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Děti z kroužku – Hra na kytaru
ZŠ Dolní Radechová

5) Pronájem části pozemkové parcely č.3/9, k.ú.
Dolní Radechová
K tomuto bodu starosta sdělil, že pan Petr Hajník má
zájem o pronájem části pozemkové parcely č.3/9,
2
katastrální území Dolní Radechová o výměře 500 m
v roce 2015 a 2016 pro skladování sypkých
materiálů. Nájemné starosta navrhl nahradit tím, že
Petr Hajník vyrobí a osadí dvoukřídlou bránu a zajistí
částečné oplocení p.p.č. 3/9.
Starosta navrhl schválit pronájem části pozemkové
parcely č.3/9, katastrální území Dolní Radechová o
2
výměře 500 m za splnění výše uvedených
podmínek. Dodal, že nájem by trval od 1.9.2015 do
31.12.2016. Starosta přiblížil přítomným, kde se
pozemek nachází. Jedná se o plochu s hromadou
drcených cihel, směrem za Dantonem, před pilou
vpravo.
T.Jirman měl dotaz, co je to částečné oplocení?
Starosta na mapě ukázal, kde bude oplocení a brána.
Na části nemusí být, protože je to nepřístupné
z jedné strany potokem a z druhé rákosím.
J.Beneš se zeptal z čeho bude brána a plot? Měly by
být všechny části přivařené, aby to někdo neukradl a
neodvezl do šrotu.
Starosta odpověděl, že by brána a oplocení mělo být
ocelové s výplní z poplastovaného pletiva.
J.Martinec měl obavy, aby se tam neukládaly
životnímu prostředí nebezpečné látky, aby se to nějak
ošetřilo.
Starosta dodal, že smlouvu připraví dle vzoru
smlouvy s Dantonem, kde je vše ošetřeno.

ZKRÁCENÝ
ZÁPIS
Z
5.
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE,
KONANÉHO
DNE 12.8.2015 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO OBECNÍHO
CENTRA V DOLNÍ RADECHOVÉ
Přítomno 7 členů ZO.
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Ověřovatele zápisu ve složení Tibor Jirman a
Josef Gebrt.
2) Program 5. zasedání ZO
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu 5. zasedání ZO
3. Schválení plnění usnesení ze 4. zasedání ZO
4. Koupě pozemkové parcely č. 755/13, katastrální
území Dolní Radechová ve vlastnictví ŘSD ČR
5. Pronájem části pozemkové parcely č.3/9, k.ú.
Dolní Radechová
6. Schválení obecně závazné vyhlášky 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
7. Informace
8. Návrh usnesení
3) Plnění usnesení ze 4. zasedání ZO
Starosta sdělil, že na 4. zasedání ZO bylo schváleno
přijetí daru – části pozemkové parcely č. 719/5,
katastrální území Dolní Radechová. Návrh na vklad
do katastru nemovitostí byl podán dne 29.7. Dále byla
schválena směrnice č.1 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, účetní závěrka Obce Dolní
Radechová a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní
Radechová. Nakonec byl schválen závěrečný účet
obce za rok 2014.

6) 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
Starosta informoval o tom, že dosud platná obecně
závazná vyhláška č.2/2007 již neodpovídá platným
zákonům. Z tohoto důvodu je zapotřebí vydat novou
obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, která nahradí
výše uvedenou obecně závaznou vyhlášku. Starosta
dodal, že už bylo schválení plánované na minulé
zasedání zastupitelstva obce, ale řešila se změna
likvidace odpadu na hřbitově. Nechal návrh vyhlášky
zkontrolovat Krajským úřadem, kde byly opraveny jen
formální chyby. Nyní je vyhláška v pořádku a může se
schválit. 15. den po schválení nabývá účinnosti.

4) Koupě pozemkové parcely č. 755/13, k.ú. Dolní
Radechová ve vlastnictví ŘSD ČR
Starosta přítomné informoval, že v loňském roce byl
upraven přechod pro chodce před prodejnou potravin.
Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ze SFDI. Jednou
z podmínek získání dotace bylo, že stavba bude
umístěna na pozemcích ve vlastnictví obce. Stavbou
došlo k rozšíření chodníku a část pozemku o parc.č.
2
755/13 a výměře 21 m je ve vlastnictví ŘSD ČR.
Z tohoto důvodu je zapotřebí schválit koupi této
pozemkové parcely za cenu v daném místě a čase
obvyklé ve výši 2.100,- Kč. Kromě ceny kupní Obec
Dolní Radechová bude hradit poplatek za návrh na
vklad ve výši 1.000,- Kč. Tato smlouva je sepsaná
podle ŘSD dodal starosta a připomněl, že už převod
trvá rok a doufá, že je to poslední koupě pozemku od
ŘSD.

7) Informace
Starosta nejprve informoval o nebezpečí vzniku
požárů z důvodu velkého sucha. Proto je i na úřední
desce vyvěšena vyhláška, kde se zakazuje odebírání
vody z vodních toků.
Dodal, že jsme jedna z mála obcí, kde není z větší
části vodovod. Voda je základ a dodal, že snad
v příštím týdnu by mělo začít pršet.

2

Nové odpadkové koše
V červenci byly umístěny na území obce nové
betonové
odpadkové
koše.
Najdete
je
v autobusových čekárnách, u prodejny potravin,
u vstupu do haly, na začátku a konci ulice Na
Kruhovce a po dokončení opravy kapličky Sv.Jana
bude 1 koš umístěn i tam.

Dále informoval o stavebních pracích na hřbitově,
kde se staré schody vybouraly a pokládají se nové
betonové stupně. Je to velice těžká práce. Jeden
stupeň váží 75 kg. Starosta dodal, že je s prací
spokojen. Probíhá i oprava schodů a zpevněné
plochy vzadu u kříže.
Příští rok by se mohla opravit márnice a příjezdová
cesta, nakonec oplocení. Hřbitov pak bude ve stavu,
za jaký se nebudeme muset stydět.
Dále starosta informoval o opravě hlavního vstupu do
sportovního a společenského centra. Byla provedena
nová povrchová úprava schodiště z žulových desek a
stříška z ocelové konstrukce a skla. Mělo to být
hotové už tento týden, ale termín se posunul až na
září, kdy už bude v provozu mateřská školka. Práce
budou probíhat přes víkend, kdy tam nebudou děti.
Nakonec starosta podal informaci o opravě
komunikace v Hlubočkách, která je zatím v jednání.
Řeší se varianty opěrné zdi, které by nebyly tak
drahé, slušně to vypadalo a něco vydrželo. Plánuje se
také cesta z asfaltu směrem na Babí.
Starosta dodal, že letos jsme poprvé nedostali
žádnou dotaci. Téměř již není ani na co, nebo se to
obci nevyplatí díky velkému podílu financí za obec.

Krádeže
Upozorňuji občany, že v poslední době v naší obci
dochází k drobným krádežím. Z tohoto důvodu
žádám občany, aby si dávali na své věci větší pozor.
CO DĚLAT, KDYŽ ZAZNÍ VAROVNÝ SIGNÁL?
Štěstí přeje připraveným
V případě, kdy může dojít, nebo došlo k ohrožení
životů a zdraví obyvatel v důsledku živelné pohromy,
havárie s únikem nebezpečných látek do životního
prostředí či jiné mimořádné situace většího rozsahu,
bude obyvatelstvo varováno pomocí sirén jediným
varovným
signálem
určeným
obyvatelstvu
„Všeobecná výstraha“. Signál je vyhlašován
kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, který
je zpravidla vyhlašován třikrát za sebou
v intervalech cca tří minut.
Obyvatelstvo
bude
následně
informováno
sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním
rozhlasem, mluvícími sirénami, vozidly složek IZS
nebo jiným způsobem) o tom, co se stalo a co se má
v takovém případě dělat.
V případě, že zaslechnete signál „Všeobecná
výstraha“
Okamžitě se ukryjte
Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být
výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná
budova i obytný dům. Neukrývejte se do sklepů!
Některé nebezpečné látky mají tendenci sestupovat
do nejníže položených míst. Jestliže cestujete
automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte
automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
Prověřte, zda lidé ve Vašem okolí na výstrahu
reagují.
Zavřete okna a dveře
Když se ukryjete v budově, zavřete a utěsněte dveře
a okna např. pomocí vlhkých hadrů. Vypněte
klimatizaci! Siréna může signalizovat např. únik
toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů.
Uzavřením
prostoru
snížíte
pravděpodobnost
zamoření vnitřního prostoru i osob.
Získávejte informace o situaci
Informace o aktuálním dění a pokynech pro
obyvatelstvo získáte z hromadných informačních
prostředků (rádio, televize, přijaté SMS zprávy na váš
mobilní telefon, hlášení obecního rozhlasu, megafony
apod.).
Buďte připraveni na případnou evakuaci a řiďte
se pokyny příslušníků IZS.

8) Návrh usnesení
Starosta požádal pana Tibora Jirmana, aby přečetl
návrh usnesení.
Zapsala Ivana Zelená 13.8.2015
INFORMACE STAROSTY
Nebezpečný odpad
Na podzim proběhne svoz nebezpečného odpadu
v sobotu 17.10.2015 od 10.10 do 11.10 hodin.
Svozový automobil bude přistaven u prodejny
potravin.
Do nebezpečného odpadu patří zejména: staré
akumulátory
z automobilů, nádoby a štětce se
zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky,
výbojky, motorové oleje a maziva, olejové filtry,
mořidla, spreje, pneumatiky a televizory.
Svoz papíru
Kontejner na starý papír bude přistaven k základní
škole a mateřské škole od čtvrtka 22.10. od 8.00
hodin do pondělí 26.10.2015 do 7.00 hodin.
Papír je nutné svázat a třídit na čistý novinový papír,
letáky, časopisy, knihy, lepený karton.
Otevření skládky v ohradě
Skládka v ohradě u firmy Bureš Art s.r.o. bude
naposledy v letošním roce otevřena v sobotu
21.listopadu 2015 od 10.00 do 11.00 hodin.
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kolegyni, a to paní Bc. Kateřině Brátové, která se
šťastně provdala v červnu letošního roku. Protože
dvě svatby je málo, již teď se těšíme na svatbu třetí.
Co nás však letos čeká? Prvňáčky školním rokem
provází opět pirátská cesta na tajemný ostrov
poznání, třídní učitelka 3. - 4. ročníku připravila pro
žáky hru plnou překvapení a zajímavých týdenních
úkolů. Věřím, že se hra bude všem líbit, neboť
v závěru školního roku čeká zúčastněné žáky sladká
odměna. Pan vychovatel připravil pro svěřené děti
celoroční hru realizovanou ve školní družině.
Pro letošní školní rok opět učitelé ZŠ připravili několik
celoškolních a třídních projektů zaměřených na
plnění školního vzdělávacího programu naší školy.
K tradičním akcím patří vítání nových občánků,
setkání s Mikulášem, vánoční besídka v kmenových
učebnách spojená s dílničkou, zimní škola v přírodě
zrealizovaná na chatě Bumbálka v Krkonoších, letní
škola v přírodě v Orlických horách, sběr tříděného
papíru, který nám vždy pomohl uhradit část nákladů
spojených s autobusovou dopravou.
Všechny tyto aktivity určené žákům základní školy
jsou doplněny aktivitami mateřské školy i
odloučeného pracoviště. Přestože se počet dětí
v mateřince nečekaně ponížil o tři kamarády,
naplánovaly pedagožky pro děti plavecký výcvik,
výuku Aj, řadu divadelních představení a tradiční
krátké turistické výlety do blízkého okolí.
Osmnáct dětí umístěných v hlavní budově bude od
příštího září doplněno dětmi ze současného
odloučeného pracoviště při konečném počtu dvaceti
dětí. Věřím, že uzavřením odloučeného pracoviště
k 31. 8. 2016 nevznikne problém s přesunem dětí do
oddělení umístěného ve škole.
S mimoškolní činnosti ve školní družině nám od 14.
9. 2015 pomáhá dobrovolnice Pia z Německa.
V průběhu školního roku se bude účastnit některých
školních akcí včetně výpomoci v hodinách anglické
konverzace či Estetické a Hudební výchovy.
Školní rok 2015/2016 bude opět časově náročný a
plný aktivit. Přeji všem pedagogům hodně sil
k realizaci vytýčených cílů. Žákům přeji kupu skvělých
zážitků prožitých mezi kamarády, řadu nových
poznatků a splnění všech tajných přání.

JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku
mimořádné události varováno prostřednictvím
varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento
signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu
140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca
tříminutových intervalech. Po tomto signálu
bezprostředně následuje mluvená tísňová informace,
kterou
se
sdělují
obyvatelstvu
údaje
o
bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé
mimořádné události a opatření k ochraně
obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se
využívá i koncových prvků varování, které jsou
vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.
Dalším signálem, který sirény mohou vysílat je
„Požární poplach“, který se vyhlašuje pro jednotky
požární ochrany a není varovným signálem. Tento
signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu 1 minuty.
První středu v měsíci probíhá na celém území
republiky "Akustická zkouška" provozuschopnosti
celého systému varování. Ve 12:00 hodin se sirény
rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu
140 sekund, u elektronických sirén jsou občané
vyrozuměni také hlasově.
INFORMACE Z KNIHOVNY
Místní knihovna v Dolní Radechové pro Vás připravila
malé změny, a proto bych Vás všechny ráda pozvala
na Den otevřených dveří, který proběhne v úterý
27. 10. 2015 od 12.00 – 17.00 hod. Změny
v knihovně se týkají nejen dospělých, ale také dětí,
kde je pro ně připraven malý koutek ke čtení.
Zároveň uvítáme Vaše nápady, návrhy či připomínky,
které by vylepšily chod Vaší knihovny.
Na setkání se těší Petra Pozděnová, knihovnice
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Vážení občané,
dne 1. 9. 2015 byl v přítomnosti starosty obce Dolní
Radechová slavnostně zahájen nový školní rok.
Úvodní slova patřila žáčkům prvního ročníku a jejich
rodičům, následná poté žákům zbývajících ročníků a
jejich třídním učitelkám. Pan starosta také pozdravil
zaměstnance školní jídelny.
Školní rok 2015/2016 je rokem, ve kterém bude
zdárně ukončen projekt EU zaměřený na modernizaci
školní ICT techniky a započne nový, jehož smyslem
je podpořit sportovní aktivity žáků 1. - 3. ročníku
formou jedné hodiny pohybu navíc. Celý projekt je
realizován v rámci činnosti školní družiny a
pedagogicky jej zaštiťuje Mgr. Andrea Hubková.
Nejedná se o novou kolegyni, nýbrž o pedagožku,
která se v září provdala a které přejeme vše nejlepší.
Obdobné přání patří i další čerstvě provdané

Mgr. Eva Marková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní
Radechová
Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Členové jednotky průběžně zdokonalují své znalosti
odbornou přípravou jak v hasičské zbrojnici, tak i
v různých kurzech. Dva členy jsme vyslali na kurz
vyprošťování, další se zúčastnili kurzu první pomoci,
a vybraní členové se proškolili v práci s motorovou
pilou.
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Třebešova, Velichovek a České Skalice. Poměrně
chladné počasí neodradilo děti od této soutěže ve
znalostech přírody a myslivosti.
Celé akce se zúčastnilo celkem 22 dětí. Soutěžilo se
ve třech kategoriích. Nultá kategorie-děti 1.a 2. třída,
kategorie A-mladší děti 3.-5. třída, kategorie B-starší
děti 6.-9.třída. Největší zastoupení měla kategorie A v
počtu 10 dětí, nultá kategorie 8 dětí a kategorie B 4
děti.
Všechny tři skupiny si nejprve v prostorách obecního
úřadu napsaly testy a poté se vydaly na poznávací
stezku, která byla rozmístěna, jako již tradičně v
údolíčku Celbova Dolu. Kromě poznávání stromů,
bylin, naší zvěře a různých mysliveckých potřeb si
děti zastřílely i ze vzduchovky na terč divočáka.
Střelba byla hodnocena samostatně.
Po ukončení celé soutěže a malém občerstvení se
děti odebraly zpátky do prostor obecního úřadu, kde
bylo slavnostní vyhodnocení soutěže, za přítomnosti
rodičů, předání medailí, diplomů a drobných cen.
Touto cestou bych opět chtěla poděkovat panu
starostovi Ing. Michelovi za vstřícnost a propůjčení
prostor obecního úřadu pro tuto soutěž.

Po praktické stránce provádíme výcvik přímo
v jednotce, např. stabilizace vozidel, použití hasicích
přístrojů a v měsíci září jsme se zúčastnili
velitelského dne, který byl určen pro všechny členy
jednotek a pořádal ho hasičský záchranný
sbor, společně s cyklickým školením velitelů. Zde
jsme probrali činnosti strojníků, především úskalí
jízdy s výstražným zařízením, vyzkoušeli jsme si
činnost při záchraně osob z vody, jak s pomocí
házecího pytlíku, tak přímo ze člunu.
Dále jsme zasahovali u několika dopravních nehod,
např. u převráceného vozidla v Dolních Rybníkách, u
nehody motorkáře v Horní Radechové, u osobního
vozidla v potoce aj. Několikrát jsme odstraňovali
spadlé stromy a likvidovali nebezpečný hmyz. Co se
týče požárů, byli jsme povoláni k rozsáhlému požáru
pole s obilím v obci Sendraž (zasažená plocha byla
0,5 x 2 km) a dvou požárů lesní hrabanky menšího
charakteru.
Na konci září jsme se zúčastnili okrskového cvičení,
kde jsme si procvičili činnost při záchraně osob
z výšky a praktické školení hašení hořlavých látek
pomocí hasicích přístrojů, popř. pomocí pěny
vytvořené s použitím přiměšovače přímo z cisterny. V
říjnu nás čeká náročná soutěž „Dobývání ztraceného
záchranáře“.
Družstvo mladých hasičů se pečlivě připravuje na
soutěže. Mladí hasiči zdokonalují své znalosti
v různých disciplínách. Zúčastnili se soutěže „Najdi
Ošetři Zachraň“ v Jaroměři, kde obsadili 2. místo!
Velice rádi bychom uvítali v jejich řadách další mladé
zájemce a také zájemce o členství v zásahové
jednotce.
Za SDH Dolní Radechová Tomáš Klikar

Jitka Vaňková - Přibylová, vedoucí kroužku mladých
myslivců a ochránců přírody při ZŠ Dolní Radechová
RADECHOVSKÝ SPORT
Nohejbal
Dospělí
Pro letošní sezónu se nám podařilo sestavit velmi
silné mužstvo. Ke stálým členům patřil Michal
Ducháč, Josef Beneš, Jiří Ullwer, Jiří Jirman a
Matyáš Mach. K nim se přidali Michal a Adam
Čermákovi a Jan Vencl ml. Dále nám v případě
potřeby vypomáhal náš dorostenec Patrik Levý. Díky
takto širokému kádru se nám, i přes pracovní
vytížení, podařilo vždy každý zápas odehrát ve slušné
sestavě. I přesto byla většina výsledků těsná, což
svědčí o rostoucí kvalitě okresního přeboru. Zápasy
byly těžké a před play-off se nám podařilo umístit
v první čtveřici, což nám zajistilo možnost bojovat o
zlaté medaile.
V semifinále se započítával výsledek ze základní
části. My jsme se utkali o postup s mužstvem
Zbečníka B, se kterým jsme v základní části měli
výhru 3:2 a tudíž nám stačilo i prohrát 2:3 s lepšími
sety. Zápas jsme ale zvládli a vyhráli 3:2. Naším
soupeřem o první místo se stalo mužstvo Jaroměře.
První zápas jsme hráli v Jaroměři na starém
koupališti, kde zápasu přihlížela horda domácích
fanoušků a zápas byl velmi vyhecovaný. První dvojici
Michal Ducháč s Honzou Venclem prohráli 1:2,
druhou dvojici Michal a Adam Čermákovi naštěstí
vyhráli 2:0 a šlo se na velmi důležitou trojici.

Setkání rodáků a školáků
Dne 19.září 2015 se uskutečnilo v místním
pohostinství již 25.setkání dříve narozených žáků
z Dolní Radechové. Tato akce se uskutečnila za
velké účasti starší i mladší generace. Přijelo i několik
Radechováků, kteří bydlí mimo naši obec.
Pan Jiří Dyntera nás přivítal a tichou vzpomínkou
jsme uctili památku našich spoluobčanů, kteří se již,
bohužel, nemohli setkání zúčastnit.
Po dobrém obědě přišel náš starosta pan Ing. Jan
Michel, který nás informoval o dění v naší vesnici.
Myslím, že se všem pěkně prožitý den líbil a těšíme
se na příští sraz.
Touto cestou si zaslouží poděkování p. Jiří Dyntera a
pí Libuše Košťálová, kteří po celá léta zajišťují tato
pěkná setkání. Díky za všechny.
B.Martincová
Místní kolo Zlaté srnčí trofeje 2015
V sobotu 18. dubna 2015 uvítala Dolní Radechová
opět účastníky Místního kola Zlaté srnčí trofeje,
kterého se zúčastnily nejen děti ze Základní školy
v Dolní Radechové, ale i děti z Náchoda, Velkého
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Michal Ducháč, Michal Čermák a Pepa Beneš začali
výborně a již jsme vyhrávali 2:0 a mysleli si, že je
máme. To jsme se ale mýlili, třetí set překlopila na
svoji stranu Jaroměř těsnou výhrou 10:9 a čtvrtým
setem hladce srovnala na 2:2. V pátém setu se
naštěstí naši dostali opět do pohody a zvítězili. Na
další dvojici nastoupili Čermáci proti silnější
jaroměřské dvojce a po lítém boji ji bohužel prohráli
1:2. O vítězi tohoto zápasu tedy rozhodla až poslední
dvojice Michal Ducháč s Honzou Venclem, kteří ji
vyhráli 2:0.
S dobrým výsledkem 3:2 jsme tedy zahajovali odvetu
na Benfice. Jako první dvojice nastoupil Michal
Ducháč s Patrikem Levým a podařilo se jim porazit
silnější jaroměřskou dvojici 2:0. Jako druhá dvojice
nastoupili Honza Vencl a Michal Čermák, po prvním
prohraném setu jsme se rozhodli vystřídat Honzu za
Adama a druhý set se podařilo vyhrát. Bohužel třetí
rozhodující již kluci prohráli. Šlo se tedy na trojici,
která většinou rozhoduje zápasy. Michal D., Patrik a
Pepa první set vyhráli. Bohužel další dva prohráli a
nevypadalo to moc dobře. Už jsme vymýšleli střídání,
ale v tom se kluci vzchopili a poslední dva sety
vyhráli. Za stavu 2:1 už to vypadalo pro nás velmi
dobře a zlaté medaile se velmi přiblížili. Další dvojici
Michal D. s Patrikem vyhráli 2:0 a zlato bylo doma.
Poslední dvojici Jirka Jirman s Michalem Čermákem
nakonec vyhráli 2:1, kde bylo již na soupeři vidět
odevzdání. Dolní Radechová tedy slaví po více než
10-ti letech první místo v Okresním přeboru.

Výsledky:
Základní část: Velký Dřevíč – DR 2:3, DR – Jezbiny
2:3, Zbečník – DR 2:3, DR – Rychnovek 2:3, Zájezd
– DR 2:3, DR – Jaroměř 3:2, Babí – DR 1:4, DR –
Jetřichov 4:1, DR - Stavebka Náchod 2:3.
Play-off: semifinále D.Radechová - Zbečník B (3:2)
3:2, finále Jaroměř - D.Radechová 2:3, D.Radechová
– Jaroměř 4:1.
Volejbal
Volejbalisté zahájili nový ročník okresní soutěže. Nyní
mají za sebou pět zápasů z toho dva vítězné.
V minulém ročníku, který skončil začátkem prázdnin,
obsadili z osmi mužstev šesté místo. V červnu
proběhl již jedenáctý ročník turnaje smíšených
družstev ve volejbale. I přes nepřízeň počasí se
turnaj odehrál a opět nechyběla řada ligových hráčů
včetně družstva z Polska. Po velkém boji zvítězilo
mužstvo z Hronova, před Červeným Kostelcem.
Domácí Benfika v silné konkurenci ligových hráčů
neměla šanci na úspěch.
Lední hokej
Mužstvo Benfika Dolní Radechová bude v sezóně
2015-2016 hrát II.ligu neregistrovaných v Hronově.
Postupně se 3 x střetne s mužstvy Clowns Hronov,
Kocouři Úpice, Sokol Horní Radechová, Police nad
Metují a Wikov Hammers Hronov. Sezónu zahájila
Benfika vítězně, když porazila mužstvo Clowns
Hronov 6 : 3. Po posílení mužstva, když se vrátil Petr
Hajník a nově začal hrát Tomáš Merta, je cílem
umístění v horní polovině tabulky.
50. let Benfiky Dolní Radechová
V sobotu 28.11.2015 se uskuteční oslavy 50.let od
založení oddílu ledního hokeje Benfika Dolní
Radechová. V rámci oslav bude sehráno exhibiční
utkání na zimním stadionu v Náchodě. Po hokeji se
bývalí i současní hokejisté sejdou v restauraci na
Benfice, kde bude uspořádána výstava.
Sokol Dolní Radechová, Martin Jošt, Jiří Jirman
Z HISTORIE OBCE
Pokračování z minulého čísla
Rok 1948
Oslava 1.května 1948
Dne 1.května 1948 se zúčastnilo žactvo a učitelstvo
zdejší školy společně s občanstvem oslav „Svátku
práce“ v Náchodě.
Od školy vyšel průvod s hudbou a alegorickým vozem
v 7.30 hodin ráno. Žáci byli odvezeni nákladním
autem do Náchoda, kde se žactvem náchodských
škol a škol ze sousedních obcí venkovských přihlíželi
k velikému slavnostnímu průvodu. Když průvod
přešel, byli naši žáci opět nákladním autem Jaroslava
Kaválka z Dolní Radechové čp.18 odvezeni domů.

Přeborníci okresu v nohejbale
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bohatý a žáci sklízeli pochvalu a uznání od velmi
četného obecenstva, které se této žákovské slavnosti
zúčastnilo.

XI. všesokolský slet v Praze
V měsících červnu a červenci 1948 byl konán XI. a
poslední všesokolský slet v Praze. Praha a s ní celý
náš stát prožívala nezapomutelné dny, kdy ukázalo
naposledy československé Sokolstvo svoji vyspělost
a výši sokolské tělesné výchovy.
Naše tělocvičná jednota Sokol vyslala na XI.
všesokolský slet 7 žáků, 5 žákyň, 6 dorostenců, 11
dorostenek, 7 bratří a 9 sester, celkem 45 cvičenců.
Jako necvičící se zúčastnilo 9 bratří a 12 sester.
Celkem z naší sokolské jednoty se zúčastnilo tohoto
posledního všesokolského sletu 66 účastníků.

Oprava školní budovy
O prázdninách roku 1949 byla provedena větší
oprava školní budovy. Stará, sešlá břidlicová krytina
na škole byla nahrazena eternitem na straně jižní a
východní, byly opraveny a částečně vyměněny a
natřeny žlaby. Na chodbách a na schodišti byly
položeny terasové podlahy, chodby a schodiště byly
opatřeny ochrannými dlaždicemi. K tomuto účelu
přispěl výtěžek Dětského dne - 11.000 Kčs.

Učitelský sbor
Ke dni 1.září 1948 byli na zdejší škole tito členové
učitelského sboru: ředitel školy Josef Máslo, učitelka
Jarmila Rokošová, později provdaná Veverková,
ručním pracím 4 hodiny týdně, jazyku ruskému 2
hodiny a psaní 1 hodinu týdně vyučovala ve II.třídě
učitelka domácích nauk Marta Kostomlatská.

Vzpomínka 50.letého trvání tělocvičné jednoty
„Sokol“
Dne 27.října 1949 pořádala místní tělocvičná jednota
„Sokol“ v hostinci „U Dostálů“ čp. 32 slavnostní
členskou schůzi na oslavu 50.výročí založení v Dolní
Radechové. Zúčastnilo se jí 40 bratří a 6 sester a
zástupci korporací a jiných složek v obci: místního
národního výboru, místní organizace komunistické
strany Československa, hasičského sboru, Čsl.
Svazu mládeže, Svazu československého prátelství,
Spolku divadelních ochotníků a Jednotného svazu
českých zemědělců.
Starosta jednoty br. Jaroslav Klimeš zahájil schůzi
uvítáním všech přítomných účastníků a předal slovo
br. místostarostovi Josefu Máslovi, řediteli zdejší
národní školy, který pronesl slavnostní proslov, ve
kterém zhodnotil význam této slavnostní schůze a
práci naší sokolské jednoty od jejího založení 29.října
1899 po dlouhých 50 let až do dnešního dne.
Vděčně vzpomněl spolupráce se sborem hasičským
jako nejstarším spolkem v naší obci. Poděkoval všem
činovníkům za všecku tu obětavou a tak často
neuznanou práci, přál jednotě méně překážek a více
pochopení a mnoho zdaru do druhé padesátky jejího
trvání.
Následovaly projevy přítomných zástupců jednotlivých
korporací. Za hasičský sbor učinil projev starosta
hasičského okresu a našeho sboru dobrovolných
hasičů bratr Antonín Máslo, který vzpomněl společné
práce Sokola a Sboru dobrovolných hasičů v naší
obci při zakládání veřejné knihovny, našeho divadla a
jiných kulturních zařízení a přál naší jednotě do druhé
padesátky mnoho zdaru.
Za KSČ promluvil br. Václav Ságner, za Jednotný
svaz českých zemědělců br. Josef Celba č.p.66 a za
Svaz československo-sovětského přátelství s.
Richard Křeček.
Br. starosta Jaroslav Klimeš poděkoval zástupcům
korporací za jejich projevy a slavnostní část této
schůze zakončena byla naší státní hymnou.

Zahájení školního rozhlasu
Místní národní výbor, místní školní rada a rodičovské
sdružení věnovaly zdejší škole rozhlasové zařízení
nákladem 16.000 Kčs. Poslech školského rozhlasu
byl zahájen v pátek dne 12.listopadu 1948.
Rok 1949
Pravidelné schůze učitelů málotřídních škol
Ve čtvrtek dne 3.března 1949 byly na zdejší škole
zahájeny pravidelné měsíční schůze ředitelů a učitelů
málotřídních škol zdejšího učitelského okrsku. Schůzí
se účastnili ředitelé, učitelé a učitelky těchto
národních škol: Dolní Radechová, Horní Radechová,
Horní Rybníky, Pavlišov, Babí, Malé Poříčí n.Met.,
Vysokov a Lipí. Na schůzích byly řešeny otázky,
týkající se škol málotřídních a prováděno politické
školení učitelstva.
Výskyt mandelinky bramborové
V úterý dne 14. června 1949 zúčastnilo se žactvo
II.třídy za vedení učitelek Jarmily Veverkové a Marty
Kostomlatské prohlídky bramborových kultur v naší
obci (hledací služby protimandelinkové). Celkem
činila tato práce 108 pracovních hodin. Tato služba
jest od této doby pravidelně několikrát za rok
vykonávána. Většinou s výsledkem negativním, jen
v roce 1952, dne 18.června 1952 byla nalezena
mandelinka bramborová (1 dospělý brouk) žákyní
I.třídy zdejší školy Renatou Šénovou na pozemku
Antonína Tylše číslo popisné 29.
Dětský den
V neděli dne 26. června 1949 pořádala rada žen,
rodičovské sdružení při zdejší škole a učitelský sbor
„Dětský den“ v rámci Týdne dětské radosti 1949.
Slavnost byla zahájena průvodem školní i předškolní
mládeže od Lípy republiky na Tyršovo cvičiště u
školy. Pořad vyplnili žáci obou tříd, žačky a dorostenci
místní tělocvičné jednoty „Sokol“. Byl velmi pestrý a
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POHÁDKY
Pohádka o čertech
Jednou za dávných časů žil byl Ivan, nejstarší syn
chudých rodičů. Bída s nouzí byly denními hosty u
nich v rodině, i rozhodl se Ivan, že půjde do města
hledat štěstí.
Vzal krajíc chleba na cestu a šel. Přijde k večeru ke
studánce a usedne, že si tu odpočine. Vezme krajíc
do ruky a chce jíst. Kde se vzal, tu se vzal, jde tudy
dědeček. „Dobrý večer, Ivánku! Nedal bys mi
kousíček chleba? Mám hlad, od rána jsem nic
v ústech neměl.“ „I tak se spolu rozdělíme,“ a dal
dědečkovi krajíček. Děda byl rád, poděkoval, pojedl a
potom povídá: „Tu máš za odměnu pytel. Když
řekneš – šup do pytle, každý tam musí!“
Ivan byl rád a hned to zkusil. Dědeček kousek odešel
a Ivan: „Dědečku, šup do pytle“ a už tam dědek byl a
na Ivana se smál. Pak zas dědečka propustil, dal
pytel pod hlavu a spal.
Ráno jde do města, když tu vidí samé černé sukno a
prapory. Copak to? myslí si Ivan a ptá se lidí, jaký že
to tu mají smutek.
„I ztratila se královská princezna Milena. Marně ji už
dlouho hledáme. Kdo ji najde, dostane ji za ženu a
půl království k tomu.“
„I to já ji půjdu hledat,“ řekl si Ivan a dal se ohlásit u
krále. Král nechtěl věřit, že by obyčejný chasník
princeznu Milenu našel, když už ji tolik princů a knížat
marně hledalo.
I povídá Ivanovi: „Milý Ivane, s Milenou je těžká věc.
Povím ti, jak je to po pravdě. Milena nebyla moc
hodná. Zlobila a parádila se. Jednou jsem řekl: Aby
tě čert odnesl, darebná holka! A tu se ukázal čert,
princeznu popadl a od té doby tu v zadním pokoji
straší. A kdo tam přijde, každý do rána zmizí.“
„Nic se nebojte, pane králi,“ povídá Ivan. „Já
nezmizím, jen mě tam pusťte, já se s tou čertí
cháskou vypořádám!“
Král pokrčil rameny a - když jinak Ivan nedal - ukázal
mu ten pokoj. Ivan hned, že v něm přenocuje.
V pokoji bylo na stole jídlo, i postel tam byla, peřiny,
všecko. Ivan se pořádně najedl a ulehl.
O půlnoci ho probudil hrozný hluk a lomoz. „Takový
rampel jsem ještě nikdy neslyšel,“ povídá si Ivan.
Koukne a tu ze stropu začaly padat divné věci: nejdřív
spadla jedna ruka, potom druhá, na to jedna noha a
druhá noha a nakonec rohatá hlava, jen to buchlo. Na
zemi to naskákalo jedno k druhému a tu stál před
Ivanem celý čert.
„Bllllll,“ spustil na mladíka. „Ivane, Ivane, ještě není
zámek tvůj! Nejdřív musíš se mnou hrát karty!
Vyhraješ-li, dobře. Když prohraješ, budeš můj i
s duší.“
Ivan uměl moc dobře hrát karty. Ale obehrajte čerta!
Kdepak! Ivan prohrál a čert už si ho bral na záda. V

tom Ivan křikne: „Čerte, šup do pytle,“ a už tam čert
byl! Potom Ivan teprve klidně usnul a spal až do rána.
Druhou noc bylo zase tak. Přišel druhý čert a spustí
na Ivana: „Kam jsi dal mého bratra?“
„Když budeš se mnou dobře hrát karty, bratra ti
vrátím.“ Hráli, hráli, ale Ivan prohrál.
Už po něm čert jde, ale Ivan zase: „Čerte, šup do
pytle!“
Třetí noc to bylo nejhorší. Čert vyletěl ze země a
rovnou na Ivana: „Kam jsi dal mé bratry? Pamatuj si,
ještě není zámek tvůj!“ Třetímu čertovi se vedlo jako
těm prvním. Za chvíli byli v pytli všichni tři. Čerti
kňučeli, naříkali a prosili, aby je Ivan osvobodil.
„Až povíte, kde je princezna Milena.“
„Jdi do sedmého pokoje, tam ji střeží zlý pes.“ Ivan
jde do sedmého pokoje, který byl až na samém konci
zámku, že o něm ani král nevěděl. To byla taková
stará zapomenutá komnata. Tam pes, ohnivý jazyk
mu visel až na zem, oči jako talíře.
„Šup do pytle!“ spustil na něho hned Ivan a už měli
čerti v pytli toho zlého psa. Za dveřmi seděla
přikovaná ke zdi smutná princezna Milena.
„Budeš už hodná?“ ptal se jí Ivan.
„Budu jako anděl,“ plakala princezna. - „Jen mě
doveď k tatínkovi, dobře se ti odměním.“
Ivan přesekl zavírákem ten její pás a osvobodil ji.
Princezna mu hned padla kolem krku a děkovala za
osvobození.
Pak vzal Ivan princeznu za ruku a dovedl ji ke králi.
Princezna Milena řekla tatínkovi, že už bude hodná a
že jen Ivan a nikdo jiný musí být jejím ženichem.
Král měl velkou radost a hned vystrojil náramnou
svatbu. Když bylo po svatbě, přišli služebníci, že
v jedné komnatě zase straší. Ozývá se tam strašné
naříkání a bědování.
„I že jsme ze samé radosti na ty čerty zapomněli!“
ťukl se Ivan do čela a hned spěchal za nimi. Popadl
pytel a běžel ke kováři. Potom dal svolat všecky lidi,
že budou mít náramnou podívanou.
Lidí přišlo, co jich jen bylo v okolí široko daleko. A teď
Ivan pozval všecky kováře a jejich tovaryše a poručil
jim: „Bušte do toho!“
Ti vzali kladiva a bušili do pytle, až z něho cucky lítaly.
A nepřestali, až se ten pytel roztrhl, a měli jste vidět
ten úprk! Čerti letěli a řvali, za zadek se chytali a
nezastavili se až v pekle. Nikdy už se v té krajině
neukázali.
Ivan měl pytel na kousky, ale už ho nepotřeboval. Žil
se svou ženou Milenou šťastně a spokojeně až do
smrti.
V dalším čísle zpravodaje opět najdete pokračování
z historie obce a pohádky.
Děkuji všem autorům za příspěvky. Žádám další
občany o příspěvky do zpravodaje. Nepodepsané
příspěvky napsal starosta.
Obecní zpravodaj 2/2015, vydala Obec Dolní Radechová
Říjen 2015, počet výtisků 270,
Sestavil a graficky upravil Jan Michel
Určeno pro vnitřní potřebu obecního úřadu.
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