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50 let Benfiky Dolní Radechová

z přátelského utkání staré gardy a současných hráčů Benfiky Dolní Radechová

Klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti všem občanům přeje starosta,
členové zastupitelstva obce a zaměstnanci obecního úřadu.

ZKRÁCENÝ
ZÁPIS
Z
6.
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE
11.11.2015
V 18:00
HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO
OBECNÍHO CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ

5) Pronájem části pozemkové parcely č.4/1, 4/15,
katastrální území Dolní Radechová
Další zájem o prodloužení projevil i Český
kynologický svaz, základní organizace č.245
Náchod, Volovnice 323, Náchod, který 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.
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 . Dodal, že hřiště
využívají jen na jaře a na podzim o víkendech, navíc
na dva závody a jedny zkoušky.
Josef Beneš se zeptal, zda nechávají po sobě
pořádek?
Jaroslav Martinec odpověděl, že mají vždycky po
sobě uklizeno.

Přítomno 6 členů ZO, omluven Tibor Jirman.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení
Martinec, Tomáš Klikar.

Jaroslav

2) Program 6. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 6. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 5. 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 2 na rok
2016 a případné přijetí dotace z tohoto programu
7. Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 6.000,Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů Dolní Radechová
8. Rozpočtové provizorium na rok 2016
9.Informace
10.Návrh usnesení

6) Podání žádosti do POV - dotační program 2 na
rok 2016 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 19.10.
podána žádost přes webovou aplikaci DOTIS. Jedná
se o akci „Oprava místní komunikace Hlubočky, Dolní
Radechová“, kde byla podána žádost o dotaci ve výši
350.000,- Kč. Podání žádosti a případné přijetí
dotace je zapotřebí schválit zastupitelstvem obce.
Starosta dodal, že jsme už 3 roky nedostali dotaci,
tak si myslí, že máme na příští rok šanci. Spočítal, že
by oprava mohla stát 740.000,- Kč a dotace je max.
50 %. Na tuto komunikaci bude navazovat polní cesta
na Babí, která bude realizovaná Státním
pozemkovým úřadem v příštím roce.
Dodal, že v ulici Hlubočky je nyní nejhorší
komunikace v obci, která utrpěla, když rybáři naváželi
betony na břeh rybníka a také stavbou plynovodu.
Oprava bude od křižovatky na Sýkorce po les u paní
Kašparové. Cesta je dlouhá a úzká, mohla by se
v části rozšířit díky opěrné zdi asi o 30 cm. Díky tomu
bude bezpečnější průjezd. Realizace se plánuje na
září příštího roku.

3) Plnění usnesení z 5. zasedání ZO
Starosta sdělil, že na minulém 5. zasedání ZO, které
bylo před 3 měsíci, byla schválena koupě pozemkové
parcely č. 755/13, katastrální území Dolní
Radechová. Tato pozemková parcela je již ve
vlastnictví obce. Jedná se o záliv na přechodu pro
chodce. Dále byl schválen pronájem části pozemkové
parcely č.3/9, katastrální území Dolní Radechová.
Nájemce tuto plochu již využívá ke skladování štěrku.
Zbývá ještě dokončit bránu a oplocení. Nakonec byla
schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Dolní Radechová. Tato vyhláška již
nabyla platnosti.

7) Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši
6.000,- Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů Dolní
Radechová
Starosta informoval, že jsme dne 4.11. obdrželi
z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dopis o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů Dolní Radechová
ve výši 6.000,- Kč. Tyto finanční prostředky by měly
být proinvestovány do konce roku 2015 a měly by být
použity na věcné vybavení neinvestiční povahy a

4) Pronájem části pozemkové parcely č.3/5,
katastrální území Dolní Radechová
K tomuto bodu starosta řekl, že pan Radek Vintera
má zájem v pokračování pronájmu části pozemkové
parcely č.3/5, katastrální území Dolní Radechová, o
výměře 798 m2, i v roce 2016.
Starosta navrhl schválit pronájem části pozemkové
parcely č.3/5, katastrální území Dolní Radechová o
2
výměře 798 m .
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na výdaje na odbornou přípravu. Dotaci bychom měli
obdržet do 45-ti dnů od podpisu smlouvy.
Přijetí
této
dotace
je
zapotřebí
schválit
zastupitelstvem obce. Starosta doplnil, že se jedná o
malou částku, ale „každá koruna je dobrá“.

historii. Starosta poděkoval za pomoc občanům, kteří
zapůjčili fototgrafie nebo se podělili o své vzpomínky.
Nakonec starosta informoval o oslavě 50 let
hokejového oddílu Benfika Dolní Radechová. Oslava
proběhne 28.11.2015 od 17.00 hodin, utkáním staré
gardy hokejistů se současným týmem a poté
setkáním v restauraci Na Benfice. V restauraci a
později na obecním úřadu bude připravena výstava
věnovaná tomuto výročí, s dobovými fotografiemi.

8) Rozpočtové provizorium na rok 2016
Stejně jako na konci minulého roku, bychom měli
schválit rozpočtové provizorium na rok 2016.
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.
Příjmy:
V době rozpočtového provizoria jsou přijímány příjmy
dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a plánů včetně
příjmů, jejíchž 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 2016 by měl být schválen na příštím
zasedání zastupitelstva obce.

10) Návrh usnesení
Starosta požádal Jaroslava Martince, aby přečetl
návrh usnesení.
Starosta se rozloučil s přítomnými s tím, že je toto
zasedání pravděpodobně poslední v tomto roce a
popřál do příštího roku vše nejlepší.
Zapsala Ivana Zelená 12.11.2015
INFORMACE STAROSTY
Komunální odpad
V roce 2016 se bude platit za svoz komunálního
odpadu stejně jako v roce letošním. Za svoz na rok
2016 bude možné platit přímo u účetní Ivany Zelené
na obecním úřadu Dolní Radechová do konce ledna
2016, 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.

9) Informace
Nejprve starosta informoval přítomné, že kdo letos
navštívil na dušičky hřbitov, tak viděl, jaké změny
proběhly. Na hřbitově jsou nové schody a dokončují
se práce na parkovišti u hřbitova. Příští rok by mohla
být provedena oprava hlavní komunikace. Potom už
zbývá opravit márnici.
Dále bylo provedeno asfaltování parkoviště u haly a
příjezdové komunikace k Benfice. Obě tyto akce si
vyžádaly náklady přibližně 800.000,- Kč.
V letošním roce byly dokončeny stavební úpravy
kapličky sv. Jana. Starosta vysvětlil, že se s jejím
dokončením čekalo na přeložku plynovodu, nyní se
dokončuje oprava okna a řešíme zabezpečení, aby
nám sošku někdo neukradl. Parkové úpravy kolem
sv. Jana jsou v plánu zjara příštího roku.
Příští rok dojde ke zrušení odloučeného pracoviště
mateřské školky v hale. Potom můžeme začít
s dokončením přístavby a nástavby haly.
Starosta informoval o připraveném kalendáři na rok
2016. K tisku 250 ks dojde kolem 20.listopadu.
Kalendáře budou k dostání v prodejně potravin a na
obecním úřadu za 100,- Kč. Kalendář je věnován
zbouraným chalupám v Dolní Radechové a jejich

V roce 2016 zůstává svozový den úterý.
Ceny za svoz odpadu na rok 2016 zůstávají na
úrovni roku 2015.
Ceny platné od ledna 2016 (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.
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.

2

Placení poplatku za psa
V roce 2016 se bude platit za psa stejně jako v roce
letošním. Poplatek na rok 2016 ve výši 120,- Kč za
jednoho psa, za každého dalšího 180,- Kč, pro
důchodce, občany, kteří pobírají invalidní či vdovský
důchod, který je jediným zdrojem příjmů 60,- Kč,
bude možné platit přímo u účetní Ivany Zelené na
obecním úřadu Dolní Radechová, 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.

(domácnostmi, úřady, školami apod.) s přáním štěstí,
zdraví a pokoje a s prosbou o příspěvek do
pokladničky. Vedoucí skupinek jsou vybaveni
průkazkou a kasičkou s charitním logem,
opatřenou pečetí a podpisem pracovníka MÚ/OÚ
úřadu.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny
na pomoc lidem nemocným, se zdravotním
postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a
dalším jinak sociálně potřebným.
Vážení občané,
postupně se snažíme, pokud nám finanční prostředky
dovolí, opravovat, doplňovat a rozšiřovat obecní
majetek, to znamená stavební objekty (obecní úřad,
základní škola, hala), dopravní stavby (komunikace,
cyklostezky, chodníky) a inženýrské stavby (mosty,
kanalizace).
S obnovou a údržbou obecního majetku je spojena i
snaha o čistotu a pořádek v obci. Proto pravidelně
každý pátek obecní zaměstnanci provádí úklid celé
obce spojený s výsypem košů. Pokud budeme chtít
žít v čistém, pěkném a uklizeném prostředí obce, měli
bychom se na tom podílet i sami.
1) Komunální odpad
V obci Dolní Radechová je zaveden známkový
systém svozu odpadu. To znamená, že si občané
mohou zvolit četnost svozu odpadů. Čím víc budou
třídit, tím mohou mít méně svozů a tím i více ušetří.
Někteří občané místo třídění ukládají komunální
odpad do kontejnerů na tříděný odpad, nebo do
odpadkových košů.
2) Topení v kotlích
Obec Dolní Radechová je od roku 2002
plynofikována, to znamená, že je možnost výběru jak
vytápět rodinné domy. Někteří občané i přesto
přikládají do kotlů místo uhlí nebo dřeva i plasty nebo
dřevotřískové desky. Naše obec se nachází v údolí a
kouř se tady proto drží.
3) Úklid po psech
V obci je evidováno více než 100 psů. Majitelé psů by
svého miláčka měli nejen krmit, ale když jdou se
svým psem na procházku, měli by si po něm i uklidit
výkaly.
4) Parkování automobilů
V dnešní době je zvykem mít v rodině více osobních
automobilů. V případě podnikání ještě navíc dodávku.
Problém je pak s parkováním. Někteří občané si
pletou
chodník
nebo
místní
komunikaci
s parkovištěm. Místo, aby otevřeli bránu dálkovým
ovladačem a zaparkovali na svém pozemku, parkují
na obecních komunikacích.
Nebuďme lhostejní, začněme s těmito drobnostmi
nejdříve u sebe !

Nebezpečný odpad
Stejně jako každý rok, tak i v roce 2016, bude svoz
nebezpečného odpadu zabezpečen firmou Marius
Pedersen a.s. a to 2 x ročně. Termíny budou
upřesněny později na plakátech.
VAK Náchod a.s. upozorňuje
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., projednalo dne 26. 11.
2015 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2016
s výsledkem, že cena vodného a stočného pro rok
2016 zůstává ve stejné výši jako v roce 2015.
3
Vodné 36,56 Kč/m s 15% DPH,
3
stočné 35,82 Kč/m s 15% DPH,
3
vodné a stočné 72,38 Kč/m s 15% DPH.
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
Změny jízdních řádů
Od 13.prosince 2015 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.
Tříkrálová sbírka 2016
Upozorňuji občany, že sobotu 9.1.2016 proběhne
v Dolní Radechové poprvé „Tříkrálová sbírka“.
V tento den budou chodit po obci koledníci se
zapečetěnými pokladničkami.
Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou
každoročně pořádá
Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci
pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity
ve spolupráci s farnostmi, školami či různými
mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve
všech koutech republiky, často i v obcích o několika
desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší
dobrovolnickou akcí u nás.
V průběhu sbírky procházejí skupinky tří králů
(dobrovolníci – koledníci) městy a obcemi
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KULTURNÍ STAV OBCE
Pro zajímavost uvádím výtah z obecní kroniky
popisující kulturní stav obce v roce 1928 z pohledu
kronikáře Josefa Másla. Za těch přibližně 90 let se
toho ani moc nezměnilo…
Obec naše patří mezi nejpokročilejší v okrese.
V posledních létech od převratu 28. října 1918 přibylo
30 domovních čísel, jejich počet se za posledních 30
let zdvojnásobil.
Už na první pohled překvapí cizince čistotou a
úpravnost domků a pěkné zahrádky před okny, což
svědčí o uvědomění občanstva a o jeho poměrné
zámožnosti, ač většina obyvatelstva jsou tovární
dělníci.
Však také bujné veselí a zábavy patří minulosti.
Neprovádějí se takové taškařiny jako dříve. Není
však také té pospolitosti a přátelských i nepřátelských
rozmíšek jako dříve.
V masopustě je několik bálů (=plesů). Bývá to
hasičský, sokolský, ochotnický (ten někdy maškarní)
a dělnický. Končí se všechny většinou klidně bez
dříve nezbytných rvaček dík uvědomění a vzdělání
občanstva.
Půst a advent jsou obdobím divadelních představení
pořádaných spolkem divadelních ochotníků, kteří
občas i divadlo v přírodě v létě předvedou. Místní
tělocvičná jednota „Sokol“ pořádá většinou každý
druhý rok veřejné cvičení a Sbor dobrovolných hasičů
také občas své veřejné vystoupení připraví. Rok bývá
ukončen veselým silvestrovským večírkem, který
ochotníci uspořádají.
Místní osvětová komise společně se Sokolem pořádá
v roce celou řadu přednášek, v poslední době i se
světelnými obrazy. Tyto přednášky bývají slušně
navštěvovány a někdy zpestřeny hudebními
produkcemi dobrovolníků a recitacemi básní.
V létě ozývá se z přilehlých strání zpěv mládeže,
někdy i hudební nástroj se ozve tichým letním
podvečerem. Proti dřívějším dobám ubývá návštěvy
hostinců, vyjma nepolepšitelné karbaníky, kteří hře
v karty holdují. Vychází se ven do přírody na čistý
vzduch, aby se lidé po celotýdenním pobytu v dílnách
a továrnách osvěžili a nové chuti k další práci nabyli.
Poslední dobou naříká se všeobecně na mravní
úpadek mládeže škole odrostlé a na její neochotu
věnovat se práci ve veřejnosti. Mládež navštěvuje
biografy, kopanou a jiné zábavy, poněvadž obecní
zastupitelstvo přísně dbá toho, aby nedospělí
tanečních zábav se neúčastnili. Těžko se shání
dorost ve spolcích, staří odcházejí a náhrady není.
Všeobecně se vzmáhá materialismus, požitkářství a
sobectví. Připisuje se to tomu, že dorůstá mládež,
která v době světové války vyrostla bez dozoru otců.
Nesmí se však zapomenouti, že od konce války
uplynulo už 10 roků, tedy hodně dlouhá doba, aby její
následky, které v ohledu hmotném brzy byly
odčiněny, mohly býti zahlazeny i v ohledu morálním.
To jsou stíny nynější doby, které naplňují obavami
všechny vážné a poctivé pracovníky na národa roli.

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
Jiřina Klikarová, která nahradila paní Alenu
Ptáčkovou. Komise má stále 6 členek – paní Jana
Kosinková, Blanka Martincová, Lenka Kaválková,
Milada Haucková, Jiřina Klikarová 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. Navštěvujeme
také občany, kteří tráví stáří v domově důchodců
v Náchodě a Malé Čermné.
Je zajímavé, jak vypráví různé příběhy ze života a
rádi vzpomínají na své mládí. V letošním roce jsme
takto navštívily 34 občanů.
Také jsme byly popřát 1 manželskému páru, který
v letošním roce oslavil zlatou svatbu.
18. a 19. května jsme po dva dny pořádaly sbírku
pro Diakonii Broumov. Občané tak měli možnost
vyřazené oblečení, knihy a nepotřebné věci
z domácnosti 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 i přestože
je v obci umístěn kontejner na textil. V příštím roce na
jaře tuto akci chceme znovu zopakovat.
V letošním roce jsme v říjnu přivítaly 3 nově narozené
děti. Vítání se vydařilo, děti ze zdejší školy
zarecitovaly básničky, Anežka Duchatschová zahrála
na flétničku dvě ukolébavky. Děkujeme paní ředitelce
školy a paní učitelce Štěpánové za pomoc. Také patří
poděkování manželům Petržílkovým, kteří nám jako
každý rok vyrobili keramické chaloupky jako
sponzorský dar.
Další naší akcí bylo zajistit Mikuláše pro školu a pro
mateřskou školku. Pro děti jsme připravily balíčky,
tak mohl Mikuláš s andělem a dvěma čerty nadělovat.
Také chceme poděkovat panu Josefu Benešovi,
Tiboru Jirmanovi a paní Aleně Ptáčkové, která již
nepracuje v komisi, kteří nám ochotně pomáhají
s přípravou Mikuláše.
Po vesnici pak chodil Mikuláš se dvěma čerty a
andělem a navštívil tak 18 dětí.
Všem členkám komise děkuji za velmi dobrou
spolupráci po celý rok, přeji jim šťastné a pohodové
vánoční svátky a v příštím roce hodně zdraví a
spokojenosti.
Za celou komisi pak přeji všem občanům spokojené
prožití vánočních svátků, v novém roce 2016 hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Božena Švecová, předsedkyně sociální komise
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V druhém pololetí školního roku 2015/2016
zrealizujeme oblíbený zimní i letní ozdravný pobyt
(školu v přírodě), připravíme dětský karneval ve
školní družině (i s občerstveným pro děti),
zopakujeme oblíbené spaní ve škole i školce a
zapojíme se do ekologického projektu – sběr
tříděného papíru. Každoroční sběr nám pomáhá
uhradit náklady s cestami za krásami naší vlasti
(např. výlet dětí mateřské školy na Staré hrady či
ozdravné pobyty).
A jaké máme nejbližší plány? Dne 18. 12. 2015
proběhne v základní škole vánoční dílna. Děti si
v doprovodu rodičů ozdobí vlastnoručně upečené
perníčky, zarecitují básničky, zazpívají koledy a
vyrobí si vánoční ozdobu na stůl či okno. Touto akcí
se rozloučíme s rokem 2015 a budeme se těšit na
rok nový. Věřím, že to bude rok klidný a šťastný.

Společenské akce v DKS
Uvádím
přehled
dosud
známých
termínů
společenských akcí pořádaných v DKS Dolní
Radechová v roce 2016.
Sobota 16.1.2016 – Myslivecký ples
Sobota 20.2.2016 – Ples hasičů
Sobota 12.3.2016 – Hokejový ples
Sobota 19.3.2016 – Sportovní ples
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení občané,
neuběhlo ani pár měsíců od začátku nového školního
roku a už mám tu milou povinnost opět hodnotit rok,
který se pomalu chýlí ke svému konci. Byl to rok
nečekaných změn i nových poznatků. Rok, který nás
všechny obohatil o nový náhled na kvalitu
mezilidských vztahů, poukázal na dobré i špatné
lidské vlastnosti a neopomenul připomenout, že tím,
co nás všechny spojuje, je vzdělávání dětí a žáků.
Neboť, kdo jiný než žáci, nám každý den ukazují
směr naší cesty. Cestu, kterou doprovází láska,
ochota a úcta všech zaměstnanců školy.
Pro naše děti a žáky jsme zrealizovali zimní ozdravný
pobyt v Krkonoších, dětský karneval, bruslení a
„batůžkování“ v mateřské škole, výuku plavání v obou
školách, výuku anglického jazyka v mateřince, oslavu
Dne dětí, spaní ve škole i školce a řadu zajímavých
výletů či projektových dnů. Celý rok mohli žáci
zdarma a v odpoledních hodinách navštěvovat
rozmanité zájmové kroužky – hráli na zobcovou flétnu
i na nově otevřenou „kytaru“, poznávali nové deskové
hry, rozvíjeli fantazii v rukodělném kroužku a
rozšiřovali své znalosti v kroužku jazykovém i
mysliveckém. Všechny kroužky kromě mysliveckého
organizují pedagogové školy na úkor svého volného
času a bez nároku na finanční ohodnocení. Za tuto
práci jim patří obrovské poděkování.
Ve vedení mateřské školy došlo od září 2015
ke změně. Místo Marie Chocholoušové se stala
vedoucí učitelkou mateřské školy Bc. Kateřina
Brátová. Marušce bych ráda veřejně poděkovala za
její dosavadní práci. Nové vedoucí učitelce popřeji
hodně sil v nové pracovní pozici. Není jednoduché
vést dvoutřídní mateřskou školu s vědomím, že
odloučené pracoviště je nutno pravidelně navštěvovat
a řešit běžné i neobvyklé provozní problémy,
připravovat změny plynoucí z legislativních změn a
realizovat celoroční vzdělávání dětí včetně přípravy
předškoláků. Letos je v mateřince 12 dětí
předškolního věku. K pravidelnému lednovému
zápisu (22. - 23. 1. 2016) budoucích prvňáčků budou
osobním dopisem pozvány všechny děti. Věřím, že
do školních lavic usedne co největší počet z nich.
V prvním týdnu měsíce května 2016 proběhne
řádný zápis dětí do mateřské školy.

Mgr. Eva Marková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní
Radechová

Z návštěvy Mikuláše v mateřské škole
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členové jednotky se připravují teoreticky i prakticky
na činnosti, se kterými se mohou setkat u zásahů.
Velkou průpravou byla účast na soutěži „Dobývání
ztraceného záchranáře“, která se konala pod záštitou
ředitele věznice Rýnovice a hejtmana Libereckého
kraje. Byla to velice náročná soutěž, jak psychicky tak
fyzicky. Družstvo mužů obsadilo sedmé místo a
družstvo dorostenců, zařazené do stejné kategorie,
obsadilo 2. místo.
Jednotka zasahovala u dvou dopravních nehod. Při
jedné, která se stala u koupaliště, se vozidlo
převrátilo po smyku na bok. Při druhé se jednalo o
těžkou nehodu dvou kamionů, při které bylo nutné na
několik hodin uzavřít hlavní silnici vedoucí na
Trutnov. Dále jednotka likvidovala spadlý strom na
komunikaci.
V soboru 19.12.2015 proběhne Valná hromada sboru
dobrovolných hasičů v místní restauraci Na Benfice.
Závěrem chci všem občanům jménem celého sboru
dobrovolných hasičů popřát klidné prožití svátků a
šťastný nový rok.
Za SDH Dolní Radechová Tomáš Klikar

Konečná tabulka dorostenecké ligy

RADECHOVSKÝ SPORT
Nohejbal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dospělí
Po veleúspěšné sezóně celé mužstvo v měsíci říjnu
odpočívalo a od listopadu zase začínáme pravidelně
trénovat. Náš úspěch některé z nás motivoval na
postup do vyšší soutěže, ale po střízlivém
vyhodnocení našich možností jsme usoudili, že
úroveň krajské soutěže je nad naše možnosti. Abych
osvětlil, okresní soutěž se hraje klasicky na 3 dopady
míče tzn. než se míč přehraje na soupeřovu polovinu
může se až 3 krát dotknout země, krajská soutěž se
hraje na max. 2 dopady míče, tzn. hra je náročnější
na techniku a především na fyzičku. Naše mladší
polovička týmu by to dozajista zvládla, ale bohužel
starší polovina mužstva už se na to necítí. Takže i
v příští sezóně se budeme pokoušet o medailové
pozice v okresním přeboru.
V sobotu 2.1.2016 opět pořádáme novoroční
losovaný turnaj dvojic v nohejbale. Týmové dvojky se
nalosují ze dvou klobouků, kde v jednom budou
zkušení hráči a ve druhém nezkušení. Tímto Vás
tedy zveme, ať už jste zkušení či nezkušení hráči,
přijďte si po vánočním lenošení zasportovat. Veselé a
pohodové vánoce a hodně štěstí do nového roku přejí
radechovští nohejbalisté.
Mládež
Mladí nohejbalisté se zúčastnili Krajského přeboru,
turnajů o Pohár nohejbalového svazu, Mistrovství
České republiky a dorostenecké ligy.
V Krajském přeboru se hrálo 7 turnajů v kategorii
mladších a starších žáků. Mladších žáků bylo málo,
tak hráli se staršími dohromady. Umístění: 1. Zbečník
A, 2. Peklo nad Zdobnicí A, 3. Dolní Radechová A, 4.
Peklo nad Zdobnicí B, 5. Zbečník B, 6. Peklo nad
Zdobnicí C, 7. Dolní Radechová B.
MČR jednotlivců ve Žďáru nad Sázavou se mladší
žáci, v konkurenci 32 hráčů umístili takto: Tomáš
Mareček 9. místo, Pavel Forman 29. místo. MČR
trojic v Karlových Varech se Tomáš Mareček, Pavel
Forman a Richard Lehečka umístili na 9. místě z 12
trojic. Jen jediná účast na turnaji o Pohár Českého
nohejbalového svazu vynesla mladším žáků vítězství.
Jinak se těchto turnajů neúčastnili, což je škoda.
Starší žáci byli pouze na MČR jednotlivců
v Prostějově, kde hrál za Radechovou jen Patrik
Levý. Z celkových 25 jednotlivců skončil na 10. místě.
Na turnajích o Pohár Českého nohejbalového svazu
skončili celkově starší žáci na 5. místě. Turnajů bylo
celkem šest, Radechováci byli pouze na čtyřech.
Dorostenci Michal Pošepný, Pavel Středa a Patrik
Levý, kteří hostují za oddíl Zbečník, se na turnajích o
Pohár nohejbalového svazu umístili na pěkném 4.
Místě z celkového počtu deseti oddílů. Tak i
dorostenecká liga, kterou hráli kluci ze Zbečníka
doplnění třemi dorostenci z Dolní Radechové, tak
dopadla poměrně dobře. Se zkušenými protihráči
zahráli několik dramatických zápasů a výsledná
tabulka nevypadá nijak zle.

TJ Sokol Prostějov
TJ Sokol SDS Modřice
6
České Budějovice “A“
NK Zvěrkovice
Slovan Chabařovice6
TJ Sokol Zbečník
České Budějovice “B“
SK START Praha
SK Karlovy Vary

16 14 2
16 12 2
16 6 6
16 5 3
16 054 036
16 0 3 0 3
16 3 0
16 0 3
16 0 0

0
1
2
5
1
4
4
5
3

0
1
2
3
5
6
9
8
13

103:9
89:23
71:41
64:48
59:53
46:66
33:79
31:81
8:104

46
41
32
26
24
19
13
11
3

Volejbal
Po ukončení první poloviny soutěže se volejbalisté
drží na šestém místě z osmi družstev. Jako ostatní
sportovci bojujeme hlavně s nedostatkem mladých
hráčů.
Lední hokej
Benfice Dolní Radechová se prozatím ve II.lize
neregistrovaných v Hronově daří. Po posílení mužstva
o Tomáše Mertu, Miloslava Hudečka a Jakuba
Kozáka, z osmi zápasů pouze jeden prohrála.
Průběžně se drží na prvním místě.
Výsledky :
Benfika Dolní Radechová – Clowns 6 : 2, 11 : 1,
Kocouři Úpice 7 : 3, 4 : 2, Sokol Horní Radechová
11 : 4, Viridium Police nad Metují 11 : 7, 2 : 7, Wikov
Hammers 7 : 5.
Tabulka po polovině základní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benfika D.Radechová
Viridium Police n.Met.
Kocouři Úpice
Clowns
Wikov Hammers
Sokol H.Radechová

8
7
7
6
6
6

7
5
4
2
1
0

0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

1
1
3
4
5
5

59:31
38:23
24:16
15:26
12:28
13:37

21
17
12
6
3
1

50 let Benfiky Dolní Radechová
V sobotu 28.11.2015 proběhly oslavy výročí 50 let od
založení hokejového klubu Benfika Dolní Radechová.
Od 17.00 h. se na zimním stadionu v Náchodě utkaly
mužstva staré gardy a současných hráčů Benfiky. Za
starou gardu nastoupili i 2 původní hráči Pavel
Novotný a Milan Vlášek, kterým je již přes 60 let.
Nejprve se všichni hokejisté vyfotili. Následovalo
utkání hrané na 3 x 15 minut čistého času. Po konci
normální hrací doby byl nerozhodný stav 6 : 6 (2 : 5,
1 : 0, 3 : 1), proto následovali samostatné nájezdy,
ve kterých byli úspěšnější současní hráči Benfiky
v poměru 4 : 1.
Po skončení zápasu se většina hokejistů přesunula
do restaurace Na Benfice. Zde hokejisté zavzpomínali
na slavné doby Benfiky Dolní Radechová, kdy Benfika
porážela i mužstva z Náchoda nebo Nového Města
nad Metují. K nahlédnutí byla v restauraci vývěska
s fotografiemi hokejistů a stavebních prací areálu na
Benfice. Každý hokejista na památku obdržel puk se
znakem Benfiky a výroční zprávu.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
BENFIKA DOLNÍ RADECHOVÁ

utkání v házené mezi Náchodem a Benfikou
Lisabon. Dostal tam oficiální vlajku tohoto klubu,
která je dnes umístěna v restauraci.
V roce 1968 se začalo s výstavbou kabin v rámci
akce „Z“. Byly provedeny tyto práce: vypracování
projektu (OSP Náchod), zemní práce, základy,
zednické práce, elektrikářské práce, vodovodní
instalace (brigádníci), topení (dodavatelsky), obklady
(zednické učňovské středisko), panel pult rozhodčích
(brigádnicky), nátěr oken a dveří, vnitřní omítky a
malby, podlahy, strop (brigádnicky), studna – pitná
voda (OSP Náchod), septik (brigádnicky), střídačky
byly zhotoveny brigádnicky a materiál byl pořízen za
1000 Kčs, což byla odměna od obce za pomoc při
zhotovení zábradlí a betonování protipožární nádrže
v „Zápačí“.
Světelná
tabule na sokolovně
(zhotovena našimi brigádníky) byla chloubou našeho
oddílu a kromě Hradce Králové a Dvora Králové nad
Labem byla jenom na naší vesnici.
Při utkání se Semechnicemi (4 : 4) si prohlížel
kabiny Benfiky bývalý hráč Pardubic a náš
reprezentant p. Franc. Po zápase se zde mohl, jako
na jednom z mála zimních stadionů v okrese
osprchovat teplou vodou.
V rámci letní přípravy byla sehrána fotbalová utkání
s mužstvy Stárkova, Babí, Červeného Kostelce,
Teplic nad Metují a Nového Města nad Metují.

Jak to všechno začalo
Na fotbalovém hřišti „Na Ohradě“, za mostečkem
přes potok Radechovka směrem na „Bahna“, byl
zatlučený dřevěný kůl a na něm na prkénku nápis
„Benfika“, podle známého evropského fotbalového
klubu Benfika Lisabon s tehdy nejpopulárnějším
fotbalistou Evropy Eusebiem. To se psal rok 1963.
V roce 1965 byl pod tímto názvem založen hokejový
oddíl Benfika s obavami, že tento název u Okresního
svazu ČSTV Náchod neprojde. Naštěstí se tak
nestalo.
Nastala pracovní činnost, byl zvolen 17-ti členný
výbor Benfiky. Schůze se konaly každé pondělí buď
v restauraci „U Čudů“ nebo u „Máka Cihláře“. Byly
vystaveny členské průkazy za roční poplatek 10 Kčs
v počtu 140 členů a zhotoveny amatérské odznaky
(MEZ Náchod), později však zhotoveny barevné
odznaky (Znak Hradec Králové), které se prodávaly
v Praze na celostátní burze za 5 Kčs. Také byla
vystavena kniha brigád, kde se zapisovaly
brigádnické hodiny.
Začala výstavba kluziště v akci „Z“. V rámci této
akce byly provedeny tyto práce: vyměření kluziště,
rozšíření kluziště na „Vinici“ buldozerem, zhotovení
mantinelů v dílně p. Šály a jejich sestavení
v sokolovně, zhotovení rohových mantinelů a lavic na
střídačky (Kovodružstvo Náchod u p. Štěpánové),
kůly pro mantinely (Kovošrot Hronov), branky
(Teplárna Náchod), osvětlení bylo zajištěno vlastními
pracovníky, rohové osvětlení (výměna sloupů na
pouličním osvětlení v Náchodě).
První čerpadlo bylo instalováno ve školní zahradě
a čerpalo vodu z potoka, což se ukázalo jako
nevhodné. Nastalo přemístění
čerpadla před
sokolovnu. Byla zhotovena nádrž s přepadem
vody
z potůčku od Řezníčků, postavena zděná
bouda a instalováno elektrické topné těleso.
Ochranný plot za brankami byl proveden vlastními
pracovníky.
Než byly postaveny kabiny, přestrojovali se hráči v
sokolovně. Byl pořízen rozpis služeb na kluzišti
.00
s nástupem v 18
hodin. Služby sloužily ve
dvojicích. Často se stříkalo až do rána a pak
následoval odchod do práce. Téměř každý služby
dodržoval.
V roce 1965 bylo mužstvo přihlášeno do Okresní
soutěže. Byl ustaven hráčský kolektiv dospělých,
později kolektiv dorostenců a žáků. V roce 1966
Benfika postoupila do Okresního přeboru a v roce
1969 do Krajské soutěže, bohužel již ne jen
s vlastními hráči.
K legálnímu názvu „Benfika“ došlo v roce 1968, kdy
zdejší profesor cizích jazyků pan Josef Tylš navštívil

Mužstvo dospělých Benfika Dolní Radechová
1969 - 1970
Z novodobější historie
V sezóně 1976 - 1977 bylo založeno družstvo žáků,
které se zúčastnilo Okresního přeboru. Hned ve
druhé sezóně 1977 - 1978 se stalo okresním
přeborníkem. Tehdy byl Okresní přebor sestaven do
dvou skupin, kdy každá čítala neuvěřitelných 8
mužstev. Mužstvo Benfiky bylo zařazeno do severní,
kde mělo za soupeře i mužstvo Hronova, které již
hrálo v domácím prostředí na umělém ledě. Přesto
Benfika svou skupinu vyhrála, stejně i finálový zápas
na hronovském stadiónu se Sokolem Bohuslavice.
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V této sezóně hrálo mužstvo mužů Okresní přebor a
byla to poslední sezóna staré party, která vydržela od
roku 1965.
Po dvou sezónách, 1978-79 a 1979-80, kdy
Benfika hrála Okresní přebor dorostenců, došlo k
prvnímu významnému obnovení A mužstva mužů.
Po částečné rekonstrukci mantinelů a branek bylo
mužstvo opět přihlášeno na sezónu 1980 - 81 do
Okresního přeboru mužů, který se hrál dvě sezóny.
Otcem tohoto znovuvzplanutí Benfiky byl především
Zdeněk Hornych.
Po rozpadu družstva mužů v roce 1982 nastalo
období, kdy zde byla snaha o založení družstva
žáků, které nebylo přihlášeno do žádné soutěže,
pouze sehrálo několik přátelských zápasů. Toto
mužstvo se rozpadlo v roce 1992.
Po rozpadu mužstva žáků, kabiny na Benfice
chátraly. Jedinou záchranou pro budovu byl záměr
zřídit místo kabin restauraci, která byla otevřena
v červenci 1994.

V roce 2010 došlo v mužstvu k velké výměně hráčů
a kolektiv, který spolu hrál od roku 1995, se prakticky
rozpadl. Z tohoto důvodu již posledních 5 sezón se
Benfika Dolní Radechová umísťuje jen ve spodních
patrech tabulky. Dalším důvodem je i to, že proti
Benfice nastupují čím dál mladší a lepší hráči.

Současnost
K poslednímu znovuobnovení mužstva mužů došlo
v roce 1995. Vše začalo tak, že se pár hokejových
nadšenců dalo dohromady a zařídilo vše potřebné.
Ze začátku se na náchodském zimním stadiónu
hrálo i 20 na 20, převážná většina z toho byla
Radechováků. S nedostatečnou výstrojí, ale s o to
větší chutí, úsilím a zarputilostí bylo odehráno
každé utkání. Po několika přátelských zápasech
s mužstvy „Náchodské amatérské ligy“ ve kterých
bylo dosaženo dobrých výsledků, se mužstvo Benfiky
v sezóně 1995-1996 přihlásilo do této soutěže.
Přestože bylo v této soutěži nováčkem, obsadilo
konečné 3. místo z 9 přihlášených.
Do další sezóny bylo z důvodu velkého počtu hráčů
přihlášeno naše mužstvo i do podobné soutěže
hrané v Hronově. U náchodské soutěže došlo ke
zkvalitnění
příchodem
hráčů
v minulosti
hrajících hokej ve vyšších soutěžích (Náchod, Nové
Město nad Metují, Hronov). Proto bylo příjemným
překvapením celkové 2. místo. V Hronově se naše
mužstvo umístilo na 2. místě z 10 přihlášených.
V dalších devíti sezónách 1997-98 až 2005-06 se
hráčský kolektiv ustálil a proto mužstvo Benfiky
nebylo pouze jednou na „bedně“, kdy skončilo na
4.místě. Dále se Benfika umístila v hokejové lize
amatérů v Náchodě 3 x na prvním místě, 1 x na
druhém a 4 x na třetím místě. Od sezóny 2005-2006
se Benfika z hokejové ligy amatérů v Náchodě
z důvodu nedostatku hráčů odhlásila.
Mužstvo Benfiky Dolní Radechová hrající
hokejovou ligu amatérů v Hronově, je po vynechání
tří sezón od sezóny 2000-2001 účastníkem této ligy
nepřetržitě až do současnosti. Až do sezóny 20092010 byla Benfika nejhůře na pátém místě. Jednou
tuto soutěž i vyhrála, 2 x skončila druhá a 3 x třetí.

Mužstvo dospělých Benfika Dolní Radechová
2006 - 2007
Areál na Benfice
Od zimy 1995-96 se opět začalo s provozováním
ledové plochy. V této sezóně pouze na 2/3 plochy,
následující zimy již na celé ploše. V závislosti na
počasí se na Benfice bruslilo každou zimu v rozmezí
od 16 do 74 dnů. V těchto letech zde byla odehrána
celá spousta žákovských zápasů, kdy se naši
nejmladší stali 3 x přeborníky okresu Vesnických
jednot, 1 x skončili na 2. místě. Kromě žákovských
zápasů se zde uskutečnilo několik přátelských
zápasů mužů a dva dětské karnevaly.

Dětský karneval na Benfice
V roce 1996 se začalo s rekonstrukcí hřiště na
Benfice. Záměrem bylo vybudovat univerzální
sportoviště s kvalitním povrchem a osvětlením
sloužící v letním období nohejbalu a volejbalu,
v zimních měsících pak hokeji.
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Nejprve bylo nutné hřiště odvodnit. Proto byly
v nejvíce podmáčené části položeny drenážní truby,
z kterých byla svedena voda do nově položené
kanalizace umístěné podél delší strany hřiště.
Zemní práce na hlavním kanalizačním svodu byly
provedeny strojně, ostatní zemní práce ručně,
brigádnicky. Následně byla položena spodní silnější
vrstva škváry a vrchní slabší vrstva mastku. S těmito
pracemi byla prováděna demontáž stávajícího
osvětlení.
Dále
byla
provedena
kompletní
rekonstrukce mantinelů. V tomto roce došlo ke
změně stávajícího skladu na klubovnu.
V souvislosti s touto změnou byly provedeny práce:
vyklizení skladu, vybourání otvoru v obvodové zdi,
osazení překladů a okna, provedení krbu a komína,
zavedení ústředního topení do klubovny, provedení
vnitřních omítek a dřevěného podhledu.
V roce 1997 byly přišroubovány vodovzdorné
překližky na bezmála 3/4 mantinelů. Přistoupilo se
také k přivedení vody do střídaček novým vedením
ze studny.
V roce 1998 byly započaty na hřišti Benfiky práce
spojené s položením vrchní vrstvy. Na mastek byla
položena antuka.
V roce 2000 došlo k velké rekonstrukci restaurace,
jejímž
hlavním
cílem
bylo
zlepšit
kvalitu
poskytovaných služeb (čistota vzduchu, kvalita piva).
V souvislosti s touto akcí byly provedeny bourací
práce, byl demontován kotel, nainstalován nový
kotel, položeno PVC, provedeny nátěry, malby,
nainstalováno nové chlazení, nový výčepní pult, byly
vyrobeny nové stoly. Veškeré tyto práce byly
provedeny brigádnicky.
Naposledy se na Benfice bruslilo na celé ploše
v zimě 2002-2003. Od této sezóny již nebylo kluziště
provozováno z důvodu nedostatku lidí ochotných
kluziště připravit, i nezájmu o bruslení. Protože již
byly mantinely zchátralé, přistoupilo se v roce 2007
k jejich likvidaci. Dále byly odstraněny i kůly pro
uchycení mantinelů. Nově byly zabetonovány sloupy
a na nich upevněna síť. Tyto práce byly provedeny
brigádnicky. V současné době je v případě
výhodných klimatických podmínek opět provozováno
kluziště na 1/3 plochy. V zimě 2012 a 2013 byly
uspořádány na kluzišti na Benfice dětské karnevaly.
Protože do objektu zatékalo, přistoupilo se v roce
2007 ke změně střechy z ploché na sedlovou. Proto
bylo nutné provést mimo tesařské konstrukce krovu
a položení tašek i vyzdění a omítnutí štítových stěn.
Většina z těchto prací byla provedena brigádnicky.
Na tyto práce navázalo v roce 2008 vybourání
stávajícího stropu, zateplení nového stropu,
provedení podhledu z palubek a vzduchotechniky.
Navíc byl nově proveden obklad u výčepu. Bourání
stropu bylo provedeno brigádnicky, ostatní práce

svépomocí. Na podzim tohoto roku bylo provedeno
protažení sedlové střechy směrem k Pinkavovým,
čímž vzniklo venkovní zastřešené posezení pro
dalších přibližně 50 hostů restaurace. Práce na
zastřešení byly provedeny svépomocí. Vybavení pod
venkovní zastřešení (lavice a stoly) byly vyrobeny
v roce 2009 svépomocí.
V roce 2012 byla zahájena přístavba k restauraci,
kde mělo vzniknout nové sociální zařízení pro ženy,
přípravna, sklad a úklidová místnost. V letošním roce
by měla být tato stavba dokončena. Akce byla
provedena z části dodavatelsky a z části brigádnicky.
V roce
2012
proběhla
také
rekonstrukce
nohejbalových a volejbalových kurtů. V nejvíce
podmáčeném místě byla provedena drenáž, která
byla svedena do stávající dešťové kanalizace. Dále
bylo provedeno položení nové vrstvy antuky v celé
ploše kurtů. Tato akce byla provedena dodavatelsky,
protože na ni byla získána dotace ve výši 90 %.
Dotaci se podařilo získat díky spolupráci mezi TJ
Sokol Dolní Radechová a Obcí Dolní Radechová.
V roce 2013 byla svépomocí vyasfaltována část
komunikace od restaurace po začátek bývalé
Sokolovny. Dotažení asfaltu od začátku sokolovny po
hlavní silnici bylo provedeno dodavatelsky v letošním
roce za přispění Obce Dolní Radechová.
Závěr
Co dodat na závěr. Benfika Dolní Radechová,
hokejový oddíl, žije. V dnešní době pod tímto
názvem hraje jedno mužstvo amatérskou soutěž v
Hronově. Areál na Benfice slouží svému účelu, i když
jistě nikdo při stavbě kabin netušil, jak budou vypadat
a k čemu sloužit za 30 nebo 50 let. Jisté ovšem je, že
starou slávu Benfiky Dolní Radechová již nikdo
nevrátí…

Areál Benfiky v současné době
Listopad 2015, napsali M.Prause, J.Friedl, J.Michel
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Rozmary počasí
V současné době, kdy si stěžujeme na rozmary
počasí, by možná stálo za připomenutí, jak si s námi
příroda pohrávala před 100 i více lety.
Roku 1845 bylo jaro studený. Na svatého Jiří (24.4.)
byla v Praze na Vltavě, na ledě sloužena mše svatá
na památku tak dlouhé zimy.
Roku 1880 na Štědrý den bylo tak hezké počasí, že
lidé do Náchoda bosýma nohama chodili a na Nový
rok 1881 bylo ještě tak hezky, že žádný ze starých
lidí nepamatoval.
Dne 3.dubna 1881 byla tak velká zima, že
z Dobrošova jeden zmrzl v lese.
Roku 1883 dne 4., 8., 9., a 10. března byli velké
mrazy, že byla okna omrzlá.
Roku 1884 byl moc teplý leden a únor, že nebyl
žádný sníh a lidé chodili moc bosi.
Roku 1887 bylo celé jaro velká zima až do 24.června
a v květnu, když byly stromy v největším květu
napadlo sněhu na ¼ lokte (1 loket = 59,3 cm).
Roku 1889 dne 12.července o 10-té hodině večer se
přihnala tak veliká bouře a krupobití, že mnoho
ptactva pobito bylo. Pak přišla veliká voda, která
vystoupila tak vysoko, že v čísle 14 u Pinkavů
zaplavila 1.schod (dnes chalupa p.Maťátka).
Povodeň vzala nahoře u Cvrčků most v čís.5 (dnes
most „Evropa“).
Roku 1891 dne 29.března na velikonoční svátky
napadlo sněhu na ¼ lokte, že lidé na saních jezdili.
Tento rok byl suchý podzimek, 9 neděl nepršelo.
Roku 1893 dne 7.května napadlo sněhu na ½ lokte a
předtím byla moc krutá zima. Toho roku od začátku
srpna až do září byla velká parna, že teplo stouplo na
48-49-50 stupňů.
Roku 1899 celý leden byl tak teplý, že moc lidí
chodilo boso a dne 21. bylo moc teplo.
Zima 1899-1900 byla moc krutá a neustále se
chumelilo. Dne 30. a 31. března 1900 se tak moc
chumelilo a veliká vánice byla, že celou zimu takový
vějavky nebyly.
Zimu 1900 až 1901 nebyl žádný sníh až do 29.ledna
a mrznutí hrozné od 25.prosince 1900 až do
20.ledna 1901. Tuhá zima panovala až do 28.února
1901.
Roku 1901 bylo veliké sucho, nepršelo od máje až
do října. Toho roku byla veliká úroda okurek.
1.ledna 1902 jsme šli lesem a viděli čerstvé houby a
nejlepší byly houby takzvané kuřátka. Leden byl
jasný a teplý. V Semilech jeden hospodář na Štědrý
den nasekl 2 koše trávy ke krmení.
Roku 1903 byl celý březen moc hezký, že rolníci
zaseli oves a nasázeli brambory. Dne 13.dubna
začalo se chumelit a sníh se sypal až do 21.dubna a
nejvíc kritický byly poslední 2 dny, kdy se hodně válo
a chumelilo. Sněhu napadlo na ½ lokte a místama 1
metr.
Rok 1907 byl moc studený, jaro bylo moc pozdní a
v červenci bylo moc studeno tak, že se často na
střechách šedivý mráz nacházel.

Sokol
Přejeme všem sportovcům i nesportovcům krásné
prožití vánočních svátků, mnoho úspěchů, štěstí a
sportovních zážitků v novém roce 2016. Závěrem
bychom Vás chtěli pozvat na sportovní bál, který se
příští rok uskuteční na Josefa 19.3. Udělejte si
poznámku ve svých kalendářích již dnes a přijďte se
pobavit s osvědčenou kapelou Dynamic z Opočna.
Sokol Dolní Radechová, Martin Jošt, Jiří Jirman,
Richard Levý, Jan Michel
Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Rok 1950
Národní sčítání lidu 1950
V prvém týdnu měsíce března 1950 bylo po celé
Československé republice prováděno „Národní
sčítání lidu 1950“. Naše obec byla rozdělena na dva
sčítací obvody. Sčítacím komisařem prvního obvodu
byl ředitel školy Josef Máslo, sčítacím komisařem
druhého obvodu byl Josef Bureš čp.101. Sčítání bylo
prováděno ke dni 1.března 1950. Potom ke dni
27.března 1950 prováděl ředitel školy Josef Máslo
ještě dodatkové sčítání zemědělských závodů v celé
obci.
Toto
„Národní
sčítání“
lidu
bylo
nejpodrobnějším, jaké kdy u nás bylo prováděno.
Dětský den
V neděli dne 18.června 1950 byl pořádán Odbočkou
Svazu československých žen v Dolní Radechové na
Tyršově cvičišti u školy Dětský den.
Program a nácvik obstaral učitelský sbor. Obsahoval
8 čísel, která byla vděčně vším přítomným
občanstvem přijata a s uznáním kvitována. Po
vyčerpání programu bylo žactvo školy pohoštěno.
Boj proti mandelince bramborové
Žáci a učitelský sbor školy zúčastnili se několikrát
v tomto roce i o hlavních prázdninách hledací služby
v rámci protimandelinkového boje. Byly prohlédnuty
bramborové kultury na katastru zdejší obce
s výsledkem záporným.
Žňové práce v roce 1950
K zajištění žní v roce 1950 byli členové učitelského
sboru jmenováni pomocníky žňových referentů.
Vypomáhali
jim
v administrativě
spojené
s
prováděním žní podle předem vypracovaného
žňového plánu.
Ve zdejší obci byly žně prováděny v 6 skupinách, do
kterých byli všichni zemědělci rozděleni. Tato práce
ve skupinách se velmi osvědčila a žně byly
v poměrně krátké době zvládnuty. Ředitel školy Josef
Máslo byl ustanoven pro obec Dolní Radechovou,
učitelka Marie Nedvědová pro obec Starkoč.
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Rok 1908 byl moc suchý, od svatého Václava nebyly
žádný deště, lidé nemohli orat pole pro sucho a
nejhůř bylo o vodu nouze. Lidé museli pro vodu jezdit.
V obci menší studně vyschly.
Roku 1909 bylo jaro pozdní, až 17.máje začaly kvést
třešně, pak se moc pozdě selo. Potom bylo hodně
sucho, sena se sušily pozdě, pak nastaly deště a
jetelová sena všem shnila. Žita se nejvíc sekly 13.14.-16. srpna a k tomu bylo žito nedozrálé. Ani jeden
hospodář neměl žito dost zralé, protože se každý
obával dešťů.
Roku 1912 bylo jaro suché, červen deštivý, žně byly
pozdě a otavy byly ještě na sv.Martina na lukách.
Dne 6.dubna 1917 na velký pátek celý den pršelo a
na bílou sobotu zase celý den se moc chumelilo. Celý
březen a celý duben 1917 padal sníh a proto se
začalo na poli pracovat až v květnu.
(převzato z poznámek Františka Klimeše, pradědy
Jany a Miloslavy Klimešových)

betlém. A když první hvězda zaleskne se na ztemnělé
zimní obloze, začíná se večeřet. Jídel bývá celá řada.
Staré rody zachovávají tradiční výběr jídel: houbová
polévka, chlupaté knedlíky s houbami, jahelné buchty,
hrách, káva nebo čaj s vánočkou, vařené švestky a
křížaly nesmějí chybět. Jinde i kapři objeví se na
stole, v chudších rodinách uzenáč nebo jiné ryby,
někde kakao, závin. Když pak dojde na ovoce, krájejí
se jablka přes jádra a každý dychtivě očekává, co
bude, hvězdička-či křížek, je-li jablko zdravé, či
červivé a podle toho usuzují své zdraví. Podobně se
děje i s ořechy. Kdo rozlouskne zkažený ořech, ten
prý bude stonat. Od jablek, ořechů a vánočky se
nejdřív oddělá díl a schová dobytku, kterému se dává,
když obdaří hospodáře přírůstkem. Zbytky pak od
jídel a skořápky ořechové dávají se na sv.Štěpána
pod strom, aby hodně rodil.
Je zajímavo, že Štědrý den se zachovalo nejvíce
starých zvyků, obyčejů a pověr. Při večeři se dává
pozor, který člen rodiny nemá stínu. Ten prý do roka
zemře. Velká děvčata chodí do dřevníku pro polínka,
nepočítané množství jich přinesou a teprve ve
světnici počítají. Je-li počet sudý, vdají se příštího
roku, je-li lichý, zůstanou svobodná. Nebo z hromady
vytáhnou polínko. Je-li rovné, dostanou rovného
ženicha, je-li křivé, dostanou hrbatého. Jiná děvčata
jdou po večeři ven, třesou bezem a volají:
„Třesu, třesu bez,
ozvi si mi pes,
kde můj milý jest,
ozvi se mi v tu stranu,
kam se ještě dostanu.“
Také chodí na rozcestí a poslouchají, z které strany
pes zaštěká. Též házívají střevícem přes hlavu.
Obrátí-li se střevíc špičkou ven, půjdou z domu,
obrátí-li se špičkou do světnice, zůstanou doma.
Jinde poklopí na stůl vzhůru dnem 3 hrnečky. Pod
jeden se dává kus štědrovky (vánočky), pod druhý
peníz, pod třetí hřeben. Pak jde někdo ven. Na dané
znamení vrátí se do světnice a obrátí jeden hrneček.
Když najde štědrovku, bude mít po celý rok všeho
dost, když peníz, bude mít po celý rok peníze, hřeben
pak znamená nouzi. Někde také pijí podmáslí, aby
prý je hajný v lese nechytil.
Poslední den v roce roznášejí blahopřání k novému
roku obecní strážník s ponocným a listonošem tak
končí se rok veselým „Silvestem.“

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE
(opsáno z obecní kroniky)
Na sv. Martina, který přijíždí na bílém koni, není
nouze o „martiny“ (=martinské rohlíky). Martinská
husa bývá u nás řídkým hostem.
Když pak prosinec nastane, těší se děti na Mikuláše.
Ten před 6. prosincem nakoupí darů na trhu
v Dobrušce a pak je roznáší. Rodiče nebo větší
sourozenci přestrojí se za Mikuláše, chodí od stavení
ke stavení, zatlučou metlou na okno, zazvoní
zvonečkem, čert zachřestí řetězem a oba vážně
vkročí do světnice. Strach z nich však mají jen ty
nejmenší děti, ty větší už vědí dobře, kdo to je a těší
se na dary, které obdrží. Kde Mikuláše nečekají, tam
si pověsí děti mošny, kabáty, kalhoty i punčochy na
okno a usínají v blahé naději, že jim bude naděleno.
Na sv. Barboru kladou dívky třešňové větvičky do
sklenice s vodou, postaví na teplé místo ve světnici a
pozorují, zda do štědrého večera rozkvetou. Vykveteli do té doby na větvičce květ, dívka se do roka jistě
provdá.
A pak nastanou Vánoce, ty nejmilejší svátky. Časně
ráno na Štědrý den, když je ještě šero, chodí děti
otloukati stromy. S vařečkou v ruce chodí od stromu
ke stromu, mírně tlukou na kmen a zpívají:
„Stromečku vstávej,
ovoce dávej,
usměj se, ustroj se,
je Štědrý den!“
Leckteré najde pod stromem v papírovém sáčku
připravené dárky, jablka či cukroví.
Hospodáři pozorně sledují, kdo přijde ráno první do
stavení. Je-li to muž, bude býček, je-li to žena, bude
to jalovička.
Někde se ještě drží půst. Jen topinky (opečené
skývky chleba) dávají dětem, aby je hastrman do
vody nestáhl. Skoro všude strojí stromeček a stavějí

V dalším čísle zpravodaje opět najdete pokračování
z historie obce.
Děkuji všem autorům za příspěvky. Žádám další
občany o příspěvky do zpravodaje. Nepodepsané
příspěvky napsal starosta.
Obecní zpravodaj 3/2015, vydala Obec Dolní Radechová
Prosinec 2015, počet výtisků 270,
Sestavil a graficky upravil Jan Michel
Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.
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