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Příjemné prožití svátků vánočních,
v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti
všem občanům přeje starosta, členové zastupitelstva obce
a zaměstnanci obecního úřadu.

ZKRÁCENÝ
ZÁPIS
Z
USTAVUJÍCÍHO
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 5.11.2014
V 18:00
HODIN
V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI
VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO CENTRA V
DOLNÍ RADECHOVÉ

3) Způsob volby starosty a místostarosty
Způsob volby starosty a místostarosty jako veřejného
hlasování.
4) Jednací řád zastupitelstva obce
Podle § 96 zákona 128/2000 o obcích je nutné, aby
vydalo zastupitelstvo obce jednací řád. Starosta
navrhl drobné úpravy dosud platného jednacího řádu.

Přítomno 7 členů ZO.
V 18:00 hodin zahájil dosavadní starosta Ing.Jan
Michel ustavující zasedání ZO. Přivítal přítomné a
poděkoval všem, kdo přišli volit. Dodal, že volební
účast byla o něco vyšší než celorepublikový průměr,
něco přes 54%. Nově zvolení členové zastupitelstva
obce se dostavili v plném počtu.
Poté Ing.Jan Michel seznámil přítomné s výsledky
voleb, kde za Sdružení nezávislých kandidátů „Naše
obec“ byli zvoleni Ing.Jan Michel, Josef Beneš, Tibor
Jirman, Josef Gebrt a Martin Jošt, za Sdružení
nezávislých kandidátů „Hasiči“ byli zvoleni Jaroslav
Martinec a Tomáš Klikar. Tím byli představeni nově
zvolení zastupitelé obce Dolní Radechová.

5) Přijetí dotace a uzavření smlouvy na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů Dolní
Radechová
Obec má možnost získat z Královéhradeckého kraje
účelovou neinvestiční dotaci na odbornou přípravu a
výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy
jednotek SDH ve výši 6.600,- Kč. Přijetí dotace a
uzavření
smlouvy
je
zapotřebí
schválit
zastupitelstvem obce.
6) Návrh usnesení ustavujícího zasedání
Zastupitelstvo obce zvolilo :
1) Starostou obce Ing.Jana Michela
2) Místostarostou obce Josefa Beneše
3) Předsedou finančního výboru Josefa Gebrta
4) Předsedou kontrolního výboru Jaroslava
Martince
5) Za členy finančního výboru Tibora Jirmana a
Jiřího Jirmana
6) Za členy kontrolního výboru Tomáše Klikara a
Jiřího Kozáka

Složení slibu zvolenými členy ZO
Následovalo
složení
slibu
zvolenými
členy
zastupitelstva obce. Starosta obce nejprve přečetl
slib, poté všichni zastupitelé potvrdili svůj slib
pronešením slova „slibuji“ a podpisem. Dále složil slib
i starosta, když mu slib přečetl Josef Beneš.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Josef Beneš a
Jaroslav Martinec.

Zastupitelstvo obce pro volební období 2014-2018
stanovilo :
1) Počet místostarostů – jeden
2) Funkci starosty jako „uvolněnou“
3) Funkci místostarosty jako „neuvolněnou“
4) Měsíční odměnu místostarosty za výkon
funkce ve výši 2.300,- Kč
5) Měsíční odměnu předsedům výborů a komisí
ve výši 1.000,- Kč
6) Měsíční odměnu členům zastupitelstva obce
s další funkcí ve výši 650,- Kč
7) Měsíční odměnu členům zastupitelstva obce
bez další funkce ve výši 460,- Kč
Informace
Starosta sdělil, že je program vyčerpán, informace
ponechá na příští zasedání. Jen informoval, že
Povodí Labe vybralo firmu, která vyčistila a rozšířila
koryto potoka Radechovky podél hlavní silnice.
Koryto potoka podél ulice Na Ohradě nechala vyčistit
obec na své náklady. Dodal, že trvalo dlouho, než
Povodí Labe nechalo tyto práce provést. Myslí si, že
příště nebudeme žádat Povodí Labe a koryto
necháme vyčistit sami.

2) Program ustavujícího zasedání ZO
1. Složení slibu zvolenými členy ZO
2. Volba a schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu ustavujícího zasedání ZO
4. Určení počtu místostarostů
5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
6. Určení o způsobu volby starosty a místostarosty
7. Volba starosty
8. Volba místostarosty
9. Volba předsedy finančního výboru
10. Volba předsedy kontrolního výboru
11. Volba členů finančního výboru
12. Volba členů kontrolního výboru
13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce
14. Schválení jednacího řádu
15. Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů Dolní
Radechová
16. Diskuse
17. Schválení návrhu usnesení

Zapsala: Ivana Zelená 6. 11. 2014
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ZKRÁCENÝ
ZÁPIS
Z
2.
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE
10.12.2014
V 18:00
HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO
OBECNÍHO CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ

4) 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 m 2 i v roce
2015 za podmínky skladování sypkých materiálů a
nájemného ve výši 25.000,- Kč.
Starosta navrhl schválit pronájem části pozemkové
parcely č.3/5, katastrální území Dolní Radechová o
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výměře 798 m za splnění výše uvedených
podmínek. Dodal, že se tento pronájem schvaluje
každoročně, minimálně 5 let a bez jakýchkoliv
problémů. Ještě vysvětlil přítomným, že se pozemek
nachází vedle obecní skládky.

Přítomno 7 členů ZO.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Josef Gebrt a
Tibor Jirman
2) Program 2. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 2. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z ustavujícího zasedání
ZO
4. Pronájem části pozemkové parcely č.3/5,
katastrální území Dolní Radechová
5. Pronájem části pozemkové parcely č.4/1, 4/15,
katastrální území Dolní Radechová
6. Podání žádosti do POV - dotační program 1 na rok
2015 a případné přijetí dotace z tohoto programu
7. Podání žádosti o bezúplatný převod nepotřebného
majetku Armády ČR prostřednictvím „Odboru
nakládání s nepotřebným majetkem“
8. Schválení finančního příspěvku TJ Sokol Dolní
Radechová
9. Schválení rozpočtového výhledu na období 20152020
10. Schválení Programu rozvoje obce Dolní
Radechová na období 2015-2020
11. Rozpočtové provizorium na rok 2015
12. Pověření starosty Ing. Jana Michela k uzavření
kupní smlouvy na p.p.č.755/13, k.ú. Dolní Radechová
13. Informace
14. Schválení usnesení

5) 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
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výměře 5950 m za účelem výcviku, zkoušek a
závodu psů, nájemného 1.000,- Kč a dalších
podmínek podle smlouvy o nájmu.
Výše uvedené pozemkové parcely se nacházejí
v místě fotbalového hřiště u haly.
Starosta navrhl schválit pronájem části pozemkové
parcely č.4/1, 4/15, katastrální území Dolní
2
Radechová o výměře 5950 m za splnění výše
uvedených podmínek. Sdělil, že pan Dostál, který
tento svaz zastupuje, vždycky předem informuje,
v jakém termínu budou zkoušky nebo závody. Není
s nimi žádný problém. Hřiště nevyužívají ani
celoročně, jen na jaře a na podzim.
6) Podání žádosti do POV - dotační program 1 na
rok 2015 a případné přijetí dotace z tohoto
programu
Starosta vysvětlil, že jako každý rok tak i letos byla
podána žádost o dotaci do Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje. Tento rok byla dne 10.11.
podána žádost přes webovou aplikaci DOTIS. Jedná
se o akci „Stavební úpravy sociálního zařízení
Sportovního a společenského centra obce Dolní
Radechová II.etapa“, kde byla podána žádost o dotaci
ve výši 250.000,- Kč. Na příští rok není již možné
podávat žádosti o dotaci na dotační program 4 snížení úroků z úvěru. Podání žádosti a případné
přijetí dotace je zapotřebí schválit zastupitelstvem
obce.
Starosta dodal, že se snaží nic nezmeškat a požádat
o dotaci co nejdříve. Letos jsme získali dotaci na
stavební úpravy sociálního zařízení ve výši přibližně
130 tisíc Kč. Dotace v příštím roce by měla být
určena na pokračování stavebních úprav halysociální zařízení muži a ženy u vstupu, šatny a
sprchy. O tom, jestli dotaci získáme, bude rozhodnuto
v únoru nebo v březnu příštího roku.

3) Plnění usnesení z ustavujícího zasedání ZO
Na ustavujícím zasedání ZO byly schváleny body
týkající se obce. Byl schválen způsob volby starosty a
místostarosty jako veřejné hlasování a jednací řád
zastupitelstva
obce,
zvolen
byl
starosta,
místostarosta, předsedové finančního a kontrolního
výboru, členové finančního a kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce stanovilo pro volební období
2014-2018 počet místostarostů, funkci starosty jako
„uvolněnou“, funkci místostarosty jako „neuvolněnou“,
měsíční odměny místostarosty, měsíční odměny
předsedům výborů a komisí, měsíční odměny členům
zastupitelstva obce s další funkcí a členům
zastupitelstva obce bez dalších funkcí. Nakonec bylo
schváleno přijetí dotace a uzavření smlouvy na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů Dolní
Radechová.
Starosta dodal, že jsme již tuto dotaci obdrželi a
poslali konečné vyúčtování. Zatím se nikdo neozval,
snad to bude všechno v pořádku.
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dnešního dne nepřišla od zastupitelů ani jedna
připomínka. Starosta řekl, že dal tento program
přečíst také Ing.arch.Přibylovi, který napsal několik
připomínek a plánů. Několik připomínek bylo do
Plánu rozvoje obce zapracováno. Dlouhodobé plány
byly ponechány v původním znění.

7) Podání žádosti o bezúplatný převod
nepotřebného majetku Armády ČR prostřednictvím „Odboru nakládání s nepotřebným
majetkem“
Hasiči by měli zájem podat žádost o dotaci z IROPu
na nový zásahový cisternový automobil. Jedná se o
technické zhodnocení podvozku Tatra 815 na
parametry nového vozidla Tatra 815-7. Z tohoto
důvodu je zapotřebí podat žádost o bezúplatný
převod na podvozek CAS 32 T-815 od Armády ČR.
Podání žádosti je nutné schválit zastupitelstvem
obce.
Starosta jen dodal, že tato myšlenka vzešla od
hasičů, konkrétně od Tomáše Klikara a Jaroslava
Martince, kteří si všechno kolem případných dotací
zjišťují sami.

11) Rozpočtové provizorium na rok 2015
Stejně jako na konci minulého roku bychom měli
schválit rozpočtové provizorium na rok 2015.
Rozpočet schvalujeme, až když víme přesně, jaké
bylo čerpání příjmů a výdajů v předešlém roce, je to
jednodušší, řekl starosta a přečetl znění:
Hospodaření obce se řídí pravidly rozpočtového
provizoria v době do schválení rozpočtu.
V době rozpočtového provizoria je příspěvkové
organizaci „Základní škola a Mateřská škola Dolní
Radechová“ poskytnuta záloha na její provoz, která
bude zúčtována po schválení rozpočtu.

8) Finanční příspěvek TJ Sokol Dolní Radechová
Již na rok 2013 byl schválen finanční příspěvek ve
výši 50.000,- Kč pro TJ Sokol Dolní Radechová na
přístavbu k restauraci Na Benfice. Protože byl
největší objem prací proveden v letošním roce, bylo
schválení příspěvku přesunuto na letošní rok.
V rozpočtu bylo s tímto příspěvkem počítáno. Celá
finanční částka bude bezhotovostně přeposlána na
účet Sokola po předložení kopií dokladů o
proinvestování.

Příjmy:
V době rozpočtového provizoria jsou přijímány příjmy
dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a plánů včetně
příjmů, jejichž prodlení by mělo za následek trvalou
ztrátu příjmu.
Výdaje:
V době rozpočtového provizoria jsou hrazeny
dlouhodobé závazky, běžné rozpočtové výdaje,
kapitálové výdaje, které souvisí s dokončením staveb
včetně nezbytné úhrady za péči o majetek tak, aby
negativní následky rozpočtového provizoria byly co
nejmenší.
Příjmy a výdaje nad rámec rozpočtového provizoria
do schválení rozpočtu mohou být realizovány pouze
po schválení zastupitelstvem obce.
Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Rozpočet na rok 2015 by měl být schválen na příštím
zasedání zastupitelstva obce.

9) Rozpočtový výhled na období 2015-2020
Podle §3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů je zapotřebí schválit
rozpočtový výhled obce na 2 až 5 let následujících po
roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Poslední
rozpočtový výhled byl navržen na roky 2011-2015.
Rozpočtový výhled vycházel z daňových příjmů a
nutných výdajů v letošním roce a investice
z Programu rozvoje obce. Starosta vysvětlil
přítomným, že se vlastně jedná o tabulku
s předpokládanými
daňovými
příjmy
a
předpokládanými výdaji na období 2015-2020. Je to
takové vodítko na sestavení rozpočtu, dodal. Ve
výhledu je doplněna částka spláceného úvěru a
datum, kdy bude splacen.

12) Pověření starosty Ing. Jana Michela
k uzavření kupní smlouvy na p.p.č.755/13, k.ú.
Dolní Radechová
Starosta řekl, že jde o nově doplněný bod a vysvětlil,
že se jedná o pozemkovou parcelu ve vlastnictví ŘSD
na které je umístěna stavba „Stavební úpravy
přechodu pro chodce“. Podmínkou pro získání dotace
od SFDI bylo, mít ve vlastnictví obce všechny
pozemky, na kterých je tato stavba. Obec bude muset
požádat o prodloužení termínu závěrečného
vyhodnocení akce, protože se díky odkoupení
pozemku nestihne dodržet termín.

10) Program rozvoje obce Dolní Radechová na
období 2015-2020
V roce 2013 byla zpracována analytická část
Programu rozvoje obce. V této části byla podrobně
popsána a zhodnocena charakteristika obce
z hlediska obyvatelstva, domovního a bytového
fondu, občanské vybavenosti, technické infrastruktury
atd. Dále byla zhodnocena východiska pro návrhovou
část.
V letošním roce byla zpracována návrhová část.
V této části jsou specifikovány potřeby, dlouhodobé i
krátkodobé rozvojové záměry obce. Do 3.12. se mohli
zastupitelé
k Plánu rozvoje obce vyjádřit. Do

13) Informace
Starosta informoval přítomné o největších akcích,
které proběhly v letošním roce:
- zateplení haly a stavební úpravy sociálního zařízení
v hale
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- stavební úpravy přechodu pro chodce
- oprava komunikace V Koutě
Tato akce bohužel není dokončená z důvodu nutné
opravy nerovností na části komunikace.

Ceny platné od ledna 2015 (s DPH 15 %):
-svoz dvouměsíční, cena 439,- Kč/rok
-svoz měsíční, cena 793,- Kč/rok,
-svoz poloviční + měsíční, 1.280,- Kč/rok,
-svoz poloviční, cena 1.406,- Kč/rok,
-svoz plný + měsíční, cena 2.044,- Kč/rok,
-svoz kombinovaný, cena 2.217,- Kč/rok,
-igelitové pytle na odpad, cena 69,- Kč/kus.

Dále informoval o akcích, které plánujeme na příští
rok:
- sociální zařízení v hale, stříška nad vchodem,
oprava schodů a zpevněná plocha u haly
- rekonstrukce hřbitova (schody a zábradlí)
- oprava komunikace k Benfice
- oprava komunikace k Agrotipu, k Matyášovým
- oprava mostu Evropa
- oprava chodníku mezi odbočkou do ulice Krátká a
Do Celbova dolu
- parkoviště před halou a za halou, s tím souvisí i
napojení haly na vodovod
- přeložka plynu v ulici Na Sýkorce
- autobusová zastávka u lomu
Starosta dodal, že jsou to malé akce, ale je jich
hodně. Bude to složitější, než jedna velká akce.
Dále starosta hovořil o výběrovém řízení na nového
pracovníka místo pana Jiřího Samka a nové
knihovnice místo paní Jany Klimešové, kteří tu již
pracují řadu let a jsou v důchodovém věku.
Jako obecní pracovník byl vybrán pan Jiří Plšek a
nová knihovnice paní Petra Pozděnová.
Poslední informací, kterou starosta měl, byla
pozvánka
na zpívání u stromečku v neděli
14.12.2014 od 16.00 hodin.

Případné informace týkající se změn ve svozu
odpadu podáme osobně na obecním úřadu Dolní
Radechová, telefonicky na tel.č. 491424724,
724179769
nebo
e-mailem
na
adrese
obec.dolrad@seznam.cz.
V případě
ostatních
problémů
se
svozem
(nevyvezené popelnice) volejte dispečink MP
Náchod, a.s. p. Markétu Gereczovou, p. Věru
Svobodovou,
tel.č.
494629069,
494629074,
734414340.
Nebezpečný odpad
Stejně jako každý rok, tak i v roce 2015, bude svoz
nebezpečného odpadu zabezpečen firmou Marius
Pedersen a.s. a to 2 x ročně. Termíny budou
upřesněny později na plakátech.
Třídění odpadu
Opět bych chtěl informovat o možnostech třídění
odpadu v obci Dolní Radechová.
Komunální odpad je možné třídit tak, že veškeré
sklo (láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové
sklo) je možné odvážet do kontejnerů u prodejny
potravin (průhledné sklo do bílých kontejnerů a
barevné sklo do zeleného kontejneru). Veškeré
plasty (kelímky od jogurtů, plastové nádoby a láhve,
PET láhve, sáčky, fólie, výrobky z plastů, polystyren,
nápojové kartony-krabice od džusů, mléčných
výrobků, vín) je možné odvážet do kontejnerů u
prodejny potravin, na Habršperku, u haly a u
Červeňáku (žluté kontejnery). Veškerý papír je
možné ukládat do modrých kontejnerů u prodejny
potravin (modré kontejnery). Veškeré rostlinné
zbytky je možné buď kompostovat na vlastním
pozemku, nebo odvážet na skládku u firmy Bureš Art
s.r.o., kam je možné vozit i železo a netříděný
odpad. Barevné kovy vykupuje a autovraky
ekologicky likviduje Josef Jirman, Náchodská 274.
Tímto tříděním odpadu jednak chráníte své
životní prostředí a také ušetříte za svoz
komunálního odpadu.

14) Návrh usnesení
Starosta požádal Tibora Jirmana, aby přečetl návrh
usnesení a potom vyzval k hlasování.
Zapsala Ivana Zelená 11. 12. 2014
INFORMACE STAROSTY
Komunální odpad
V roce 2015 se bude platit za svoz komunálního
odpadu stejně jako v roce letošním. Za svoz na rok
2015 bude možné platit přímo u účetní Ivany Zelené
na obecním úřadu Dolní Radechová do konce ledna
2015, nejlépe ve středu od 9.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin nebo bezhotovostně na účet
č.7424551/0100, variabilní symbol číslo popisné
rodinného domu. Kdo bude platit elektronickým
bankovnictvím, je zapotřebí uvést jméno plátce.
Po úhradě za svoz obdržíte svozovou známku, kterou
je nutné nalepit přímo na popelnici.
Kdo nezaplatí do konce ledna, nebude mu svoz
proveden až do doby zaplacení.

VAK Náchod a.s. upozorňuje
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., projednalo dne 24. 11.
2014 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2015
a vyhlašuje od 1. 1. 2015 tyto ceny:
3
Vodné 36,57 Kč/m s 15% DPH, navýšení o 1,92 %.
3
Stočné 35,81 Kč/m s 15% DPH, navýšení o 1,96 %.
3
Vodné a stočné 72,38 Kč/m s 15% DPH, navýšení
o 1,94 %.

V roce 2015 zůstává svozový den úterý.
Ceny za svoz odpadu na rok 2015 zůstávají na
úrovni roku 2014.
5
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Náhradníci dle pořadí pro nastupování

Do mírného navýšení cen se promítá navýšení
finančních prostředků vkládaných do plánu obnovy,
kde pro rok 2015 počítáme s objemem ve výši 71 mil.
Kč. V roce 2014 bylo do oblasti obnovy kalkulováno
s částkou 57,68 mil. Kč.
Cenová kalkulace a informace o cenách jsou
zveřejněny na webových stránkách společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. – www.vakna.cz
Ing.Dušan Tér, předseda představenstva

Kandidátní
listina

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.
Změny jízdních řádů
Od 14. prosince 2014 dochází ke změnám
autobusových jízdních řádů. Zkrácené jízdní řády
týkající se autobusové dopravy směr Náchod –
Červený Kostelec a zpět jsou k dispozici zdarma na
obecním úřadě a v prodejně potravin.
Volby
Ve dnech 10. a 11.10.2014 se konaly v celé České
republice volby do zastupitelstev obcí. V obci Dolní
Radechová na 7 míst kandidovalo celkem 18 osob,
z nichž 9 kandidovalo za sdružení nezávislých
kandidátů “Naše obec“ a 9 za sdružení nezávislých
kandidátů “Hasiči“.
Z celkového počtu 2183 hlasů obdrželo 1376 hlasů
(63,03 %) sdružení nezávislých kandidátů – „Naše
obec“ a získalo 5 mandátů, sdružení nezávislých
kandidátů – “Hasiči“ obdrželo 807 hlasů (36,97 %) a
získalo 2 mandáty.
Volební účast činila 345 voličů z 638 osob zapsaných
ve výpisech ze seznamu voličů tj. 54,08 %.

"Naše obec"

Jméno,
příjmení

Hlasy
abs. v %

Jan Michel 259 18,82

1

Josef
Beneš

233 16,93

2

"Naše obec"

Tibor
Jirman

220 15,98

3

"Naše obec"

Josef
Gebrt

123

8,93

4

Martin Jošt 162 11,77

5

"Naše obec"
“Hasiči“

Jaroslav
Martinec

“Hasiči“

Tomáš
Klikar

219 27,13

1

88

2

10,90

abs.

v%

Poř.

"Naše obec"

Jaroslav
Novák

102

7,41

1

"Naše obec"

Jiří Jirman

152 11,04

2

"Naše obec"

Ing.Josef
Bureš

74

5,37

3

"Naše obec"

Petra
Jirmanová

51

3,70

4

“Hasiči“

Ing.Petr
Pozděna

89

11,02

1

“Hasiči“

Jana
Kosinková

92

11,40

2

“Hasiči“

Bc.Ludvík
Berger

97

12,01

3

“Hasiči“

Ing.Martin
Baláš

95

11,77

4

“Hasiči“

Zbyněk
Celba

63

7,80

5

“Hasiči“

Jakub
Horčička

14

1,73

6

“Hasiči“

Rudolf
Hauck

50

6,19

7

Z ČINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE
Vážení občané,
letošní rok se opět chýlí ke konci, a proto bych chtěla
zhodnotit práci naší komise a seznámit Vás s ní.
V komisi začala pracovat od letošního ledna paní
Milada Haucková. Nahradila paní Petrášovou.
Komise má stále 6 členek – paní Jana Kosinková,
Blanka Martincová, Alena Ptáčková, Lenka
Kaválková, Milada Haucková a Božena Švecová.
Během celého roku navštěvujeme ve dvojicích
spoluobčany, kteří dovrší významné životní jubileum
70, 75, 80, 85 let a s kytičkou a dárkovým balíčkem
popřejeme hodně zdraví do dalších let a popovídáme
si s nimi. Od 85 let chodíme každý rok.
Je zajímavé, jak vypráví různé příběhy ze života, rádi
vzpomínají na své mládí. V letošním roce jsme takto
navštívily 37 občanů.

Poř.

"Naše obec"

Hlasy

Další informace
Za obecního zaměstnance byl přijat Jiří Plšek, který
nahradí Jiřího Samka. Do zaměstnání by měl Jiří
Plšek nastoupit nejpozději 1.3.2015. Pan Jiří Samek
bude pracovat jen v letních měsících. Tímto bych
panu Samkovi rád poděkoval za více než 10 let práce
pro obec.
Od 1.1.2015 byla přijata na místo knihovnice obce
Petra Pozděnová, která nahradí dlouholetou
knihovnici Janu Klimešovou. Tímto bych chtěl paní
Klimešové poděkovat za vzorné vedení knihovny.

Zvolení členové zastupitelstva
Kandidátní
listina

Jméno,
příjmení

5
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Také jsme byly popřát 4 manželským párům, kteří
v letošním roce oslavili zlatou svatbu.
19. a 20.května jsme po dva dny uspořádaly sbírku
pro Diakonii Broumov.
Občané tak měli možnost vyřazené oblečení, knihy a
nepotřebné věci z domácností donést na určené
místo do sportovní haly a my jsme potom věci
připravily k odvozu.
Zájem občanů byl velký, ani jsme nepředpokládaly,
že se sebere tolik oblečení a dalších věcí, přestože je
v obci umístěn kontejner. V příštím roce na jaře tuto
akci chceme znovu zopakovat.
V letošním roce jsme v říjnu přivítaly 4 nově narozené
děti. Vítání se vydařilo, děti ze zdejší školy
zarecitovaly básničky, Lucinka Kaplanová zahrála na
klávesy a zazpívala ukolébavky.
Děkujeme paní ředitelce školy a paní Kaplanové za
pomoc.
Také
patří
poděkování
manželům
Petržilkovým, kteří nám jako každý rok vyrobí
keramické chaloupky jako sponzorský dar.
Další akcí bylo zajistit Mikuláše pro školu a pro
mateřskou školku. Pro děti jsme připravily balíčky, tak
mohl Mikuláš s andělem a dvěma čerty nadělovat.
Děkujeme panu Miroslavu Celbovi – fa FABONA,
který nám již čtvrtým rokem daruje sáčky na balíčky.
Také chceme poděkovat panu Josefu Benešovi a
Tiboru Jirmanovi, kteří nám ochotně pomáhají
s přípravou Mikuláše.
Po vesnici pak chodil Mikuláš se dvěma čerty a
andělem a navštívil tak 21 dětí.
Všem členkám komise děkuji za velmi dobrou
spolupráci po celý rok, přeji šťastné a pohodové
vánoční svátky a v příštím roce hodně zdraví a
spokojenosti.
Za celou komisi přeji všem občanům spokojené
prožití vánočních svátků, v novém roce 2015 hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Božena Švecová, předsedkyně sociální komise

Společenské akce v DKS
Uvádím
přehled
dosud
známých
termínů
společenských akcí pořádaných v DKS Dolní
Radechová v roce 2015.
Sobota 17.1.2015 – Myslivecký ples
Sobota 21.2.2015 – Ples hasičů
Sobota 7.3.2015 – Hokejový ples mažoretek
Neděle 15.3.2015 – Dětský karneval
Sobota 21.3.2015 – Sportovní ples
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení občané,
konec kalendářního roku 2014 se pomalu blíží a nám
nezbývá než jej zhodnotit.
Po lednovém zápisu dětí do první třídy a březnovém
zápise našich nejmenších do mateřské školy bylo
zřejmé, že se naše školička opět rozroste o další děti.
Tyto zprávy přijímáme s velkou radostí i s vědomím,
že příprava následného školního roku bude časově i
finančně náročná.
V základní škole se v současnosti vzdělává 54 žáků a
dvě třídy mateřské školy navštěvuje 30 dětí. O
všechny děti pečuje celkem 14 zaměstnanců, 9 plně
kvalifikovaných pedagogů včetně asistenta pedagoga
(4 v ZŠ, 1 v ŠD, 4 v MŠ) a 5 zaměstnanců provozních
(3 v ŠJ, 1 v ZŠ a MŠ II., 1 v MŠ I.).
Oproti roku 2009 jde o 100 % nárůst zaměstnanců.
S vyšším počtem dětí, žáků a zaměstnanců roste i
neoblíbená administrativní zátěž. Tvorba celoročního
plánu, jednotlivých školních či mimoškolních aktivit
vyžaduje dokonalou souhru pedagogického sboru a
odpovědný přístup všech vedoucích zaměstnanců.
Jednotlivé části dne musí na sebe navazovat,
plynulost provozu nesmí být ničím narušena. Školní
jídelna, která zahajuje svoji činnost v 6.00 hod, se
zastaví až v 14.00 hod. V tomto časovém období je
vytvořen základ pro oběd, je připravena ranní
svačinka po děti mateřské školy včetně odloučeného
pracoviště a nakoupeno čerstvé pečivo v místním
obchodě. Následná příprava vydávání oběda cizím
strávníkům, dětem, žákům a všem zaměstnancům
školy včetně úklidu celé kuchyně zabírá velkou část
pracovní doby.
Převoz svačinek a oběda na
odloučené pracoviště mateřské školy zajišťuje paní
Kaplanová. Její pracovní doba je rozpracovaná na
minuty. Činnost provozních zaměstnanců je úzce
spjata s pedagogickou činností. Řadu aktivit
realizujeme právě v součinnosti se školní jídelnou –
pečení
strašidýlek,
vánočních
perníčků
či
velikonočních Jidášků. Nesmím opomenout jejich
pomoc při realizaci vánoční besídky v hale či zajištění
občerstvení pro děti účastnících se karnevalu a Dne
dětí. Děvčata, velice Vám děkuji.

Z návštěvy Mikuláše v základní škole
7
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transport raněných, zdravotníci poté ošetřili zranění,
většinou popáleniny.
Dále jednotka provedla nácvik evakuace místní školy
ve spolupráci s HZS. Společnými silami jsme provedli
evakuaci po požárním žebříku. V listopadu se
nositelé zúčastnili výcviku v polygonu u Báňské
záchranné služby na Odolově.
Někteří členové
úspěšně složili zkoušky ze zdravotní přípravy,
zkoušky strojníků a obsluh motorových pil.
Své znalosti a dovednosti jsme si prověřili u zásahů
technických, jako byly likvidace spadaných stromů a
dopravní nehody. Za zmínku stojí zásah při nedávné
ledové kalamitě, kde jsme byli povoláni k nehodě
vozidla na Červeňáku, které sjelo do příkopu. Již při
cestě na místo byly zjištěny další dva karamboly. Po
dohodě s operačním důstojníkem jsme tuto silnici
uzavřeli do příjezdu sypače od SÚS. Poté jsme byli
povoláni k další nehodě na Trubějově, kde jsme
vyprostili další vozidlo. Byli jsme rádi, že se jednotka
vrátila bez šrámu na autě.
Závěrem chci všem občanům jménem celého sboru
dobrovolných hasičů popřát klidné prožití svátků a
šťastný nový rok.
Za SDH Dolní Radechová Tomáš Klikar

Odloučené pracoviště mateřské školy pravidelně
navštěvuje vedoucí učitelka mateřinky a ředitelka
školy. Při návštěvě jsou kontrolovány provozní
podmínky – teplota v šatně, ve třídě, vybavenost
vhodným nábytek, pomůckami a hračkami, je
kontrolována kvalita dováženého jídla.
Je také
kontrolována bezpečnost dětí na přístupové cestě do
školky – schodišti před halou. Vedoucí učitelka řeší
otázky výchovně vzdělávací činnosti, plnění
měsíčních plánů, DVPP či umístění dětí v mateřské
škole v době vedlejších prázdnin.
První zkouškou „organizačního řešení“ byly podzimní
prázdniny. Lze říci, že se vše zdařilo a vytvořený vzor
bude použit i u pololetních, jarních a velikonočních
prázdnin. Kontrola realizovaná ředitelkou je zaměřena
na personální a provozní oblast.
Činnost pedagogů v základní škole má také svůj
pevný řád. V průběhu celého roku jsou realizovány
jednodenní projekty (Čarodějnice, Den dětí, karneval,
spaní ve škole), ozdravné pobyty či návštěvy divadla,
kina a muzeí. Vše je pečlivě připravováno a zpětně
zhodnoceno. Žáci 4. a 5. ročníku realizovali
v průběhu podzimních měsíců řadu zajímavých výletů
– návštěva planetária v nedaleké Úpici, předvánočně
laděné muzeum v Náchodě.
V listopadu také proběhl tradiční Halloweenský
projektový den. Žáci 2. a 3. ročníku společně připravili
bramborový salát, obalili si kuřecí řízky a skupinově
upravili slavnostní stůl. Poté společně poobědvali.
Obdobně zajímavý projekt prožili i ostatní žáci.
V neděli 14. 12. 2014 jsme zorganizovali vánoční
besídku základní školy v místní hale a zpívání u
rozsvíceného vánočního stromu.
Mateřská škola zrealizuje vánoční setkání s rodiči
v hlavní budově školy. Těšení na dárky si zpestříme
třídními besídkami. Úplný závěr kalendářního roku
prožijeme všichni v rodinném kruhu.
Všem dětem, žákům, zaměstnanců, rodičům,
přátelům školy i zřizovateli přeji poklidné prožití
Vánoc, štědrého ježíška a šťastný vstup do roku
2015.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla poděkovat p. Martině
Vítové, která již několik roků vede na OÚ kroužek
„Výtvarné čarování “ pro nejmenší děti.
Občas se tam jdu podívat a obdivuji p.Vítovou, jak to
pěkně zvládá. Sama má ještě doma děti, chodí do
zaměstnání. Jsou věci, které malé děti samostatně
nezvládnou a tak jim všem pomáhá. Na každý
kroužek má vše vzorně připraveno. Máte vidět, jak
jsou děti pyšné na své výrobky a jak se radují, když je
pochválíte.
Paní Vítové přeji hodně zdaru a trpělivosti v její
prospěšné činnosti. Díky, Martino, za děti.
Poděkování patří také p.Janě Klimešové, která vede
místní knihovnu. Škoda jen, že dnešní mládež nemá
o knihy zájem a nevyužívá možnosti místní knihovny.
Blanka Martincová
RADECHOVSKÝ SPORT
Nohejbal
Po úspěšné letošní sezóně pomaličku plánujeme
sestavu na rok příští. Již víme, že naši mladí hráči
nám v příští sezóně nepomohou, takže hledáme nové
posily. Mladí hráči budou mimo svoji soutěž hrát
krajskou soutěž dospělých za Horní Radechovou.
V letošním roce jsme poprvé uspořádali letní turnaj
dvojic v nohejbale, kde jsme losovali k sobě vždy
registrovaného hráče sP neregistrovaným, takže si
r
nohejbal mohl zahrát kdokoliv,
kdo měl chuť si
o
zasportovat. Tento turnaj
se
velmi
vyvedl a všichni
:
zúčastnění si ho velice chválili.

Mgr. Eva Marková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní
Radechová
Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členové jednotky se aktivně připravují k zásahům, jak
výcvikem v hasičské zbrojnici, tak cyklickými
školeními, které pořádá hasičský záchranný sbor.
Jednotka se zúčastnila okrskového cvičení na
Dobrošově, kde část jednotky byla zapojena do
dálkové dopravy vody. Nositelé dýchacích přístrojů a
zdravotníci měli za úkol natáhnout útočné vedení do
podzemí, provést průzkum zasažených prostor a
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Proto jsme se rozhodli udělat i zimní turnaj dvojic ve
stejném duchu a to v sobotu 3.1.2015 v radechovské
hale. Takže kdo bude mít chuť si po svátečním
hodování zasportovat, může přijít. Nápoje a něco
k zakousnutí budou samozřejmě k dispozici. Pevně
věříme, že se tento novoroční nohejbalový turnaj
stane tradicí.
Jako již každoročně budeme příští rok pořádat
nohejbalový turnaj dvojic - memoriál Jaroslava
Němce a Zdenka Hornycha. Předpokládaný termín
konání je 28.3.2015, před jeho konáním vylepíme
plakát v prodejně potravin. Tímto Vás všechny
srdečně zveme přijďte se podívat na pěkný nohejbal.

Volejbal
Volejbalisté se umístili po skončení podzimního kola
okresní soutěže na 4. místě se ztrátou 3 bodů na
první mužstvo. V jarní části budeme bojovat o
umístění v první trojici.
Tabulka po polovině soutěže
p. družstvo
1. TJ Červ.Kostelec D
2. TJ Červ.Kostelec E
3. TJ Sokol Velký Dřevíč
4. Sokol D.Radechová
5. TJ Sj Teplice n.Met.B
6. Sokol Staré Město B
7. TJ Sj Teplice n.Met.A
8. TJ Sokol Jezbiny B

Naši žáci ve složení Patrik Levý, Pavel Středa a
Tomáš Mareček již 3 x po sobě vyhráli přebor
Královéhradeckého kraje.
Na Mistrovství České republiky v Prostějově ve
dvojicích se umístili na 9. místě ze 17 dvojic, ve
trojicích se umístili na 7. místě z 12 trojic. Nymburk
pořádal Mistrovství České republiky v jednotlivcích,
přihlášeno bylo 32 jednotlivců. Patrik Levý se umístil
na 7. místě a Pavel Středa na 26. místě.
Kluci se také účastní turnajů o Pohár Českého
nohejbalového svazu:
Prostějov - 12 dvojic, 9. místo Dolní Radechová
Semily - 18 dvojic, 16. místo Dolní Radechová
Louny - 11 trojic, 2. místo Dolní Radechová
Louny - 23 jednotlivců, 6. místo - Patrik Levý, 9.
místo - Pavel Středa oba TJ Sokol Dolní Radechová
Prostějov - 9 trojic, 5. místo Dolní Radechová
Celkové umístění na těchto turnajích vyneslo TJ
Sokolu Dolní Radechová velmi slušivé 4. místo!
Dorostenec Michal Pošepný, jelikož je sám, tak moc
turnajů neodehrál. Pouze se zúčastnil Mistrovství
České republiky v Prostějově v kategorii jednotlivců.
Tam ho doplňovali starší žáci z oddílu. Přihlášeno 23
hráčů a naši kluci vybojovali v silné konkurenci tyto
výsledky: Patrik Levý 13. místo, Michal Pošepný
17.místo, Pavel Středa 22. místo.
Jeden turnaj mladí hráči absolovali v rámci Českého
poháru dorostenců. Konal se v Týně nad Vltavou.
Přihlášených 16 dvojic, v silné konkurenci kluci
obsadili 13. místo. Tak trochu začali s přípravou na
příští rok, kdy budou hrát za dorostence.
Rádi přivítáme nové sportovce, holky, kluci, přijďte
mezi nás – www.benfika.cz
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Výsledky:
Sokol Dolní Radechová - TJ Sokol Jezbiny B 3 : 0,
TJ Červený Kostelec E 1 : 3, TJ Červený Kostelec
D 3 : 1, TJ Slavoj Teplice nad Metují B 1 : 3, TJ Sokol
Velký Dřevíč 0 : 3, TJ Sokol Staré Město - Náchod B
3 : 0, TJ Slavoj Teplice nad Metují A 2 : 3.
Lední hokej
Mužstvo Benfiky Dolní Radechová v letošní sezóně
opět hraje I. ligu neregistrovaných v Hronově i když
výkonnostně patří spíše do II. ligy. Z tohoto důvodu
prozatím vyhrálo z osmi zápasů pouze jeden. Dalším
důvodem špatných výsledků jsou i častá zranění a
proto se stává, že se nastoupí k zápasu i v osmi
hráčích. Mezi hokejisty panuje obava, aby to nebyla
pro Benfiku Dolní Radechová sezóna poslední.
Sokol
Od začátku září pravidelně trénujeme děti ve
volejbale. Do kroužku se přihlásilo více než dvacet
dětí. Po prvním roce trénování chceme začít hrát
s dětmi oficiální soutěže.
Závěrem si Vás dovolujeme pozvat na sportovní bál,
který se koná 21. 3. 2015 v DKS.
Všem sportovcům a občanům přejeme krásné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí a sportovních
úspěchů v novém roce.
Sokol Dolní Radechová, Martin Jošt, Jiří Jirman a
Richard Levý
Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Sokolské okrskové cvičení v Dolní Radechové
II. okrsek Sokolské župy Podrkonošské-Jiráskovy
pořádal v sobotu 29. června 1946 své první okrskové
cvičení po druhé světové válce na Tyršově cvičišti za
účasti sokolských jednot:
Babí, Běloves, Borová, Česká Čermná, Jizbice,
Kramolna, Lhota Řešetová, Náchod, Dolní a Horní
Radechová a Staré Město nad Metují.
Bylo to první okrskové sokolské cvičení v našem kraji
po druhé světové válce. Proto také technická úroveň
byla slabší, jako následek dlouhé války.

Úspěšní mladí nohejbalisté – zleva Pavel Středa,
Tomáš Mareček a Patrik Levý
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Ustavující schůze místního národního výboru
Na základě výsledků voleb do Ústavodárného
Národního shromáždění byl dne 5. července 1946
v ustavující schůzi ustaven nový národní výbor. Členy
nového místního národního výboru se stali:
Za komunistickou stranu Československa: Václav
Ságner, Josef Dvořáček čp.17, Roman Jirman,
František Nýč, Václav Rubáček, Josef Prouza ml.
čp.50, za stranu lidovou: Bedřich Beneš, Josef Tylš
čp.29, Josef Pinkava čp.38, Albert Forman a Josef
Stehno, za stranu soc.demokratickou Josef Martinec,
za stranu národně socialistickou Jaroslav Klimeš,
Josef Jirman čp.122 a Jaroslav Drejsl. Předsedou
místního národního výboru byl zvolen Jaroslav
Klimeš.

Pomáhal doma mamince při práci, v létě pásl kozu,
chodil na trávu, sbíral jahody a houby. Maminka je
prodávala, aby bylo doma trochu peněz. Tatínek
pracoval celý den v lese a až pozdě večer se vracel
domů.
V zimě si maminka s dětmi přivydělávala navlékáním
korálů. Pomáhal i Jarouš. A protože byl zdravý, silný a
otužilý, dovážel navlečené korálky obchodníkovi do
Jilemnice. V létě to byla pěkná cesta, louky voněly a
les chladil. Ale v zimě? To musel své dílo dovážet na
lyžích. Když byl sníh pěkný a tvrdý, tak to šlo, ale když
ho chytla věje! Jarouš si uměl pomoci. Věděl, že si
nesmí sednout, že nesmí bezmyšlenkovitě utíkat, ale
rozumně se zastavit, případně v dřepu se držet země
a přemýšlet, kterou stranou jít. Věděl, že si musí
zakrýt obličej šátkem, aby mu sníh nezalepil oči, ústa
a nos. Sněhová bouře se často přehnala a dosud to
vždy dobře s hochem dopadlo.
Až jednou! Přišla futeř, horská vánice s bouří, všecko
se kolem setmělo, že nebylo vidět ani kousek cesty
před sebe, jen tak k nejbližšímu stromu. Jaroslav si
počínal klidně a rozumně. Šátek si dal přes obličej,
třel si ruce a zase se rozhlížel. Ale tma byla veliká a
sněhová bouře hrozně řádila a nepřestávala. Dlouho
malý chlapec zápasil. A nakonec, jako každé dítě, dal
se do pláče a volal na pomoc - Krakonoše.
„Krakonoši, Krakonoši, pomoz mi! Já chci domů,
na Benecko! Krakonoši, já jdu k mamince a nesu jí
peníze! Já nesmím zmrznout, Krakonoši, pomoz mi!“
Tu se strhla bouře snad největší, jaká kdy v horách
byla. Nebylo vidět již ani k nejbližšímu stromu. Sníh
se točil v divém víru, les hučel a najednou – jako když
nějaké paže chlapce zvednou, neslo ho to povětřím a
tam kdesi na mýtině ho to složilo na zem.
Chlapec dopadl, jen to křuplo – to se zlámala lyže.
Rozhlíží se mlhami, které se najednou začaly ztrácet,
až vysvitlo nad hlavou jasné slunce. A chlapec
poznával, kde je. Několik kroků od rodné chaloupky.
Maminka už stála ve dveřích, celá ustrašená. Jak se
zaradovala, že chlapec ve zdraví bouři přestál, ani
nezmrzl, ani nezabloudil a peníze neztratil! Kdepak
její Jarouš! To je kluk, jaký má být, pravý horák. A
takové má prý Krakonoš rád a nedá jim zahynout. To
už tak bývá, že popadne dítě, zatočí jím ve vzduchu a
složí někam, no, však on Krakonoš ví, že dítě musí
donést až docela blízko k mamince.
V dalším čísle zpravodaje opět najdete pokračování
z historie obce a pohádky.

Zřízení obecního hřiště na dolejší Ohradě
Ve schůzi místního národního výboru dne 26. srpna
1946 bylo usneseno zřídit na obecních lukách (dolejší
Ohradě) po osečení otavy obecní sportovní hřiště.
Ustavila se osmičlenná komise, která se měla o
zřízení hřiště starat.
Zřízení pamětní desky obětem druhé světové války
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 24. září 1946
bylo usneseno zasadit pamětní desku do kamenné
zdi mohyly vojínů padlých v první světové válce, a
sice Ottovi Friedlovi a Bohumíru Prouzovi. Provedení
bylo zadáno sochaři Roubíčkovi z Náchoda. Deska
je zhotovena z černého mramoru s krátkým textem:
1938-1945. Otto Friedl, Mauthausen, Bohumír
Prouza, Běloves.
Odhalení desky bylo provedeno péčí osvětové rady
dne 28.října 1946. Deska pořízena nákladem obce.
Místní osvětová rada přispěla 430 Kč jako výtěžkem
pořádané smuteční slavnosti.
Omezení vyučování ve škole
Od 22. února do 22. března 1947 bylo z důvodu
nedostatku paliva na zdejší škole zavedeno
polodenní vyučování, dopoledne II. třída, odpoledne
I. třída. Zlá zima a nedostatek paliva v měsících lednu
a únoru a částečně i v březnu 1947 ohrozily
pravidelné vyučování na školách. Říd. učitel Josef
Máslo se staral všemožně, aby pravidelný chod
vyučování byl udržen. Tak pomocí okresního školního
výboru a výpomocí zdejšího souseda, pekaře Josefa
Jirouška čp.88, bylo umožněno udržet na škole
alespoň polodenní vyučování. Scházejících 8
vyučovacích hodin bylo v letních měsících nahraženo,
takže naše žactvo nebylo ani o jednu vyučovací
hodinu ochuzeno.

Děkuji všem autorům za příspěvky. Žádám další
občany o příspěvky do zpravodaje. Nepodepsané
příspěvky napsal starosta.

POHÁDKY
Jaroslav a Krakonoš
Jaroslav byl zdravý a čiperný chlapec. Žil s tatínkem a
maminkou v malé dřevěné chaloupce pod horami.
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Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.
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