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30. 4. 2016 - Cesta za ztraceným pokladem v Dolní Radechové

ZKRÁCENÝ ZÁPIS ZE
7. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 4.2.2016 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ

Starosta informoval, že obec v roce 2015 opravila
část komunikace k restauraci Na Benfice v asfaltu.
Část opravené komunikace je umístěna na
pozemkových parcelách ve vlastnictví TJ Sokol Dolní
Radechová. Z tohoto důvodu bylo požádáno, jestli by
TJ Sokol části pozemkových parcel č.154/1 a 154/8,
katastrální území Dolní Radechová, na kterých je
umístěna komunikace, nedaroval Obci Dolní
Radechová za podmínky, že obec uhradí geometrický
plán na rozdělení pozemkových parcel, připraví
smlouvu darovací a zařídí souhlas s dělením na MěÚ
Náchod. Valná hromada TJ Sokol Dolní Radechová
vyslovila
souhlas
s darováním
částí
těchto
pozemkových parcel dne 17.1.2016. Starosta sdělil,
že zastupitelé měli k dispozici situaci, na které bylo
vyznačeno, kde se pozemky nacházejí.

Přítomno 7 členů ZO.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Josef Beneš,
Martin Jošt.
2) Program 7. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 7. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení z 6. zasedání ZO
4. Přijetí daru části pozemkové parcely č.154/1 a
154/8, katastrální území Dolní Radechová
5. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
s RWE GasNet, s.r.o.
Pronájem části pozemkové parcely č.4/1, 4/15,
katastrální území Dolní Radechová
6. Schválení záměru Obce Dolní Radechová podat
žádost o dotaci v rámci 19. výzvy IROP
Podání žádosti do POV - dotační program 2 na rok
2016 a případné přijetí dotace z tohoto programu
7. Schválení firmy pro zajištění kompletní agendy
projektu pro žádost o dotaci
8. Schválení rozpočtu na rok 2016
9. Schválení přídělu do sociálního fondu Obce Dolní
Radechová na rok 2016
10. Návrh usnesení

5) Smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE
GasNet, s.r.o.
V loňském roce byla realizována akce „Přeložka STL
plynovodu na p.p.č. 777/4, 2357 a 107/38 Dolní
Radechová“. Stavba je dokončena, pouze zbývá zřídit
věcné břemeno na přeložku. Z tohoto důvodu je
zapotřebí schválit smlouvu o zřízení věcného
břemene. Starosta vysvětlil, že se jedná o pozemky
v ulici Na Sýkorce. Přeložka byla vyvolána
nesouhlasem
některých
vlastníků
s věcným
břemenem na jejich pozemku.
6) Záměr Obce Dolní Radechová podat žádost o
dotaci v rámci 19. výzvy IROP
K tomuto bodu nejprve starosta sdělil, že s touto
myšlenkou přišli hasiči, kteří mají zájem mít techniku
ve stále lepším stavu.
Od 31.12.2015 je možné podávat žádosti o dotaci
v rámci 19. výzvy IROP „Technika pro IZS“ ve
specifickém cíli 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a
řízení rizik. Obec Dolní Radechová patří pod ORP
Náchod, kde je možné žádat o dotaci na „Pořízení
specializované techniky a věcných prostředků pro
výkon činností spojených s extrémním suchem“.
Jedná se o pořízení velkokapacitní požární cisterny
na dopravu vody. Náklady na cisternu včetně
zpracování žádosti by neměly přesáhnout 8 mil. Kč
s DPH. Výše dotace se předpokládá 90 %, to
znamená, že by náklady obce měly být kolem
800.000,- Kč. Tyto náklady by měly být vyrovnány
prodejem původní cisterny.
Jaroslav Martinec dodal, že půjde o cisternu
kompletně vybavenou, budou v ní věci do budoucna,
nebudeme je pak muset kupovat. Je to jedna
z posledních
možností
získat
dotaci.
Je
pravděpodobné, že všichni žadatelé tuto dotaci
získají. V současné době dochází k velké výměně

3) Plnění usnesení z 6. zasedání ZO
Dne 11.11.2015 na 6. zasedání ZO byl schválen
pronájem části pozemkové parcely č. 3/5, katastrální
území Dolní Radechová p. Radku Vinterovi a
pronájem části pozemkové parcely č. 4/1 a 4/15,
katastrální území Dolní Radechová
Českému
kynologickému svazu, základní organizaci č. 245
Náchod. Obě smlouvy o nájmu již byly podepsány.
Dále bylo schváleno podání žádosti do POV –
dotační program 2 na rok 2016 a případné přijetí
dotace z tohoto programu a přijetí účelové
neinvestiční dotace ve výši 6.000,- Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů Dolní Radechová. Starosta
dodal, že dosud nevíme, zda tuto dotaci obdržíme.
Budeme to vědět přibližně v polovině března.
Nakonec bylo schváleno rozpočtové provizorium na
rok 2016. Podle rozpočtového provizoria bude obec
hospodařit do schválení rozpočtu.
4) Přijetí daru části pozemkové parcely č.154/1 a
154/8, katastrální území Dolní Radechová
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Starosta navrhl schválit rozpočet na rok 2016 jako
schodkový, když příjmy jsou 8.794.100,- Kč a výdaje
10.309.100,- 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 získání dotací
a upřesnění výdajů za jednotlivé akce.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce
obecního úřadu a elektronicky od 15.1.2016 do
2.2.2016.

techniky, proto máme také ještě možnost současnou
cisternu prodat. Pak už to bude problém.
Starosta dodal, že bez dotace by do toho obec nešla.
Dodal, že v 90 % nákladů je zahrnuto i zpracování
žádosti o tuto dotaci.
Tibor Jirman se zeptal, jaká je hodnota naší cisterny?
Jaroslav Martinec odpověděl, že kolem 1 milionu.
Tibor Jirman se zeptal, zda jsme schopni to za tuto
cenu prodat?
Jaroslav Martinec odpověděl, že v současné době
ano.
Tibor Jirman odpověděl, že pokud prodej cisterny
pokryje náklady, tak s tím souhlasí.
Tomáš Klikar doplnil, že z programu IROP z tohoto
programu nemůže čerpat každý. Například v okrese
Trutnov na cisternu žádat nemohou. Proto máme
šanci.

9) Příděl do sociálního fondu Obce Dolní
Radechová na rok 2016
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 2016
ve výši 30.000,- Kč.

7) Firma pro zajištění kompletní agendy projektu
pro žádost o dotaci
Pro zajištění kompletní agendy projektu (zajištění
příloh k žádosti o podporu, podání žádosti o
podporu,
výběrové
řízení
na
dodavatele,
vypracování a podání průběžné a závěrečné
zprávy o realizaci projektu, podání žádosti o
platbu) v rámci 19. výzvy IROP „Technika pro
IZS“ ve Specifickém cíli 1.3 Zvýšení připravenosti
k řešení a řízení rizik byly osloveny 3 firmy:
1. DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad
Kněžnou, 516 01
2.
Centrum
evropského
projektování
a.s.,
Československé armády 954/7, Hradec Králové, 500
03
3. SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283,
Nymburk, 288 02
Nejnižší cenu 92.000,- Kč bez DPH nabídla firma
DABONA s.r.o. Výběrová komise tuto firmu také
vybrala. Druhá se umístila s cenou 155.000,- Kč
bez DPH firma SVI AJAK services s.r.o. a třetí
s cenou 170.000,- Kč bez DPH firma Centrum
evropského projektování a.s.
Starosta navrhl schválit firmu DABONA s.r.o. pro
zajištění kompletní agendy. Doplnil, že ho trochu ty
ceny zarážejí. Doplnil, že s firmou Dabona s.r.o. už
má zkušenosti. Tato firma nám připravovala výběrové
řízení na dodavatele stavby Víceúčelového obecního
centra.

10) Návrh usnesení
Starosta požádal Josefa Beneše, aby přečetl návrh
usnesení.
Zapsala Ivana Zelená 5.2.2016

ZKRÁCENÝ
ZÁPIS
Z
8.
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 4.5.2016 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ
Přítomno 6 členů ZO, omluven Tomáš Klikar.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení
Martinec, Josef Gebrt.

Jaroslav

2) Program 8. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 8. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení ze 7. zasedání ZO
4. Schválení účetní závěrky Obce Dolní Radechová
sestavené ke dni 31.12.2015
5. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ
Dolní Radechová sestavené ke dni
31.12.2015
6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
7. Informace
8. Návrh usnesení

8) Rozpočet na rok 2016
Starosta sdělil, že u příjmů se vycházelo z roku 2015
s rezervou ve výši přibližně 270.000,- Kč. Po odečtení
nutných výdajů vychází na investice v roce 2016
částka 4.542.100,- Kč. V této částce se počítá s
přebytkem z roku 2015 ve výši 1.730.000,- Kč.

3) Plnění usnesení ze 7. zasedání ZO
Starosta uvedl, že na 7. zasedání ZO bylo schváleno
přijetí daru části pozemkové parcely č.154/1 a 154/8,
katastrální území Dolní Radechová. Převod částí
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pozemkových parcel prozatím nebyl ukončen. Byl
vydán souhlas MěÚ Náchod s dělením a rozdělení
pozemkových parcel bylo zaměřeno geodetem. Dále
byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene
s RWE GasNet, s.r.o. číslo 8800076848/1/VB/P.
Věcné břemeno je již zapsáno v katastru nemovitostí.
Následovalo
schválení
záměru
Obce
Dolní
Radechová podat žádost o dotaci v rámci 19. výzvy
IROP „Technika pro IZS“ ve specifickém cíli 1.3
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a firmy
DABONA s.r.o., pro zajištění kompletní agendy
projektu pro žádost o dotaci v rámci 19. výzvy IROP
„Technika pro IZS“. Starosta dodal, že byla včera
žádost o dotaci podána. Nakonec byl schválen
rozpočet na rok 2016 jako schodkový a příděl do
sociálního fondu Obce Dolní Radechová na rok 2016.
Podle schváleného rozpočtu obec hospodaří.

7) Informace
1. Dokončení parkoviště u haly
Starosta sdělil, že se použila starší zámková dlažba,
ale určitě to bude vyhovovat. Parkoviště bude sloužit
pro 10-11 automobilů.
2. Oprava komunikace na hřbitově
Stavba už probíhá, dochází k výměně povrchu
komunikace na hřbitově z asfaltu na zámkovou
dlažbu. Dále bude vyměněna dešťová kanalizace a
provedeny chodníky spojující komunikaci se schody.
Navíc již bylo provedeno zpevnění svahu palisádami.
Vše by mělo být hotové do konce příštího týdne.
Potom ještě bude zbývat opravit márnici a oplocení.
To vše se dokončí snad příští rok.

4) Účetní závěrka Obce Dolní Radechová
sestavené ke dni 31.12.2015
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře
(některých účetních jednotek) je stanovena zákonem
č. 239/2012 Sb.
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku
obce k 31.12.2015 bez výhrad a připomínek a
v rozsahu těchto finančních výkazů dle přílohy č.1.:
Rozvahy, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy, Inventarizační
zprávy a Roční zprávy o finanční kontrole.
Nová komunikace na hřbitově

5) Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Dolní Radechová sestavené ke dni 31.12.2015
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 31.12.2015 bez výhrad a připomínek a v rozsahu
těchto finančních výkazů dle přílohy č.2.: Rozvahy,
Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Inventarizační zprávy a
Roční zprávy o finanční kontrole.

3. Opěrná zeď Hlubočky
Vydání stavebního povolení na tuto akci se hodně
zdržuje, protože se musel změnit projekt z důvodu
blízkosti vedení splaškové kanalizace. Původně byla
navržena opěrná zeď z opřených panelů, teď je
navržena betonová monilitická ze ztraceného
bednění.
4. Polní cesty
Starosta sdělil, že začátkem června by mělo být
zahájeno pokládání asfaltu na obě polní cesty. Polní
cesta směr Babí je již k tomu připravena. Město
Náchod plánuje také opravit cestu od školy na Babí.
Ke konci roku by tak měla být průjezdná komunikace
od p.Týče až ke škole na Babí s povrchovou úpravou
v asfaltu.

6) Závěrečný účet obce za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2015 byl zveřejněn
po dobu 15 dnů, od 12.4. do 29.4.2016. Součástí
závěrečného účtu je přezkoumání hospodaření obce.
To bylo provedeno dne 21.9.2015 a 2.2.2016 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. Starosta navrhl schválit závěrečný účet obce za
rok 2015 bez výhrad.

5. Cisterna
Celkové náklady projektu dosahují výše přibližně 8,9
mil. Kč. K žádosti, kterou zpracovávala firma Dabona,
doložil souhlas HZS Královéhradeckého kraje.
Starosta je s firmou Dabona spokojen. Dodal, že
s nimi převážně komunikoval T.Klikar.
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6. Mateřská škola
Odloučené pracoviště MŠ mělo ukončit svůj provoz
letos do konce školního roku, ale v budově základní
školy je maximální kapacita počtu dětí v mateřské
škole 20 a dětí je přihlášeno na příští školní rok 27,
sedm dětí je tedy navíc. V hale je kapacita
maximálně 10 dětí, proto jsme se rozhodli znovu
obnovit provoz odloučeného pracoviště. Hygiena už
dala souhlas, řeší se souhlas na stavebním úřadě.
Na 99 % nám souhlas dají, do té doby musejí být
rodiče trpěliví. Starosta dodal, že je dobře, že bude
mateřská školka pokračovat, využije se na další 2 - 4
roky, ale na druhou stranu se nebude moci dokončit
rekonstrukce haly.

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
Tříkrálová sbírka 2016
V sobotu 9.1.2016 proběhla v Dolní Radechové
poprvé „Tříkrálová sbírka“. V tento den chodili po obci
koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Výtěžek
Tříkrálové sbírky v Dolní Radechové byl 7.616,- Kč.
Děkuji všem dárcům za finanční příspěvek.
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.

7. Vesnice roku 2016
Poslední informací bylo, že Obec Dolní Radechová je
přihlášená do soutěže o vesnici roku. Uvidíme, jak to
dopadne. Vítěz některé stuhy v krajském kole získá
600 tisíc Kč.

Taneční pro dospělé
Začátkem tohoto roku, v lednu a únoru, proběhly ve
víceúčelové hale v Dolní Radechové již druhé taneční
pro dospělé. 23 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 již třetí pokračování
v přibližně stejné sestavě.

Dále starosta vyzval ostatní, aby podali návrhy, co by
se dalo ještě v obci vylepšit, do čeho by mohla obec
investovat, přestože máme vypracovaný plán rozvoje
obce.
T. Jirman se ozval, jak to bude s rybníkem
v Hlubočkách? Je to tam nedořešené. Starosta uznal,
že možná byla chyba, že obec rybník nekoupila, ale
nechtěl se nechat vydírat. Mohli jsme mít větší šanci
rybník pomocí dotací dokončit.
J. Beneš navrhl zmírnit prudkou zatáčku na
cyklostezce. Starosta odpověděl, že se s tím v plánu
také počítá.
S dalším nápadem se ozval J. Beneš. Nainstalovat
v naší obci radar. Na hlavní silnici je čím dál větší
provoz.
J. Martinec se ozval, že nás to bude stát peníze za
řešení přestupků.
T. Jirman oponoval, že instalace radaru sice nebude
rentabilní, ale bude v obci bezpečněji!

INFORMACE Z KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás pozvat do naší obecní knihovny, kde
jsme rozšířili nabídku knih o další novinky. Nabízíme
Vám širokou paletu knižních titulů různých žánrů, ve
kterých si každý z Vás najde své oblíbené autory.
Dále rozvíjíme spolupráci s Městskou knihovnou
v Náchodě. Zde je možné pro Vás vypůjčit knihy,
které nejsou v nabídce naší knihovny a tím vyhovět
Vašim čtenářským požadavkům. Na letní období,
které není tak čtenářsky bohaté, jsme pro Vás
připravili první ročník soutěže „Rozkvetlá okna Dolní
Radechové“. Jedná se o soutěž, kde se můžete
pochlubit Vašimi krásně rozkvetlými okny a balkony a
udělat tím radost nejen sobě, ale všem lidem naší
obce, kteří mají rádi přírodu a její pestře rozkvetlé
květy.
Příjemné letní období Vám přeje Petra Pozděnová,
knihovnice.

8) Návrh usnesení
Starosta požádal Jaroslava Martince, aby přečetl
návrh usnesení.
Zapsala: Ivana Zelená 5.5.2016
INFORMACE STAROSTY
Poplatek za psa
Kdo jste ještě nezaplatil poplatek za psa za rok 2016,
učiňte tak nejpozději do 30.6.2016. 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.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení občané,
za několik týdnů opět uzavřeme školní rok 2015/2016
a zároveň připravíme rok následný. Rok, který je spjat
s novelou školského zákona a s inkluzí, jsme začali
připravovat v průběhu stávajícího školního roku. A
nebyla to práce nijak jednoduchá.
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stromů. V měsíci dubnu jsme se zúčastnili
velitelského dne, který byl určen pro všechny členy
jednotek a pořádal ho hasičský záchranný sbor.
Co se týče zásahů, několikrát jsme odstraňovali
stromy spadlé při silném větru.
Na počátku května jsme dělali požární asistenci při
ohňostroji v Náchodě, poté nás čekala okrsková
soutěž požárních družstev na Jizbici.
Družstvo mladých hasičů se pečlivě připravuje na
soutěže. Zúčastnili se soutěže Podzvičínský
záchranář, kde obsadili 1. místo! Na konci května se
zúčastní soutěže zdravotnických družstev v Josefově.
Poté bude následovat ukázka vyproštění na tunning
srazu na Rozkoši.
Velice rádi bychom uvítali v našich řadách další
mladé zájemce a nejen ty, ale také zájemce o
členství v zásahové jednotce.
Za SDH Dolní Radechová Tomáš Klikar

Inkluze – začleňování žáků s podpůrnými opatřeními
do běžných tříd základních škol vyžaduje úpravu
stávajícího školního vzdělávacího programu a
přípravu přílohy úpravného školního vzdělávacího
programu pro žáky s podpůrnými opatřeními II. – V.
stupně. Domnívám se, že základní škola je na tuto
změnu připravena dobře. Máme dostatek pracovních
zkušeností s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a využijeme je pro práci s žáky
s přiznanými podpůrnými opatřeními (od 1. 9. 2016),
již několikátý rok u nás pracuje asistent pedagoga a
škola disponuje řadou speciálních pomůcek
využívaných při práci s těmito žáky. Nezbývá než
věřit, že vše bude probíhat ku prospěchu daných
žáků.
V průběhu končícího jara a začínajícího léta nás čeká
řada oblíbených školních aktivit. Připomeňme spaní
ve škole a školce, oslavu Dne dětí, účast v soutěži
prověřující znalost jízdy na kole, prvňáčci budou
slavnostně pasováni na čtenáře a celá škola se
zúčastní
dopravně
laděného
dopoledne
na
dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi. Závěr školního
roku stráví žáci 1. - 5. ročníku v Orlických horách na
chatě Rampušák. Nesmím opomenout řadu
jednodenních aktivit – divadlo, fotografování, účast na
Bambiriádě, akci pořádanou Déčkem Náchod.
Mateřská škola připravuje také řadu zajímavých
aktivit, na které se děti těší již teď. K nejoblíbenějším
patří školní výlet, spaní ve školce a slavnostní
pasování dětí na školáky za přítomnosti pana
starosty.
V samotném závěru školního roku 2015/2016
očekávám uzavření žádosti o prodloužení činnosti
mateřské školy – odloučeného pracoviště na další
období. Věřím, že děti, které nebyly přijaty
k předškolnímu vzdělávání v kole prvním, budou
přijaty v kole druhém. Rozmístění dětí do jednotlivých
tříd budeme řešit na konci června tohoto roku.
Na závěr své krátké zprávy bych ráda poděkovala
všem zaměstnancům školy za jejich celoroční práci a
rodičům za odpovědný přístup při vzdělávání svých
dětí. Užijte si léto plnými doušky a načerpejte hodně
sil do nového školního roku.
Mgr. Eva Marková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní
Radechová

Místní kolo ZST opět v Dolní Radechové
V sobotu 23.4.2016 se na Obecním úřadě v Dolní
Radechové sešli mladí účastníci soutěže o Zlatou
srnčí trofej. Jednalo se o další ročník místního kola,
kterého se zúčastnily nejen děti z mysliveckého
kroužku z Dolní Radechové, ale i děti z Náchoda a
Velichovek. Letos měly poprvé přijet i děti z
mysliveckého kroužku ze Stárkova, které se však na
poslední chvíli omluvily. I tak se sešlo na této akci
dvacet dětí. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Starší v
kategorii “B“, mladší v kategorii “A“ a nejmladší bez
pořadí v umístění v kategorii nulté (MŠ, první a druhá
třída). Tradičně se psaly testy a poté se procházela
připravená poznávací stezka v Celbově Dole. V
mezičase si mohli účastníci vyzkoušet svoji mušku ve
střelbě ze vzduchovky na terč divočáka. Počasí, i
když podmračené, vydrželo a první kapky deště se
objevily až při závěru celé soutěže. Děti přišla
povzbudit i řada rodičů a celá atmosféra pořádané
akce se nesla v příjemném přátelském duchu. Pro
děti i dospělé bylo připraveno i malé občerstvení.
Slavnostní ukončení soutěže proběhlo
opět v
prostorách obecního úřadu, kde byly dětem předány
diplomy, medaile a drobné dárky.
V kategorii B se stal vítězem, jako už po několikáté,
Tomáš Chmelík z mysliveckého kroužku Dolní
Radechová a za zmínku stojí, že letos nás bude
naposledy reprezentovat na národním kole této
soutěže v Bílé v Beskydech, jelikož již dosáhl věku,
kdy se může naposledy této soutěže zúčastnit. Těší
nás i to, že Tomáš úspěšně složil přijímací zkoušku
na Lesnickou školu v Trutnově a bude tak pokračovat
v tom, na čemž jsme se my, jako vedoucí kroužku, i
částečně podíleli.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členové jednotky průběžně zdokonalují své znalosti
odbornou přípravou jak v hasičské zbrojnici, tak i
v různých kurzech. Dva členy jsme vyslali na kurz
vyprošťování, 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
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RADECHOVSKÝ SPORT
Nohejbal

V kategorii A se umístil na prvním místě Michal Čuda,
který sice náš kroužek nenavštěvuje, je samoukem
ve spolupráci se svým dědou myslivcem. Jsme rádi,
že se o přírodu a myslivost zajímá a dosáhl takového
výsledku. Tato soutěž je otevřená a může se jí
zúčastnit každé dítě, které se o přírodu a myslivost
zajímá a má k tomu potřebné znalosti. Pokračováním
této soutěže bude okresní kolo, které proběhne letos
7. května v Tutlekách na Rychnovsku. Zúčastní se ho
nejlepší absolventi místních kol.
Náš myslivecký kroužek pracuje při ZŠ Dolní
Radechová již sedmým rokem a je o něho stále
zájem, o čemž svědčí i počet dětí, které jej
navštěvují. V letošním školním roce jich máme 18 a
to od MŠ do 15 let. Spolupracujeme i s ostatními
kroužky na Náchodsku a v měsíci červnu je
naplánován společný zájezd s dětmi do obory Žleby u
Kutné Hory, kde máme pro děti zajištěný, kromě
prohlídky obory, i 2,5 hodinový výukový program.
Spolu s manželem si přejeme, aby se myslivecké
kroužky i tato soutěž o ZST rozvíjely dál a bylo stále
více dětí, které mají zájem o naši přírodu. Na závěr
patří naše poděkování starostovi obce ing. Michelovi
za propůjčení prostor ke konání této soutěže, Mgr.
Ivanu Zoulovi, který nás s fotoaparátem provázel po
celou dobu akce a všem těm, kteří nám s přípravou
této soutěže pomohli.
Jitka Vaňková Přibylová

Dospělí
Dne 9.4.2016 proběhl v místní hale každoroční
nohejbalový turnaj dvojic. Zúčastnilo se 12 dvojic a
úroveň hry opět poskočila. Bylo se skutečně na co
dívat, vyrovnané zápasy přinesly jak fyzické, tak
psychické vypětí. Putovní pohár nakonec zůstává
v Dolní Radechové, po vítězství dvojice Michal
Ducháč-Jindra Kaplan.
Letošní soutěž okresního přeboru jsme zahájili
vítězně, po třech zápasech držíme 3 vítězství, kdy
jsme porazili Jezbiny 4:1, Velký Dřevíč 3:2 a Jetřichov
5:0.
Sestava našeho mužstva zůstala podobná té loňské Jiří Ullwer, Michal Ducháč, Jiří Jirman, Michal
Čermák, Jan Vencl ml., Josef Beneš, Patrik Levý. Ač
se na první pohled zdá, že nás je na hru hodně,
přesto bojujeme před každým zápasem se sestavou.
Problémem jsou pracovní směny, pracovní vytížení
nebo zdravotní komplikace. Odložený máme zatím
jen jeden zápas. V letošním OP je 9 mužstev a hraje
se dvoukolově bez play-off, což je pro každého 16
zápasů. Jarní část se hraje do 1.7.2016 a podzimní
od 26.8.2016 do 23.9.2016. Aby se stihly odehrát
všechny zápasy, hrají se nejen pátky, ale i některé
vložené středy.
Tabulka Okresního přeboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Benfika D.Radechová
Smržov
Velký Dřevíč
St.koup.Jaroměř
Jetřichov
Stavebka Náchod
Kounov
Jezbiny
Zájezd

3 3
3 2
4 2
3 2
4 2
3 1
2 1
3 01
3 0

0
1
2
1
2
2
1
2
3

12:3
11:4
12:8
9:6
8:12
7:8
4:6
5:10
2:13

6
4
4
4
4
2
2
2
0

6
3
1
1
1
1
1

Mládež
Začíná sezóna 2016
Dolní Radechová má letos sedm mladých
nohejbalistů. Mladší žák Denis Jirman skončil s
trénováním nohejbalu v Dolní Radechové. Je to
škoda, ale ještě zůstali alespoň tři mladší žáci Richard Lehečka, Pavel Forman a Vašek Vaněček.
Doufejme, že vydrží a budeme moci přihlásit Krajský
přebor žáků a vyrazit i na jiné turnaje, popřípadě i na
MČR.
Tomáš Mareček, jako jediný starší žák, nemá s kým
hrát, tak se rozhodl, že bude hostovat za TJ Sokol
Zbečník. Dorostenci Michal Pošepný a Pavel Středa
budou opět hostovat za TJ Sokol Zbečník jako v loni,
kde hráli Dorosteneckou ligu.

Ze soutěže o Zlatou srnčí trofej

Poděkování
Při nákupu ve zdejší prodejně jsem zapomněla na
pultu stokorunu, aniž bych si toho všimla. Při další
návštěvě mě na to upozornili a stokorunu mi vrátili.
Dnes, když slyšíme o nepoctivosti, krádežích,
tunelování atd., chci vyjádřit díky pánům Benešovi a
Hlavovi. Velice si jich vážím, děkuji a přeji, ať se jim
daří.
Jana Sychrovská
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Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Zřízení hřbitova v naší obci
Již po několik let byla projednávána naší veřejností
myšlenka, aby byl u nás zřízen obecní hřbitov, aby
naši zemřelí mohli odpočívat doma – ve své obci.
Uskutečnění dalo na sebe dlouho čekat.
Konečně ve schůzi MNV dne 24. září 1946 bylo
učiněno usnesení o postavení obecního hřbitova. Za
tím účelem byla ustavena komise, jejíž členové z řad
zájemců byli pozváni na schůzku na místní národní
výbor.
Následovala
společná
pochůzka
a
jednání
s Antonínem Borůvkou ohledně pozemku pro hřbitov.
Mimoto členové komise shlédli ještě pozemek
Vincence Kubečka “na Příhoně“.
V další schůzi hřbitovní komise bylo konstatováno, že
pozemek Vincence Kubečka i Antonína Borůvky není
na
prodej.
V úvahu
přišly ještě
pozemky
v Hlubočkách a sice Josefa Gece, bytem v PrazeStrašnicích, pozemek Vilemíny Dvořáčkové č.p.80 a
Josefa Havla č.p.26 a sice pole s částí zalesněného
svahu nad rybníčkem „Mazankou“, kterýžto pozemek
by dle předloženého dotazu bylo možno získat od
Josefa Havla č.p.26, který je ochoten tento pozemek
pro hřbitov přenechat, ale směnou za jiný pozemek
náhradní, pokud možno louku.
Aby byla získána jistota, že toto místo je pro zřízení
hřbitova způsobilé, byl požádán okresní národní
výbor v Náchodě o provisorní schválení. Byl
předložen prozatímní návrh pro postavení hřbitova
(dle návrhu Oldřicha Klimše, nakreslil Josef Vlček,
stavitelský asistent).
Na pozemku byly vykopány 3 sondy 2 metry hluboké.
Půda shledána písčito - hlinitá, nikoliv kamenitá.
V neděli dne 15. června 1947 za přítomnosti majitele
pozemku Josefa Havla č. p. 26, předsedy MNV
Jaroslava Klimše, Vojtěcha Vlčka a Oldřicha Klimše
byly kolíky označeny potřebné hranice místa, které
dne 18. června 1947 inženýr Josef Pinkava
z Náchoda odměřil. Současně byly zasazeny
mezníky.
Ve schůzi MNV dne 4. července 1947 byla
projednána s Josefem Havlem č.p.26 směna tohoto
pozemku.
K návrhu předsedy hřbitovní komise Vojtěcha Vlčka
ohledně pracovní povinnosti, usneseno stanovit ji na
osoby od 16 do 60 let, pokud jsou práce schopny.
Hřbitovní komise pověřena k provedení sbírky,
případně upsání půjčky.
Se souhlasem předsedy MNV Jaroslava Klimše
zakoupeno od J. Drábka z Náchoda 7000 cihel ze
zbořeného komína bývalé továrny firmy H.
Hitschmann, kterých část zdarma již odvezli místní
rolníci.

Dorostenec Patrik Levý se rozhodl pro hostování
v oddílu SK Bělá (okres Chrudim). Zakládají tu
poprvé Dorosteneckou ligu. Nabídka v základní
sestavě se nedala odmítnout, i když Zbečník, kde
hostoval vloni, je podstatně blíže.
Volejbal
Volejbalisté jsou po polovině odehrané soutěže na
šestém místě. Jarní část začali výhrou 3:2 nad
druhým mužstvem v tabulce z Velkého Dřevíče.
Dne 11.6.2016 pořádáme na místních kurtech u
restaurace již dvanáctý ročník turnaje smíšených
družstev ve volejbale. Turnaje se tradičně účastní
hráči vyšších soutěží a nejen pro ně bude zajištěno
občerstvení. Přijďte podpořit tuto akci a ochutnat
grilované maso.
Lední hokej
Benfika Dolní Radechová nakonec skončila ve II.lize
neregistrovaných v Hronově na 1.místě. Z patnácti
zápasů základní části pouze dva prohrála.
V play-off Benfika nejdříve v semifinále narazila na
tým Clowns, který porazila 7 : 3. Ve finále pak zvítězila
po tuhém boji nad mužstvem Viridium Police nad
Metují 5 : 4, když o těsném vítězství rozhodl 2 minuty
před koncem Miloslav Hudeček.
První tři místa v Kanadském bodování II. ligy obsadili
hráči Benfiky Dolní Radechová, když první byl Miloslav
Hudeček, který ve 14-ti zápasech vstřelil 38 gólů a na
24 nahrál. Druhý byl Petr Hajník, který ve 12-ti
zápasech vstřelil 33 gólů a na 21 nahrál. Na třetím
místě skončil Jakub Kozák, který v 15-ti zápasech
vstřelil 19 gólů a na 29 nahrál.
Výsledky :
Benfika Dolní Radechová – Clowns 6 : 2, 11 : 1, 2
: 4, Kocouři Úpice 7 : 3, 4 : 2, 4 : 2 (nedohráno),
Sokol Horní Radechová 11 : 4, 5 : 3, 11 : 5, Viridium
Police nad Metují 11 : 7, 2 : 7, 11 : 6, Wikov
Hammers 7 : 5, 12 : 2, 8 : 4.
Tabulka po základní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

15 13 0
15 10 0
15 8 2
15 5 1
15 3 1
15 1 1

0 2 108:61
0 5 63:35
1 4 74:57
1 8 45:64
0 11 38:78
3 10 41:82

39
30
29
18
11
8

TJ Sokol Dolní Radechová – SK Benfika Dolní
Radechová, z.s.
Z důvodu nutnosti zapsání naší sportovní organizace
do obchodního rejstříku, bylo rozhodnuto o změně
názvu. Z původního názvu TJ Sokol Dolní Radechová
jsme se přejmenovali na SK Benfika Dolní
Radechová, z.s. Veškeré náležitosti spolku zůstávají
beze změny.
SK Benfika Dolní Radechová, Martin Jošt, Jiří
Jirman, Richard Levý, Jan Michel
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Při schůzi hřbitovní komise, konané dne 8 . července
1947 na dotazy Josefa Bureše č.p.101, jak to bude
se svěcením hřbitova, ujištěno vyřešit tuto záležitost
po dokončení stavby hřbitova, případně i dříve,
k úplné všestranné spokojenosti, ovšem za
předpokladu, že se všechno občanstvo činně co
nejvíce zúčastní stavby a pomůže finančně.
Usneseno vykonat po obci sbírku ve prospěch
hřbitova a sice tak, že by občané přispěli jednak dary,
jednak zápůjčkami, které budou splatné postupně po
dvou létech a zálohami na zakoupení míst pro hroby.
Místní národní výbor zadal vyhotovení plánu na
úpravu nového hřbitova zahradnímu architektu
Josefu Minibergovi, Praha II, který zaslal k nahlédnutí
a k případnému doplnění předběžný návrh plánu a
popis provedení. Usneseno dát vyhotovit konečný
plán bez jakýchkoliv změn. Za detailní konečný plán a
popis požadoval částku 6.500,- Kčs.
Vyhotovení plánu na oplocení a stavbu márnice
s příslušenstvím, jakož i dohled na stavbu, zadány
Václavu Karšovi, staviteli v Náchodě. Symboly pro
hřbitov “kříž s Kristem“ a „oheň“ pro urnový háj
zadány sochaři a kameníkovi Jindřichu Roubíčkovi
z Náchoda.
Výnos sbírky po obci občanstvem pořádané ve
prospěch hřbitovních symbolů činil 22.776,- Kčs.
V sobotu dne 20. března 1948 se započalo s prací na
staveništi. Začala práce, ale stavěly se jí v cestu hory
překážek. Byly to překážky jednak finanční, jednak
administrativní, jednak nedostatek pracovních sil,
takže v roce 1949 práce se hřbitovem úplně uvázla.
Teprve 29. března 1950 se opět začalo. Dne 1.
května 1951 těžce onemocněl předseda hřbitovní
komise Vojtěch Vlček, který se o výstavbu hřbitova ze
všech nejvíce zasloužil.
Ve schůzi hřbitovní komise dne 28. května 1951 bylo
konstatováno, že stavba hřbitova pokročila již tak, že
hřbitov bude moci být během měsíce června 1951
předán k užívání.
V úterý dne 5. května 1951 provedeno bylo
kolaudační řízení na hřbitově. Stavba hřbitova
uznána za způsobilou a krajskému národnímu výboru
doporučeno příznivě vyřídit žádost za vydání povolení
k používání.
V záležitosti svěcení hřbitova sděleno na schůzi
hřbitovní komise dne 6. června 1951 Josefem
Burešem po jeho informaci na děkanském úřadě
v Náchodě, že hřbitovy veřejné a komunální se
nesvětí, jen hřbitovy konfessijní a světí zvlášť každý
jednotlivý hrob příslušníka římsko-katolické církve.
Tím záležitost svěcení našeho hřbitova byla vyřízena
a jen, jak Josef Bureš sdělil, při prvním pohřbu
příslušníka bude posvěcen kříž na hřbitově.

Rozhodnuto, proto předali hřbitov veřejnosti v neděli
dne 17. června 1951 a
sice slavností rázu
občanského bez církevních ceremonií.
Slavnost předání hřbitova veřejnosti
V neděli dne 17. června 1951 byl hřbitov slavnostně
předán veřejnosti. Sraz účastníků slavnosti byl ve
13:30 hodin odpoledne u zdejší školy. Ve 14 hodin
vyšel průvod asi 750 osob za doprovodu hasičské
hudby z Náchoda na nový hřbitov. Před branou
hřbitova zahrála hudba naši národní a státní hymnu.
Slavnost zahájil a přítomné přivítal za nemocného
předsedu hřbitovní komise jeho zástupce Josef
Jirman č.p.122. Připomněl velikou práci a zásluhu
nemocného předsedy Vojtěcha Vlčka na výstavbě
hřbitova. Ze slavnosti mu byl poslán do okresní
nemocnice v Náchodě pozdravný dopis. Poté vylíčil
krátce vše, co stavbě a přípravě k ní, jakož i
slavnostnímu předání hřbitova předcházelo, vysvětlil
přítomným proč se hřbitov nesvětí a že na osobní i
písemné pozvání k účasti na slavnosti děkanský úřad
v Náchodě poslal jen omluvný dopis. Zástupce se
však nedostavil. Za církev československou a spolek
„Krematorium“ učinil pěkný projev katecheta
československé církve Karel Paděra z Náchoda. Eva
Gombošová, žákyně II.třídy zdejší školy, přednesla
báseň „Rozmluva s Bohem“. Josef Jirman poděkoval
za recitaci básně i projev a požádal místní národní
výbor, aby převzal hřbitov do své ochrany.
Přítomný předseda MNV Vojtěch Cvrček poděkoval
všem, kteří se výstavby zúčastnili a převzal hřbitov do
správy
místního
národního
výboru
v Dolní
Radechové.
Za zvuků vážné melodie otevřena brána a pak
následovala prohlídka hřbitova. V pokladničce na
dobrovolných příspěvcích na hudbu, výsadbu a
dobudování hřbitova se sešlo 5.695,- Kčs.
Slavnost se vydařila, počasí nám přálo. Tak jako
všichni společně hřbitov budovali, také se všichni
společně zúčastnili slavnosti bez rozdílu náboženské
příslušnosti a politického přesvědčení, tak tu také
budou společně odpočívat.
Slavnosti se zúčastnilo jako hosté mnoho rodáků
dolno - radechovských. Všichni účastníci odcházeli ze
hřbitova spokojeni a s otázkou: „Kdo sem přijde
první ?“
Sluší ještě poznamenat, že těch, kteří se práce na
hřbitově vůbec nezúčastnili, bylo velmi málo.
Dobrá věc se podařila. Vybudování hřbitova
společnou prací všech našich občanů jest skutečně
veliký čin a zaslouží si našeho vděčného ocenění.
První, který tu byl k věčnému odpočinku uložen, byl
František Řezníček, okresní cestář ve výslužbě č. p.
108, toho času nejstarší občan dolno - radechovský.
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to slepenec se láme, jehož při stavbách našich
chalup a domků do základů podnes se užívá, táhnou
se od pradávna podél potoka Radechovky rozsáhlá
luka, která jsou největším zdrojem obecních příjmů.

Narozen dne 9. prosince 1858, zemřel dne 18.
července 1951 ve věku 92 let, 7 měsíců 9 dní.
Téměř celá obec zúčastnila se dne 21. července
1951 tohoto prvního pohřbu na náš hřbitov. A tak
František Řezníček stál první ze všech noční stráž na
místě věčného odpočinku na našem krásném
hřbitově.
Prvním hrobníkem na našem hřbitově zvolen Jan
Plšek, okresní cestář v Dolní Radechové č.p.6 od 1.
července 1951.
Práce na dobudování hřbitova pokračovaly pak ještě
v dalších letech.

Samoty a domovní čísla
I stavení obytná mají svá pojmenování namnoze
původu prastarého: Jsou to: Podháj, Kalasperk,
Zápač, kde potůček Zápačka od Pavlišova tekoucí do
Radechovky se vlévá, v poli, v koutě, u zvonice, na
kopečku, na kopci, na bahnách, v zahradě, v ulici,
v drábovně.
Přezdívky osobní
Z dřívějších dob zachovaly se posud osobní
přezdívky, rázu slušného, ač dříve rozšířeny byly
přezdívky hanlivé.
Č.1 – U Pinkavů (ve statku), č.3 – Antonín Cvrček (u
štrykovačky), č.5 – Marie Cvrčková (u Adolfů
Cvrčků), č.8 – Antonín Cvrček (zahradský), č.27 –
Rudolf Dvořáček (u bahenských Dvořáčků), č.31 –
Karel Martinec (u Karlů Martinců), č.38 – Josef
Pinkava (u bahenských Pinkavů), č.47 – František
Máslo (u policajtů), č.48 – Eduard Nývlt (u Édů), č.80
– Vilemína Dvořáčková (u bednářů).

STAV OBCE V DOBĚ ZALOŽENÍ KRONIKY (1928)
Zeměpisná data obce
Obec naše rozložena jest v úzkém údolí po obou
stranách potoka Radechovky, kde v dobách
pradávných „na Radechůvce“ se říkalo. Kolem
zvedají se příkré stráně, na východě většinou
z červeného pískovce, na stranu západní přechází
půda písčitá v hlinitou – útvar permský přechází
v křídový.
Zeměpisná šířka severní 50°25´, zeměpisná délka
východní 16°50´, výška nad hladinou mořskou asi
350 m, průměrný tlak vzduchu 730, průměrná roční
teplota 8°C, roční průměrné množství srážek 650
mm, časový rozdíl mezi námi a Prahou 4 minuty.
Celková výměra katastru obecního 404 ha 45 arů 62
m2. Obyvatelstva ke dni založení kroniky 879, z toho
411 mužů a 467 žen, domovních čísel 167.
Z obce na strany vybíhají samoty: Zápačí, Podháj,
Kalasperk, Pole a Pustina.
Ke katastru dolnoradechovskému patří Velký rybník,
jinak „Pilný“ zvaný, rybníček Mazanka a dnes v louku
proměněná Sýkorka.

Veřejné budovy, pomníky a pod.
V obci jsou tři veřejné budovy: škola (z r.1891),
sokolovna (1909) a hasičská zbrojnice (1911).
U hostince Antonína Klesla jest kaplička postavená
roku 1869, nyní již hodně sešlá, u čís.32 (hostinec
Romana Dostála) stojí kříž postavený Davidem
Burešem a Marií, manželkou jeho, r. 1857. Na
dolejším konci stojí kříž z r.1908.
U č.41 stával dřevěný kříž s plechovým obrazem
Kristovým – zrušen r. 1903.
Při silnici od Náchoda jest malá, úzká kaplička Jana
Nepomuckého.
Dříve stál dřevěný sloup na způsob božích muk se
skříňkou, ve které soška Jana Nepomuckého byla
schována u silnice na Červeném kopci na pozemku
Josefa Pinkavy č.1 – zrušen r. 1920.
U statku Jirmanova č.11 pod rozložitým kaštanem
stávala kaplička, postavená r. 1841 Antonínem
Pozděnou z čís.3. U ní v čas vigilií Nepomuckého po
8 májových večerů kantor Josef Prokop s velikým
zástupem ctitelů pobožnost konával. Byla zbořena
r.1908.
Na kopečku u čísla 44 stojí kamenná zvonice se
zvonem, původně z roku 1833, který byl ve světové
válce zrekvirován a místo něho zavěšen nový roku
1920.
Nejkrásnější ozdobou obce je mohyla padlých ve
světové válce z roku 1922 pod číslem 44.

Názvy tratí
Zajímavé jsou názvy tratí. Jména tato jsou původu
namnoze prastarého, dědictvím dob dávno minulých
a možno je rozdělit dle tvaru pozemku, dle polohy
místa, dle toho, co se tam kdy pěstovalo, dle povahy
půdy, dle původu a dle vlastníka.
Největší trati jsou: Číhadlo (kde se na ptáky
číhávalo), Vrchová, Kořenice (kde se asi mnoho
léčivých bylin nacházelo), Komora, Rybničná či
Ryničná a Průhonská (kde dobytek se proháněl).
Také menší pozemky, pole, lesy, louky i domovní
čísla mají svá pojmenování.
Nejzajímavější název nese les Kobylice. Od starého
hradu náchodského „na Homolce“ táhne se směrem
ke Kramolně les zvaný Kobylice, t.j. Kobylé pole =
místo ohražené na němž kobyly, koně hradní,
pásávali. Pod Kobylicí, v níž kámen „kobyličák“, tvrdý

V dalším čísle zpravodaje opět najdete pokračování
z historie obce a stav obce v době založení kroniky.
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Obecní úřad Dolní Radechová

- prodej svozových pytlů
známek - 69,- Kč za kus.

Náchodská 240
Dolní Radechová
549
11 úřad Dolní Radechová
Obecní
IČO 00272621
Náchodská 240
tel.č.
Dolní 491424724
Radechová
e-mail:
549 11 obec.dolrad@seznam.cz
IČO
00272621
úřední
hodiny:
středa491424724
9.00-12.00, 13.00-17.00
tel.č.

- možnost pronájmu hlavního sálu - ceny dle
dohody.
- prodej svozových pytlů a jednorázových
známek
- 69,Kč za
kus.a stolů z haly - ceny židle
- možnost
půjčení
židlí
2,Kč/den, stoly
5,- Kč/den.
- možnost
pronájmu
hlavního sálu - ceny dle
-dohody.
možnost půjčení lešení - 0,10 Kč/metr běžný/den.
- půjčení
možnostmíchačky
půjčení židlí
a stolů
z haly - ceny židle
- 30,Kč/den.
2,- Kč/den, stoly 5,- Kč/den.
- možnost ukládání odpadů - plastů, skla, papíru,
- možnost
půjčení
lešení
- 0,10
Kč/metr běžný/den.
textilu,
železa
- zdarma,
plasty
- kontejnery
(u Nývltů,
u
prodejny,
křižovatka
na
Habršperku,
u
haly),
sklo - půjčení míchačky - 30,- Kč/den.
kontejnery (u prodejny), papír - kontejnery (u
- možnosttextil
ukládání
odpadů
plastů, skla,
papíru,prodejny),
- kontejner
(u -prodejny),
železo
textilu,
železana- zdarma,
- kontejnery
(u Nývltů,
kontejner
skládceplasty
v ohradě.
Barevné
kovy
u
prodejny,
křižovatka
na
Habršperku,
u
haly),
sklo vykupuje p. Jan Jirman – čp.274.
kontejnery (u prodejny), papír - kontejnery (u
-prodejny),
možnost
jakéhokoliv
odpadu
textiluložení
- kontejner
(u prodejny),
železo naskládce
(velkoobjemový
- koberce,
nábytek,
kontejner na
skládce v ohradě.
Barevné
kovy
rostlinné
zbytky
tráva,
listí,
větve,
stavební
suť vykupuje p. Jan Jirman – čp.274.
přibližně od začátku dubna do konce října každou
.00
.00
- možnost
uložení
odpadu
na
- 11 jakéhokoliv
hod. - 5,- Kč/
balík, kus,
lichou
sobotu 10
skládce zbytky
(velkoobjemový
- koberce, nábytek,
rostlinné
- zdarma.
rostlinné zbytky - tráva, listí, větve, stavební suť Veškeré
jsou platné
2016.
přibližně ceny
od začátku
dubnapro
dorok
konce
října každou
.00
.00
lichou sobotu 10 - 11 hod. - 5,- Kč/ balík, kus,
rostlinné zbytky
- zdarma.
Obecní úřad Dolní Radechová vyhlašuje 1. ročník soutěže

e-mail:
obec.dolrad@seznam.cz
Organizace
obecního úadu:
Starosta
obce: Ing.Jan Michel,
úřední
hodiny:
mobil
724179769
středa 9.00-12.00, 13.00-17.00
Místostarosta obce: Josef Beneš
Organizace
obecního
Účetní: Ivana
Zelená, úadu:
mobil 776439360
Starosta obce: Ing.Jan Michel,
mobil 724179769
(podobné
informace uvedeny
Služby
pro občany
Místostarosta
obce:
Josef Beneš
již
ve
zpravodaji
č.
1/1997,
č.3/2006,
Účetní: Ivana Zelená, mobilč.4/2000,
776439360
č.1/2011)

-ověřené
výstupy(podobné
z katastru
nemovitostí,
Služby pro občany
informace
uvedeny
obchodního rejstříku, rejstříku trestů a bodového
již ve zpravodaji č. 1/1997, č.4/2000, č.3/2006,
hodnocení řidiče. V rámci pracoviště Czech POINT
č.1/2011)
jsou referentkou paní Ivanou Zelenou poskytovány
tyto
výstupy za
poplatek 100,Kč.
-ověřené
výstupy
z katastru
nemovitostí,
obchodního rejstříku, rejstříku trestů a bodového
-vidimace a legalizace neboli ověřování shody
hodnocení řidiče. V rámci pracoviště Czech POINT
kopie listiny s originálem a ověřování pravosti
jsou referentkou paní Ivanou Zelenou poskytovány
podpisů.
referentka
paní Ivana Zelená. K
tyto výstupyProvádí
za poplatek
100,- Kč.
ověření listiny nebo podpisu je nutné mít platný
-vidimace
a legalizace
neboli ověřování
občanský průkaz.
Správní poplatek
za ověření shody
jedné
kopie
listiny
s
originálem
a
ověřování
pravosti
stránky je 30,- Kč a za ověření jednoho podpisu
je
podpisů.
Provádí
referentka
paní
Ivana
Zelená.
K
30,- Kč.
ověření listiny nebo podpisu je nutné mít platný
-kopírování,
zmenšování,
zvětšování
z jakýchkoliv
občanský
průkaz.
Správní poplatek
za ověření
jedné
předloh
do
velikosti
formátu
A3
(297
x
mm) jestránky je 30,- Kč a za ověření jednoho 420
podpisu
černobílé,
30,Kč. do formátu A4 (210 x 297 mm) - barevné.
Ceny - kopírování černobílé A4 jednostranné 1,50
-kopírování,
zmenšování,
zvětšování
z jakýchkoliv
Kč, oboustranné
3,- Kč, A3
jednostranné
3,- Kč,
předloh
do
velikosti
formátu
A3
(297
x
420 mm)A4oboustranné 6,- Kč. Kopírování barevné
černobílé, do formátu
jednostranné
20,- Kč. A4 (210 x 297 mm) - barevné.
Ceny - kopírování černobílé A4 jednostranné 1,50
-půjčování
knih a3,-časopisů
- obecní knihovna
je
Kč, oboustranné
Kč, A3 jednostranné
3,- Kč,
.30
.30
do
16
hodin.
O
otevřena
každou
středu
od
14
oboustranné 6,- Kč. Kopírování barevné A4
knihovnu se stará
paní Petra Pozděnová. Půjčování
jednostranné
20,- Kč.
knih a časopisů je bez poplatku. Více informací na:
-půjčování
knih a časopisů - obecní knihovna je
http://knihovnadolniradechova.webk.cz/.
.30
.30
otevřena každou středu od 14 do 16
hodin. O
-vaření
obědů
pro
mimoškolní
strávníky
knihovnu se stará paní Petra Pozděnová. Půjčovánízákladní
škola provozuje
školní kuchyň,
v současné
knih a časopisů
je bez poplatku.
Více informací
na:
době
zde
vaří
paní
Ivana
Fetterová
a
paní
Eva
http://knihovnadolniradechova.webk.cz/.
Ronerová. Obědy si mohou objednat i mimoškolní
.55
.15 strávníky
-vaření vydávají
obědů se
prood 10
mimoškolní
do 11 hod,
cena 55,-strávníci,
základní
škola
provozuje
školní
kuchyň,
v
současné
Kč, důchodci cena 49,- Kč.
době zde vaří paní Ivana Fetterová a paní Eva
Ronerová. Obědy si mohou objednat i mimoškolní
.55
.15
strávníci, vydávají se od 10 do 11 hod, cena 55,Kč, důchodci cena 49,- Kč.

a jednorázových

Rozkvetlá
okna
Dolní Radechové

Veškeré ceny jsou platné pro rok 2016.

Soutěží se o nejrozkvetlejší okna a balkony, které se nachází na území obce.
Soutěže se může zúčastnit každý občan naší obce. Do soutěže je možné přihlásit jakákoliv okna nebo
balkony, které jsou viditelné z veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného prostranství.
Hodnotit se bude zejména estetika, kompoziční uspořádání, nápaditost a náročnost pěstování.

REKLAMA
Odborná komise,
tvořená občany obce,ROZKVETLÁ
vyhodnotí přihlášené domy v OKNA
první dekádě měsíce srpna.
Autoři tří nejhezčích oken a balkonů získají zajímavé tematické ceny.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen nejlepším pěstitelům proběhne
po vyhodnocení soutěže na konci srpna. Termín vyhlášení výsledků a předání cen bude včas oznámen.
Nejhezčí výzdoby budou vyfotografovány a vyvěšeny na vývěsce obecního úřadu.

REKLAMA
OKNA
Do soutěže seROZKVETLÁ
můžete přihlásit do 31.05.2016
v kanceláři OÚ Dolní Radechová nebo emailem obec.dolrad@seznam.cz

Děkuji všem autorům za příspěvky. Žádám další
občany o příspěvky do zpravodaje. Nepodepsané
příspěvky napsal starosta.
Obecní zpravodaj 1/2016, vydala Obec Dolní Radechová
Květen
početautorům
výtisků 270,
Děkuji2016,
všem
za příspěvky. Žádám další
Sestavil a graficky
upravil Jan
občany
o příspěvky
doMichel
zpravodaje. Nepodepsané
příspěvky
napsalpotřebu
starosta.
Určeno
pro vnitřní
obecního úřadu.
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Obecní zpravodaj 1/2016, vydala Obec Dolní Radechová
Květen 2016, počet výtisků 270,
Sestavil a graficky upravil Jan Michel
Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.

Obecní zpravodaj 1/2016, vydala Obec Dolní Radechová
Květen 2016, počet výtisků 270
Sestavil a graficky upravil Jan Michel
Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.

