:49

22
20 12
16 11
16 10
14 6
14 3
14 3
14 12
10 11
6 10
4 6
4 3
2 3

TJ Sokol Dolní Radechová se 23.8.-24.8. zúčastnil
MČR starších žáků v nohejbale ve dvojicích a
trojicích. V sobotu se utkalo 17 dvojic, ve čtyřech
skupinách se bojovalo o co nejlepší umístění ve
skupině a zároveň nasazení do play-off.

Setkání připravili Libuše Košťálová a Jiří Dyntera
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Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Založení místní organizace komunistické strany
Dne 25. května 1945 konána byla za účasti 30 členů
v hostinci „u Dostálů“ čp. 32 ustavující schůze místní
organizace Komunistické strany v Dolní Radechové.
Prvním předsedou byl zvolen Vojtěch Louda,
místopředsedou Ludvík Martinek, zapisovatelem
František Pelcl, pokladníkem Josef Absolon. Členy
přípravného výboru byli zvoleni: Josef Germain, Josef
Prouza, Břetislav Šroll, Ladislav Němec, Adolf Šála a
František Přibyl. Přítomní členové složili mezi sebou
dobrovolný příspěvek do vínku nově ustavené
organizace. Bylo vybráno 1.140 Kčs. Brzy po založení
bylo s Václavem Ságnerem zahájeno jednání o
spojení politické organizace čsl. strany sociálně
demokratické v naší obci s nově ustavenou místní
organizací strany komunistické. Výsledek byl
negativní. Dne 3. června 1945 byla konána členská
schůze, při které byla provedena volba výkonného
výboru, volba členů zastupujících místní KSČ
v národním výboru naší obce a volba náhradníků. Do
výkonného výboru byli zvoleni: předsedou Vojtěch
Louda,
místopředsedou
Vojtěch
Cvrček,
zapisovatelem Václav Rubáček, Josef Absolon a
členy výboru: Josef Prouza, Roman Jirman, Adolf
Šála, František Přibyl, Jan Matuška a Ladislav
Němec. Tak byla u nás založena místní organizace
KSČ.

Celodenní výkony mladých nohejbalistů vynesly
vítězství: 1.místo-TJ Dynamo České Budějovice ,
2.místo-TJ AVIA Čakovice, 3.místo-TJ Sokol I
Prostějov, 4.místo-TJ Sokol VYNK Horažďovice,
9.místo-TJ Sokol Dolní Radechová.
V neděli se utkalo 12 trojic. Ve dvou skupinách se
bojovalo o postup do play-off. Naši kluci se dostali do
play-off, ale nemilosrdný los nám přiřadil mužstvo
Prostějova, jeden z nejlepších týmů mezi žáky.
Výsledky trojic: 1.místo-TJ Sokol I Prostějov,
2.místo-TJ
Valašské Meziříčí-NK, 3.místo-TJ
Dynamo České Budějovice, 4.místo-TJ AVIA
Čakovice, 7.místo-TJ Sokol Dolní Radechová.
Starší žáci děkují za podporu a držte nám palce.
Patrik Levý, Pavel Středa a Tomáš Mareček.
Žáci se ještě v měsíci říjnu zúčastní Mistrovství
České republiky jednotlivců. Do konce roku také
pojedou na pět turnajů o Pohár nohejbalového
svazu. V Krajské soutěži žáků zatím obhajují první
místo, ale ještě jsou před námi dvě kola, tam se
rozhodne, jestli obhájíme prvenství jako v loňském
roce. Kluci též doplňují místa v okresním přeboru
mužů, kde docela zapadli do týmu. Více Info o
mládežnickém nohejbale na nástěnce u prodejny.
Volejbal
Volejbalisté zahájili nový ročník okresní soutěže.
Nyní májí za sebou tři zápasy z toho dva vítězné.
V minulém ročníku, který skončil začátkem prázdnin,
obsadili z osmi mužstev šesté místo.
V červnu proběhl již desátý ročník turnaje smíšených
družstev ve volejbale. Turnaje se zúčastnilo 10
mužstev, mezi kterými hráli čtyři prvoligoví hráči. Po
velkém boji zvítězilo mužstvo Hronováček, před
Červeným Kostelcem a Pytlem Šišek. Domácí
Benfika obsadila šesté místo.

Oslava prvního výročí našeho osvobození
V sobotu 4.května 1946 večer byla pořádána místní
osvětovou radou veřejná oslava 1.výročí našeho
osvobození sovětskou armádou na Tyršově cvičišti
spojená se zapálením vatry a návštěvou filmového
představení.
V neděli 5.května 1946 dopoledne pokračovala
oslava v 8 hodin ráno průvodem od Lípy svobody na
Tyršovo cvičiště, kde program vyplnilo žactvo zdejší
školy.

Lední hokej
Mužstvo Benfika Dolní Radechová bude opět hrát
v sezóně 2014-15 ligu neregistrovaných v Hronově.
Pro tuto sezónu dochází opět ke změně hracího
systému, když 6 slabších mužstev bude hrát svou ligu
a 10 lepších mužstev se nejprve utká 2 x každé
s každým. Po odehrání základní části bude hrát playoff 8 lepších mužstev o konečné umístění.

POHÁDKY
O Hubeňourkovi
Jaroušek, to byl takový malý chlapec, který nechtěl jíst
a maminku moc zlobil. Takový se ani do hor nehodil!
Ale Jaroušek byl panský kluk. Jeho tatínek byl veliký
boháč a měl jen toho chlapečka, a proto byl hoch tak
rozmazlený. Když mu maminka uvařila masovou
polívku, fňukal, že měl právě chuť na mléčnou. Když
mu ji druhý den maminka uvařila, zas měl zrovna chuť
na čočkovou. A tak tu maminku zlobil a nejedl, jen se
v jídle pošťoural, a vůbec byl to ošklivý kluk. Dával se
krmit a sám si založil ruce za záda. Maminka s ním
moc zkusila. Domlouvala mu, že bude slabý a hubený,
ale kdepak Jaroušek! Jen se šklebil, a že se mu do
jídla nechce. A tak to nemohlo jinak dopadnout, než to
dopadlo. Chlapeček hubl a hubl a už byl jen jako
klacíček. A hubl dál a dál, neposlouchal, až vyhubl

Sokol
Od 9. 9. probíhá každé úterý v čase od 15.30 do
17.30 trénink mladých volejbalistů a volejbalistek.
Prvního tréninku se zúčastnilo 15 dětí, z toho tři
předškolní. V případě vašeho zájmu nechat naučit
děti hrát míčové hry, najdete více informací o
minivolejbalu na stránkách www.benfika.cz, kde
nejdete i aktuální informace o TJ. Děkujeme všem za
finanční podporu mladých sportovců a jiné
sponzorské dary.
Sokol Dolní Radechová, Martin Jošt a Jiří Jirman
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docela. Už ani sedět nemohl, polehával a rád ležel a
slunil se na dřevech, která měl jeho tatínek na
dvorečku srovnána. Byly tam také kolíky k oplocení
zahrady, připravené k odvozu, a prkna. A na těch se
Hubeňourkovi, jak mu všichni říkali, nejlépe
odpočívalo. Tam ho maminka hned nezahlédla a
nenutila ho pak do jídla. Hubeňourek byl slabší čím
dál víc a už jen spal. A tak taky jednou na těch
dřevech leží, odpočívá a kouká do nebe. Tu přijeli
znenadání s vozem a začali to dříví i klacíky nakládat.
Hubeňourek byl slaboučký, že ho ani neviděli a naložili
ho na vůz i s těmi klacky. A jeli a jeli, až do jedné
ohrady, kde dříví skládali a hned z něj dělali plot. Přišli
muži, vzali sekery a obušky. Každý popadl dřívko a
ťuk a ťuk zatloukali je do země. Tu jeden dělník
vykřikl: „Jeminánkote, kluci, moje dřívko mžourá a má
ruce i nohy, pojďte se podívat!“ Hoši se seběhli a tuze
se podivili. Jejich kamarád držel v ruce malého
chlapíčka no, toho Hubeňourka. A pořád jen: „Hoši,
koukejte, ono je to živé a něco to mňouká!“ Docela
měl chlapečka za klacíček a málem ho zatloukl do
země! „Jak se jmenuješ?“ ptali se mládenci toho
chlapečka. „Já jsem maminčin mazlíček a nechci
papat!“ zamňoukalo to „dřívko“. „I to mi tě k jídlu nutit
nebudeme, kdepak!“ smáli se hoši. „Jen bychom tě
rádi odvedli domů. Kdepak bydlíš?“ Ale chlapeček
nevěděl ani to a tak musel u těch tesařů zůstat. Dali
mu do takové komory na lavici pokrývku, on si tam lehl
a tesaři šli po své práci. Než večer odešli, šli se na
něho podívat. Kňoural tam na lavici a pořád jen zíval.
„Necháme ho dnes spát, zítra s ním něco uděláme,“
povídali a svěřili ho starému hlídači. Ráno zas přišli do
práce a Hubeňourek čekal, že mu dají papat. Vymýšlel
si, co by tak jedl, ale oni si ho ani nevšimli a šli po své
práci. Hlídač už taky odešel a tak tam Hubeňourek
zůstal sám. Poplakával, a když se na něho kolem
poledne přišli mládenci podívat, tak se načisto
rozplakal, že má hlad. „I to ti tedy dáme kus buchty a
kávu,“ povídal mu jeden z nich a vyndal ze své tašky
pořádný kus buchty a bandasku s kávou. Hubeňourek
jedl a pil, div to sám všechno nespořádal. A pak si
zase lehl a večer už zas, že má hlad. „Saframente, co
mu dáme, když už jsme všecko snědli?“ povídali
tesaři. A tu ten starý hlídač se nabídl, že mu dá ze
svého. Měl v kastrůlku brambory a omáčkou, takové
jídlo, které Hubeňourek co živ nechtěl jíst. Ach, ty mu
chutnaly! A druhého dne už vstával sám a těšil se na
mládence. Přinesli chleba s máslem a vajíčko. Ten si
pochutnal! A domů se mu nechtělo. Však také nevěděl
čí je a tak čekali, až se o něho maminka přihlásí.
Ohlásili na úřadě, že se našel chlapeček, ale nikdo se
o něho nehlásil. Možná, že ho domů ani nechtěli, když
tak zlobil. Hubeňourek zůstal u tesařů. Podával jim
hřebíky, pobíhal za nimi a najednou jako když začíná
rozkvétat. Tvářičky mu zčervenaly a Hubeňourek sílil.
Už v té ohradě u tesařů byl hezky dlouho! Pracoval,
jedl a také si jednou s nimi vyjel s vozem pro dříví. A

tak jedou, jedou a tesaři cestou ukazovali dům, odkud
přivezli ty první klacíky. „Tady já jsem doma!“
Hubeňourek si vzpomněl na maminku. Ta asi pláče!
Pomohli mu z vozu a Hubeňourek běžel do světnice.
Tam seděla smutná maminka, ruce na očích a pořád
plakala. Jaroušek k ní přiskočil a povídá: „Maminko!“
Tu se maminka ohlédne a zavrtí smutně hlavou. „Proč
mi říkáte maminko, mladý pane? Netrapte mě! Taky
jsem měla hezkého chlapce, ale ztratil se mi,“
povídala a plakala ještě víc. „Já jsem tvůj chlapec,
maminko,“ povídal Hubeňourek. Ale maminka jen
vrtěla hlavou, že to není pravda. „Můj chlapec byl
hubený a vy jste, mladý pane, hotový silák!“ „Ale já
jsem přece tvůj chlapec, maminko, jenže já už jím a
pracuji, já jím všecko!“ Tu si ho maminka začala lépe
prohlížet. Ano, mohla to být pravda, modré oči má
jako maminka, vlásky jako tatínek, ruce taky jako
maminka. Jen jestli má za ouškem tu bradavici jako
tatínek? Měl ji a tak to byl opravdu on, její
Hubeňourek, její Jaroušek. Objímala ho, plakala
radostí, hlavně když povídal: „Maminko, já bych jedl!
Nemáš tam nějakou omáčku s brambory?“ Maminka
mu snesla, co doma bylo, a Jaroušek si v jídle nic
nevybíral. Jedl, pil, pomáhal mamince v práci a
maminka všecka okřála. „Tak, synáčku, tak,“ povídal
tatínek, „tak to rád vidím. Bude z tebe jednou pořádný
člověk.“ „Já budu tesařem,“ chlubil se Jaroušek. „Mně
se ta práce moc líbí. A tesaři jsou moc hodní.“ A tak
ho při tom nechali a měli z chlapce radost.

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 2/2014, vydala Obec Dolní Radechová
Září 2014, počet výtisků 270,
Sestavil a graficky upravil Jan Michel
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Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.

