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Účastníci tanečních pro dospělé
s tanečním mistrem Igorem Štěpem ml. a Lucií Štěpovou.
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„Z mateřské školy“

ZKRÁCENÝ ZÁPIS ZE
3. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 18.2.2015 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ

2015 částka 3.078.000,- Kč. V této částce se počítá
s přebytkem z roku 2014 ve výši 970.000,- Kč.
Starosta navrhl schválit rozpočet na rok 2015 jako
schodkový, když příjmy jsou 8.136.200,- Kč a výdaje
8.596.200,- Kč. Schodek bude kryt přebytkem
hospodaření z minulých let a rozpočet bude schválen
v závazných ukazatelích na paragrafy.
Rozpočet se bude měnit v závislosti na upřesnění
výdajů za jednotlivé akce.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce
obecního úřadu a elektronicky od 30.1.2015 do
16.2.2015.

Přítomno 7 členů ZO.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Martin Jošt a
Tomáš Klikar
2) Program 3. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 3. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 2. zasedání ZO
4. Schválení rozpočtu na rok 2015
5. Schválení přídělu do sociálního fondu Obce Dolní
Radechová na rok 2015
6. Informace
7. Diskuse
8. Návrh usnesení

5) Příděl do sociálního fondu Obce Dolní
Radechová na rok 2015
Starosta k tomuto bodu vysvětlil, že na základě
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů může být obcí zřízen sociální
fond. Finanční prostředky vložené do fondu lze použít
na příspěvek na stravování ve výši 50 % z celkové
částky na 1 oběd pro uvolněné členy zastupitelstva
obce a zaměstnance obce, včetně příspěvku na
stravenky. Příděl do sociálního fondu je zapotřebí
schválit. Starosta navrhl schválit příděl do sociálního
fondu Obce Dolní Radechová na rok 2015 ve výši
30.000,- Kč.

3) Plnění usnesení z 2. zasedání ZO
Na 2. zasedání ZO byl schválen pronájem části
pozemkové parcely č. 3/5, katastrální území Dolní
Radechová a pronájem části pozemkové parcely č.
4/1 a 4/15, katastrální území Dolní Radechová. Obě
smlouvy o nájmu již byly podepsány. Dále bylo
schváleno podání žádosti do POV – dotační program
1 na rok 2015 a případné přijetí dotace z tohoto
programu, podání žádosti o bezúplatný převod
nepotřebného majetku Armády ČR – podvozek CAS
32 T-815 a finanční příspěvek TJ Sokol Dolní
Radechová ve výši 50.000,- Kč. Žádost o bezúplatný
převod nepotřebného majetku Armády ČR byla
podána 10. února 2015. Finanční příspěvek byl
organizaci TJ Sokol Dolní Radechová poslán ke
konci roku 2014. Nakonec byl schválen rozpočtový
výhled na období 2015-2020, Program rozvoje obce
Dolní Radechová na období 2015-2020, rozpočtové
provizorium na rok 2015 a pověření starosty
k uzavření kupní smlouvy na pozemkovou parcelu č.
755/13, k.ú. Dolní Radechová. Podle rozpočtového
provizoria bude obec hospodařit do schválení
rozpočtu. Kupní smlouva na p.p.č. 755/13, k.ú. Dolní
Radechová nebyla dosud uzavřena. Veškeré
podklady k uzavření kupní smlouvy byly předány na
ŘSD ČR. Bohužel vyřízení s pozemky tam trvá
dlouho. Z toho důvodu se muselo požádat o
prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce
„Stavební úpravy přechodu pro chodce“ na SFDI.

6) Informace
Starosta se nejprve podrobně vrátil k akcím, které
jsou naplánované v letošním roce. Dodal, že se jedná
o menší akce. Nebudou se sice muset dělat složitá
výběrová řízení, ale bude zase náročnější pohlídat
několik staveb najednou.
Dále informoval o tom, že od 1.března nastupuje nový
zaměstnanec obce Jiří Plšek, který nahradí pana
Jiřího Samka. Pan Samek nám bude pomáhat hlavně
během léta při sečení trávy.
7) Návrh usnesení
Starosta požádal Martina Jošta, aby přečetl návrh
usnesení.
Zapsala Ivana Zelená 19.2.2015

ZKRÁCENÝ ZÁPIS ZE
4. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 13.5.2015 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ
Přítomno 5 členů ZO, omluveni Josef Gebrt, Martin
Jošt.

4) Rozpočet na rok 2015
Starosta vysvětlil, že u příjmů se vycházelo z roku
2014 s rezervou ve výši přibližně 300.000,- Kč. Po
odečtení nutných výdajů vychází na investice v roce

Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Josef Beneš a
Jaroslav Martinec
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2) Program 4. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 4. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 3. zasedání ZO
4. Přijetí daru pozemkové parcely č. 719/5, katastrální
území Dolní Radechová ve vlastnictví více osob
5. Schválení směrnice č. 1/2015 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
6. Schválení účetní závěrky Obce Dolní Radechová
sestavené ke dni 31.12.2014
7. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ
Dolní Radechová sestavené ke dni
31.12.2014
8. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
9.Informace
10.Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku
obce k 31.12.2014 bez výhrad a připomínek a
v rozsahu těchto finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu
zisku a ztráty, Přílohy účetní uzávěrky, Inventarizační
zprávy a Roční zprávy o finanční kontrole.
7) Schválení účetní závěrky příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Dolní Radechová sestavené
ke dni 31.12.2014
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře
(některých účetních jednotek) je stanovena zákonem
č. 239/2012 Sb.
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Radechová
k 31.12.2014 bez výhrad a připomínek a v rozsahu
těchto finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisku a
ztráty, Přílohy účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy
a Roční zprávy o finanční kontrole. Součástí účetní
závěrky je žádost o rozdělení výsledku hospodaření
za rok 2014 do rezervního fondu.

3) Plnění usnesení z 3. zasedání ZO
Na 3. zasedání ZO byl schválen rozpočet na rok 2015
jako schodkový a příděl do sociálního fondu Obce
Dolní Radechová. Podle schváleného rozpočtu obec
hospodaří.

8) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
Závěrečný účet obce za rok 2014 byl zveřejněn
po dobu 15 dnů, od 20.3. do 7.4.2015. Součástí
závěrečného účtu je přezkoumání hospodaření obce.
To bylo provedeno dne 22.9.2014 a 28.1.2015 se
závěrem, že při přezkoumání hospodaření podle § 10
odst.3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a
nedostatky a neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

4) Přijetí daru pozemkové parcely č. 719/5,
katastrální území Dolní Radechová ve vlastnictví
více osob
Jedná se o pozemkovou parcelu č. 719/5, katastrální
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území Dolní Radechová o výměře 1102 m , druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace. Je ve vlastnictví 11-ti osob, obce a
navazuje na komunikaci ulice Na Kopci. Od garáže
manželů Gebrtových je začátek komunikace vzdálen
přibližně 690 m. S darováním podílu na komunikaci
souhlasí 8 spoluvlastníků, 2 nesouhlasí a u jedné
spoluvlastnice se vyřizuje dědictví.
Obec Dolní Radechová uhradí návrh na vklad do
katastru nemovitostí, poplatek za ověření podpisů a
připraví
smlouvu
darovací.
Daň
z převodu
nemovitostí nebude hrazena z důvodu darování.
Starosta navrhl schválit přijetí daru od spoluvlastníků,
kteří s darováním souhlasí za výše uvedených
podmínek. Starosta přiblížil přítomným místo, kde se
pozemek nachází.

9) Informace
Starosta pohovořil o připravované vyhlášce o
odpadech, chtěl ji aktualizovat, ale raději vyčká. Snaží
se, aby se víc třídilo i na hřbitově. Proto zaměstnanci
obce připravili místo pro bioodpad ze hřbitova
(květiny, větve a tráva). Pro ostatní odpad, jako jsou
plastové květiny, rozbité vázičky a zbytky svíček tam
bude velká popelnice. Bylo by zapotřebí, aby se
v obci více třídil odpad. Starosta dodal, že od
letošního roku má obec povinnost třídit bioodpad.
Jsme jediná obec, kromě velkých měst z 23 obcí
Svazku obcí Úpa, která má skládku na bioodpad.
Díky arch.Přibylovi, který toto zavedl, jsme předběhli
dobu, dodal starosta.
Dále informoval, že chtěl odkoupit část pozemku od
manželů
Krupičkových
nad sousoším
proti
Vodákovým, bohužel se s jejich synem, který je
zastupuje, nedomluvil. Obec tam vysadila stromky,
bude s nimi muset alespoň vyjednat souhlas
s umístěním stromů.
Dále starosta hovořil o připravované přeložce plynu u
kapličky sv.Jana.

5) Schválení směrnice č. 1/2015 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
Z důvodu sjednocení podmínek zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu je zapotřebí vydat směrnici.
Starosta navrhl schválit a dodal, že mu bylo
doporučováno od auditorek, abychom tuto směrnici
měli.
6) Schválení účetní závěrky Obce Dolní
Radechová sestavené ke dni 31.12.2014
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře
(některých účetních jednotek) je stanovena zákonem
č. 239/2012 Sb.
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Poplatek za jednoho psa: 120,- Kč za 1 rok, za
každého dalšího: 180,- Kč, pro důchodce, občany,
kteří pobírají vdovský či invalidní důchod, který je
jediným zdrojem příjmů: 60,- Kč.
Po tomto termínu budou rozesílány upomínky.
Děkujeme za pochopení

Informoval přítomné o tom, že minulý týden byla
napojena hala na splaškovou kanalizaci. Akce byla
vyvolána tím, že obec má zájem opravit povrch
parkoviště za halou v asfaltu. Při tom by se mohla
vyasfaltovat i komunikace k Benfice.
Dále informoval už o proběhlém výběrovém řízení na
přeložku plynu u Nývltů a u kapličky sv.Jana a
přeložku HUP u pozemku p.Jarkovského. Byla
vybraná firma Albrecht a spol. z Mostku.
Další výběrové řízení bylo na rekonstrukci veřejného
osvětlení. Tato akce se týká výměny šesti světel a
sloupů, výměny světel ulice Náchodská a u kravína a
posílení dvou světel veřejného osvětlení. Toto
výběrové řízení vyhrála firma Elpol Police.
Další akcí byla částečná oprava komunikace Na
Kopci směrem ke Gebrtovým. Došlo k opravě
nejhoršího povrchu a nahrazení vyfrézovaným
asfaltem, což není ještě ideální. Ještě by bylo
zapotřebí sehnat další vyfrézovaný asfalt.
Dále starosta hovořil o přípravě prací na hřbitově, kde
je naplánována oprava schodů a zábradlí.
Poslední informace byla o neuskutečněném nákupu
rybníka v Hlubočkách. Starosta se nedohodl se
současnými majiteli, Českým rybářským svazem
Náchod. Chtěli za rybník neadvekátní cenu na to,
v jakém stavu rybník je.

Volnočasové
aktivity
v zasedací
místnosti
obecního úřadu zase až na podzim
V zasedací místnosti obecního úřadu, podobně jako
vloni, zahájil jako první svou činnost kroužek
„Výtvarné čarování“, kde se děti ve věku 4-8 let pod
vedením Martiny Vítové, pravidelně ve čtvrtek
odpoledne seznamovaly se základními výtvarnými a
pracovními technikami, tematickou výrobou na svátky
a roční období.
Pravidelně ve středu večer se zde již šestým rokem
scházely ženy při cvičení pilates.
Nepravidelně využívali místnost „Víceúčelového
obecního centra“ také senioři, pro něž byla připraveno
promítání filmu „Srí Lanka – tropický ostrov“, beseda
nad filmem a fotografiemi na téma „Po řece Žeimeně
v Litvě“, vyprávění nad fotografiemi s Ing.Josefem
Pozděnou z Náchoda-Babí na téma „Zemědělství v
minulosti“ a vyprávění nad fotografiemi na téma
„Kuba – návrat do minulosti“.
Tyto aktivity pomalu, se stále se lepšícím počasím,
končí. Opět budou zahájeny koncem září. O dalších
akcích budou občané informováni formou plakátů.

10) Návrh usnesení
Starosta požádal Jaroslava Martince, aby přečetl
návrh usnesení.
Zapsala Ivana Zelená 14.5.2015
INFORMACE STAROSTY
Třídění odpadu na hřbitově
Ke změně v likvidaci odpadu dochází od května na
hřbitově. Bude zvlášť likvidován bioodpad a ostatní
odpad. Na vyhrazené místo je možné ukládat
bioodpad (tráva, listí, větve) a do kontejneru, později
do velké plastové popelnice ostatní odpad (zbytky
svíček, plastových květin, vázičky apod.).
Umíráček
Již před sedmi lety byla kompletně opravena zvonička
pod Nýčovými, která je využívána ke zvonění, když
někdo zemře a v době pohřbu. Zvonění je nařízeno
na 20 minut a je pro občany zdarma. Informaci o
nutnosti zazvonit přijímá starosta na tel.č. 724179769
nebo 491424724. Zvonění objednávejte do druhého
dne po úmrtí a alespoň jeden den před pohřbem.

Vyprávění nad fotografiemi s Ing.Josefem Pozděnou

Poděkování
Rád bych poděkoval paní Evě Bursíkové za
každoroční nezištnou pomoc při údržbě obecních
parků a dřevin.

Poplatek za psa
Kdo jste ještě nezaplatil poplatek za psa za rok 2015,
učiňte tak nejpozději do 30.6.2015. Platit můžete
v hotovosti každý všední den, nejlépe ve středu 9.00 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod., nebo na účet obce:
7424551/0100.

Výročí pošty
Právě před 50-ti lety, 31.5.1965, byla založena v Dolní
Radechové pošta. Od svého založení byla umístěna
v budově bývalého obecního úřadu, čp.117. Po
přemístění úřadu v roce 2009 byla přemístěna i pošta
do čp.240.
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Pedagožky pracující v obou třídách mateřské školy
připravily pro svěřené děti řadu zajímavých aktivit,
které rozvíjí dětskou duši a bystří jejich smysly (např.
bruslení, výuka plavání, návštěvu solné jeskyně,
divadelní představení či baťůžkování = krátké výlety
do okolí). Věřím, že se dětem aktivity líbí.
Pedagogové základní školy zrealizovali v rámci
školního roku řadu projektů, kterými plnili cíle
školního vzdělávacího plánu. Dovolím si připomenout
několik z nich: podzimní výuka plavání, zapojení
dobrovolnice do školního života, vánoční besídka pro
širokou veřejnost, zimní škola v přírodě, dětský
karneval pro děti základní i mateřské školy,
projektové vyučování, sběr tříděného odpadu, sběr
lesních plodů pro zvířátka a řadu navazujících aktivit,
mezi které patří Den dětí a spaní ve škole, exkurze
do hvězdárny v Hradci Králové, pasování prvňáčků
na čtenáře, sportovní den na dopravním hřišti
v Náchodě či jednotlivé třídní výlety.
Pokud jmenuji zimní školu v přírodě, cítím milou
povinnost poděkovat rodičům doprovázejících nás na
pětidenní „lyžovačku“ do Krkonoš. Jejich přítomnost
na svahu byla velice milá a jejich pomoc při zajištění
výuky na chatě Bumbálce velice přínosná. Děkuji
panu Pavlu Morávkovi, panu Pavlu Valáškovi, panu
Robertu Chromému a jeho paní Janě za trpělivost při
realizaci mimoškolních aktivit.
Pokud již děkuji, pak nemohu zapomenout na
„holčiny“ z kuchyně a pedagogy, kteří pomohli
připravit a zrealizovat nedělní dětský karneval. Pro
nové učitelky z odloučeného pracoviště to byl křest
ohněm, neboť příprava takové akce vyžaduje hodně
odříkání. Věřím, že blížící se dovolená nám všem
pomůže načerpat dostatek energie do nového
školního roku.
Všem dětem a žákům přeji, aby si blížící se prázdniny
řádně užili a aby se s nově načerpanými silami vrátili
v září opět do školních lavic.

Taneční pro dospělé
Začátkem tohoto roku, v lednu a únoru, proběhly ve
víceúčelové hale v Dolní Radechové taneční pro
dospělé. 25 tanečních párů, z nichž byla převážná
většina z Dolní Radechové, pod vedením tanečního
mistra Igora Štěpa ml. a Lucie Štěpové, bylo
zasvěceno do tajů standartních, latinskoamerických a
dalších tanců. Ohlas na taneční byl většinou kladný,
proto je dohodnuto na další rok pokračování
v přibližně stejné sestavě.
INFORMACE Z KNIHOVNY
V závěru roku 2014 ukončila svoji dlouholetou činnost
v naší knihovně paní Jana Klimešová. Za její práci jí
patří upřímné poděkování a přejeme jí mnoho dalších
čtenářských zážitků.
První novinkou letošního roku byla zkušební otevírací
doba pro čtenáře, a to ve středu od 13,30 do 17,30
hod. Jelikož většina čtenářů preferuje návštěvu naší
knihovny od 14,30 do 16,30 hod., byla tato doba
stanovena jako otevírací, a to pravidelně každou
středu. V případě mimořádného zájmu lze domluvit i
individuální návštěvu. Připravujeme také čtenářský
koutek pro školáky i předškoláky, aby se naše
knihovna stala i pro ně příjemným prostředím pro
četbu. Pro dospělé čtenáře připravujeme společná
setkání a povídání si o knížkách, které jsme přečetli a
i různé besedy, které čtenáře budou zajímat.
V průběhu letních měsíců budou aktualizovány
webové stránky knihovny.
V neposlední řadě
proběhne velká obměna knížek v naší knihovně tak,
aby si každý čtenář našel to své oblíbené a návštěva
naší knihovny přinášela radost a potěšení do života.
Těším se na společná setkání v naší knihovně.
Petra Pozděnová
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Dne 30. 6. 2015 bude řádně ukončen další školní rok
v naší základní a mateřské škole. Byl to rok plný
nečekaných událostí a nenadálých zvratů. V úvodu
školního roku jsme se zapojili společně s dalšími 47
školami Královéhradeckého kraje do projektu „Škola
na dotek“, který byl zaměřen na čerpání dotací z EU.
Cílem projektu bylo získat kvalitní notebooky
s oddělitelnými tablety pro modernizaci výuky, řádně
proškolit pedagogy v oblasti ICT a v prostorách školy
zpřístupnit internet žákům i široké veřejnosti.
Domnívám se, že cíle bylo dosaženo.
K velmi významným změnám v životě školy přispělo i
odloučené pracoviště mateřské školy, do kterého byly
umístěny místní (i přespolní) tříleté děti. Pro
organizační chod školy však nastaly nemalé
problémy.
Zajištění
bezproblémového
chodu
stravování a úklidu daného objektu vyžadovalo a
stále vyžaduje dodržování přísně stanových časových
limitů.
Ráda
bych
poděkovala
provozním
zaměstnancům
školy
i
školní
jídelny
za
bezproblémové zajištění „života mateřinky“.

Mgr. Eva Marková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní
Radechová
Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členové jednotky průběžně zdokonalují své znalosti
odbornou přípravou, jak v hasičské zbrojnici, tak i
v různých kurzech. Dva členové byli vysláni na kurz
nositelů dýchací techniky, další se zúčastnili kurzu
první pomoci, a vybraní členové se proškolili v práci
s motorovou pilou. Po praktické stránce provádíme
výcvik přímo v jednotce, např. nebezpečné kácení
nakloněných stromů, a v měsíci dubnu jsme se
zúčastnili strojnického dne, který byl určen pro
všechny členy jednotek. Pořádal ho hasičský
záchranný sbor ve Velkém Poříčí. Zde jsme probrali
hlavně činnosti strojníků a především úskalí jízdy
s výstražným zařízením.
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RADECHOVSKÝ SPORT
Nohejbal

Členové jednotky zasahovali u několika dopravních
nehod, např. u převráceného vozidla v Dolní
Radechové, u nehody linkového autobusu v Horní
Radechové, u střetu dvou vozidel mezi Dolní a Horní
Radechovou, u nákladního vozidla v potoce aj.
Několikrát jsme odstraňovali spadlé stromy při větrné
smršti, z čehož dva hrozily pádem na budovy a jejich
odstranění trvalo zhruba 2,5 hodiny.
Na počátku května jsme se zúčastnili záchranářské
soutěže Rescue Rozkoš, kde jsme si vyzkoušeli
činnosti zdravotnických záchranářů při poskytování
první pomoci. Během soutěže trvající 3 dny jsme
absolovali 20 stanovišť, některé náměty probíhaly i
v nočních hodinách. Následující týden jsme prováděli
požární asistenci při ohňostroji v Náchodě, poté nás
čekala okrsková soutěž požárních družstev na
Borové, kde jsme obsadili 3. místo.
Družstvo mladých hasičů se pečlivě připravuje na
soutěže. Členové si zdokonalují své znalosti
v různých disciplínách. Zúčastnili se soutěže
Podzvičínský záchranář, kde obsadili 2. místo. Na
další soutěži, kterou pořádal Český červený kříž
v Jaroměři-Josefově se umístili také na 2. místě. Rádi
bychom uvítali v jejich řadách další mladé zájemce a
nejen ty, ale také zájemce o členství v zásahové
jednotce.

Dospělí
V letošním roce jsme částečně pozměnili sestavu a
místo naší mládeže, která hraje dorosteneckou ligu
ve Zbečníku a vypomáhá v krajské soutěži Horní
Radechové, jsme přibrali do našeho týmu Honzu
Vencla ml. a Michala Čermáka. Od začátku sezóny
trochu bojujeme s nesehraností, což odpovídá i
našim výsledkům, kde jsme dvakrát těsně vyhráli a
dvakrát těsně prohráli. Úroveň okresního přeboru rok
od roku stoupá a každé vítězství je o to cennější. Do
soutěže se přihlásilo 11 mužstev a hraje každý
s každým. Hrací den je pátek od 17:00 hod, kde
hrajeme jednou doma a jednou venku. Před
prázdninami hrajeme poslední zápas základní části
3.7.2015 doma se Stavebkou Náchod a 4.9.2015
pokračujeme play-off.
24.4.2015 Velký Dřevíč – DR 2:3, 7.5.2015 DR –
Jezbiny
2:3, 15.5.2015
Zbečník – DR
2:3,
22.5.2015 DR – Rychnovek 2:3.
Mládež
Jaro odstartovalo turnaji o Pohár Českého
nohejbalového svazu. Mladší žáci ve složení Tomáš
Mareček, Richard Lehečka a Pavel Forman na
prvním společném turnaji ve Žďáru nad Sázavou
získali překvapivě 1. místo. Hlavní zásluhu na tomto
úspěchu má Tomáš, který celý turnaj dirigoval hru a
pomáhal nezkušeným klukům. Dort, poháry a věcné
ceny udělali mladým nohejbalistům velikou radost.

V sobotu 25.července se opět po roce sejdou
motorkáři na svém srazu, který bude probíhat za
Domem kultury a sportu v Dolní Radechové, ve
večerních hodinách pak bude následovat hudební
zábava se skupinou Bezobav a Cugrunt.

Průběžné pořadí poháru ČNS SŽ po 3. turnaji
p.
družstvo
body
1.
TJ AVIA Čakovice
164
2.
TJ Dynamo České Budějovice
158
3.
SK Kotlářka Praha
93
4.
TJ Sokol Dolní Radechová
87
5.
TJ Sokol Zbečník
80
6.
TJ Sokol VYNK Horažďovice
42
7.
TJ Slavoj Český Brod
30
8.-10. TJ Spartak Čelákovice
15
8.-10. SK Liapor Karlovy Vary
15
8.-10. SK Šacung Benešov
15

Za SDH Dolní Radechová Tomáš Klikar

Starší žák Patrik Levý s mladšími žáky Tomášem
Marečkem, Richardem Lehečkou a Pavlem
Formanem se zúčastnili tří turnajů Poháru Českého
nohejbalového svazu.
Na prvním turnaji ve Zbečníku ve dvojicích Patrik a
Tomáš obsadili 4. místo z 10-ti dvojic.
Druhý turnaj trojic v Čelákovicích Patrik, Tomáš a
Pavel hráli co to šlo, ale na starší a zkušenější
soupeře moc šancí neměli. Ze 13-ti mužstev skončili
na 7. místě.

Ze zásahu u dopravní nehody v Dolní Radechové
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Turnaj trojic, který se hrál v Semilech, byl nad
očekávání úspěšný. Patrik, Tomáš a Richard získali
3. místo z 9-ti trojic.

1948 Kč, kterýžto obnos byl uhrazen z výtěžku
prodeje slavnostních odznaků při slavnosti. Plaketu
zhotovila firma František Anýž, Praha.

Dorostenci Michal Pošepný, Pavel Středa a starší žák
Patrik Levý tento rok začali hrát Botas dorosteneckou
ligu za oddíl Zbečníka. Ta se hrála i před deseti lety u
nás v Radechové pod hlavičkou Velkých Petrovic. V
průběžném pořadí jsou na 6. místě.

Rezignace Jaroslava Klimše na funkci předsedy
MNV
Ve schůzi místního národního výboru dne 4. července
1947 byla schválena rezignace Jaroslava Klimše
čp.150 na funkci předsedy MNV v Dolní Radechové,
který bude úřadovat do té doby, než okresní národní
výbor v Náchodě schválí převzetí úřadu náměstkem
předsedy Václavem Ságnerem, nebo do zvolení
předsedy nového.

Volejbal
Volejbalisté dohrávají jarní část sezóny okresní
soutěže. Tréninky volejbalové mládeže probíhají
pravidelně každé úterý a trénink dospělých každé
pondělí. Případní zájemci přijďte mezi nás. Závěrem
si vás dovoluji pozvat na velký volejbalový turnaj před
restaurací, který se koná dne 20.6.2015. Občerstvení
a grilované maso zajištěno.

Václav Ságner předsedou MNV
Ve schůzi MNV dne 30.srpna 1947 byla provedena
volba předsedy a místopředsedy. Předsedou
místního národního výboru byl zvolen 10 hlasy Václav
Ságner, místopředsedou Jaroslav Drejsl 8 hlasy z 15
přítomných.

Sokol Dolní Radechová, Martin Jošt, Jiří Jirman a
Richard Levý

Učitelský sbor
K 1.září 1947 sestával učitelský sbor zdejší školy
z řídícího učitele Josefa Másly a def.učitele Jaromíra
Kočvara, který u nás vyučoval do 31.března 1948.
Dívčím ručním pracím vyučovala taktéž od 1.září
1947 do 31.března 1948 Anna Uhlířová, učitelská
čekatelka domácích nauk.

Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Výzva k připojení naší obce k Náchodu
Ve schůzi místního národního výboru dne 5.května
1947 byl projednán návrh města Náchoda, aby byla
naše obec připojena k velkému Náchodu. Návrh
člena Josefa Pinkavy čp.38, aby se naše obec
nepřipojovala, byl jednomyslně schválen z toho
důvodu, že naše obec je od města Náchoda poměrně
vzdálena, je úplně soběstačná a nějaké výhody
z připojení k Náchodu nelze očekávat.

Svěcení zvonu v Dolní Radechové
V neděli dne 21.září 1947 se konalo svěcení zvonu
v naší obci. Jednota pro postavení nové kaple sv.
Cyrila a Metoděje v Dolní Radechové zřídila u čp.137
dřevěnou zvonici, na které byl nový zvon zavěšen.
Tím byla naší obci dána náhrada za zvon u čp.44,
v době okupace Němci zrekvirovaný. MNV se staral o
zřízení nového obecního zvonu, i sbírka pestrých
kovů byla po obci provedena, ale ke zřízení tohoto
nového zvonu nedošlo. Jeho úkol vykonává výše
uvedený zvon.

Slavnost
odhalení
plakety
prezidenta
osvoboditele
Místní národní výbor s místní osvětovou radou
pořádal v neděli dne 11.května 1947 slavnost
odhalení plakety presidenta - Osvoboditele Tomáše
Garrigue Masaryka u školy na Tyršově cvičišti.
Ve 13 hodin odpoledne seřadil se průvod na dolejším
konci obce u Lípy republiky. Zúčastnilo se ho všecko
žactvo školy v doprovodu svých učitelů, místní
hasičský sbor, těl. jednoty Sokol a Orel, Svaz
brannosti, místní národní výbor a velké množství
obecenstva. Průvod se odebral za doprovodu hudby
k Tyršovu cvičišti, pak byla slavnostně odhalena
plaketa, která v době okupace musela být z pomníku
sňata a odevzdána okresnímu úřadu v Náchodě
společně s plaketou Antonína Švehly ze druhého
pomníku.
V době okupace byla na památník dána žulová deska
s podobiznou Mistra Aloise Jiráska a bronzová
plaketa Antonína Švehly nahrazena žulovou deskou.
Ta pak byla v roce 1946 na základě nařízení
zemského národního výboru odstraněna a na její
místo upevněna deska Aloise Jiráska, která byla
sňata z pomníku T.G. Masaryka.
Nová plaketa T.G. Masaryka byla pořízena nákladem

Epidemie spalniček mezi školní mládeží
Dne 15.prosince 1947 byla z nařízení úředního lékaře
uzavřena II.třída zdejší školy pro epidemii spalniček.
Celkem onemocnělo 8 žáků I.třídy a 12 žáků II.třídy.
Následkem této epidemie klesla docházka školní na
81,84 %. Přes vánoční prázdniny, které trvaly od
20.prosince 1947 do 4.ledna 1948 epidemie spalniček
úplně zanikla.
Veliké sucho v roce 1947
Roku 1947 bylo veliké sucho. Nepršelo od jara do
pozdního podzimu. Podzimní práce se velmi zdržely,
protože pro veliké sucho nebylo vůbec možno
provádět orbu. Půda byla hluboko úplně vyprahlá,
všechna zeleň sežehnuta. Krajina naše se podobala
šedé stepi. Byly velmi špatné vyhlídky, co se týká
zásobování lidu. V největší tísni nám vypomohl
Sovětský svaz obilím a odvrátil od nás vypuknutí
nouze o základní potravinu našeho lidu – chléb.
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POHÁDKY
Krakonoš kmotříčkem
V malé vesničce v Krkonoších žil tkadlec Janeček se
svou ženou.
Janeček celý den pilně tkal, žena mu pomáhala a tak
jim čas rychle ubíhal.
Jednou, když jaro bylo v plném květu, slunce teple
hřálo a bazalky na oknech vydávaly líbeznou vůni,
narodil se Janečkovým synáček. Ale jaké mu dají
jméno? Na horách bylo zvykem dát dítěti jméno po
kmotříčkovi. Přemýšleli, koho mají požádat za
kmotra. Věděli, že žádný z chudých tkalců jim
neodmítne. Ale báli se učinit někomu sebemenší
vydání.
Janeček se rozhodl, že někoho požádá o kmotrovství,
až půjde odvádět své dílo k Lorencovým do Vrchlabí
a sejde se po cestě se všemi tkalci.
V pátek časně ráno se vydal na cestu, a sotva ušel
pár kroků, potkal několik tkalců. Jeden mezi nimi byl
cizí. Žádný jej neznal. Jenom veliký batoh s plátnem,
který nesl na zádech, svědčil o tom, že je to tkadlec
výše z hor.
Když Janeček pověděl svoji žádost, sám první se
nabídl, že půjde za kmotra. V neděli ráno se dostaví,
aby poznal šťastnou maminku se synáčkem. Tak se i
stalo. Chlapce pokřtili v Horních Štěpanicích a donesli
mamince se jménem Jaroslav. Rodiče se divili, jaké
že je to jméno, vždyť se tam nikdo nikdy tak
nejmenoval? Na to jim kmotr pověděl: „To jméno
přinese vašemu synovi štěstí. Jaro vždy s radostí
vítejte. Jaroslavovi teď do vínku peníze nedám,
protože je nemám, ale až vyroste, až mu bude
čtrnáct, přiveďte ho ke mně nahoru do hor a já ho
tam naučím povolání.“ Vlídně se se všemi rozloučil a
odešel.
Při pilné práci čas utíkal jako voda, minulo jaro, přišlo
slunné léto, po něm chladný podzim a tuhá zima.
Jaroslav začal už běhat a mluvit. Rostl jako z vody.
Rodiče vzpomínali na kmotříčka z hor a často o něm
malému Jaroslavovi vyprávěli. Léta minula a Jaroslav
vyrostl v pěkného, zdravého a chytrého chlapce.
V den, kdy mu bylo čtrnáct let, vydal se s ním
Janeček výše do hor hledat kmotříčka. Ani dlouho
nešli a kmotříčka potkali. Krásně je uvítal a hned je
vedl do veliké zahrady, plné těch nejkrásnějších
květin. Tolik roztodivných květin dosud Jaroslav
neviděl. Stále se kmotříčka vyptával, to chtěl vědět,
pak zase ono, otázky nebraly konce. A kmotříček
odpovídal a měl z chlapcovy zvídavosti radost. Viděl
Jaroslavovu touhu poznat všechny květiny a povídal
Janečkovi: „Ponechám si u sebe Jaroslava několik

let. Až bude znát všechny ty květiny kolem sebe,
bude vyučen. Pak se vrátí domů, aby byl sobě i lidem
k užitku.“ Kmotříček utrhl několik vzácných květů a
poslal je Jaroslavově matce. Pak se Jaroslav s otcem
rozloučil a ten šel klidně domů. Věděl, že je syn
v dobrých rukou.
Když přišel Janeček domů a podával ženě květiny od
kmotříčka, viděli najednou oba, že jsou květy celé ze
zlata. Teď již věděli, že kmotříčkem jejich Jaroslava
není nikdo jiný než sám Krakonoš.
Uplynulo pět let. Jednoho krásného jarního dne se
objevil u Janečků mladý, sličný muž. Jaké to bylo
podivení obou rodičů, když v něm poznali svého
Jaroslava. Vrátil se jako lékař, který poznal léčivou
moc všech květin a pomáhal lidem. Uzdravil mnoho
nemocných. Tak se zanedlouho daleko široko
roznesla zpráva o dobrém lékaři, kterého vyučil sám
Krakonoš.
Ve velkém městě žil na zámku kníže se svou jedinou
dcerou Jiřinou. Smutno bylo na zámku, protože Jiřina
byla již dlouho nemocná a nikdo jí nedovedl pomoci.
Zarmoucený kníže sliboval všechno své bohatství
tomu, kdo ji uzdraví. Zpráva o dobrém lékaři se
donesla i na zámek ke knížeti, který ihned poslal pro
lékaře Jaroslava.
Jaroslav přijel na zámek a uvařil Jiřince dobrý čaj
z horských bylinek. Po několika dnech se Jiřinka
uzdravila. Kníže hojně Jaroslava odměnil a žádal ho,
aby zůstal stále na zámku jako lékař jeho dcery.
Jaroslav zůstal, ale nezapomínal nikdy na svůj lid na
horách. Tam především pomáhal.
A Jiřinka! Ta kvetla od té doby jako růže a Jaroslavovi
se zanedlouho zdálo, že krásnější květinu neviděl ani
v Krakonošově zahrádce. Netrvalo to dlouho a kníže
jim vystrojil slavnou svatbu. Jaroslav si přivedl rodiče
na zámek a všichni žili šťastně a spokojeně dlouhá
léta.
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.

KOUPÍME MENŠÍ, ROVINATĚJŠÍ POZEMEK
V DOLNÍ
RADECHOVÉ
NA ZŘÍZENÍ
ZAHRÁDKY. NABÍDNĚTE, PROSÍM, NA TEL.
ČÍSLE: 723 559 028.
Obecní zpravodaj 1/2015, vydala Obec Dolní Radechová
Květen 2015, počet výtisků 270,
Sestavil a graficky upravil Jan Michel
Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.
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