
Rok 2004 
Poplatky za komunální odpad na občana byly 350 Kč. I v tomto roce pracovali v obci 

pracovníci, kteří byli uchazeči o zaměstnání na úřadu práce  - tzv. veřejně 

prospěšní pracovníci, kteří se podíleli především na úklidu v naší obci, sekání trávy a 

na opravách bytů v budově zdravotního střediska.  

 

Lokalita SM Jih – se rozšířila o dalších 5 domů. 

 

Zdravotní středisko – ve zdravotním středisku se opravovaly byty pro nové 

nájemníky, byla vyměněna okna, provedena nová elektroinstalace, zrekonstruováno 

sociální zařízení a položeny nové podlahy. V jednom z bytů byly za 443 000 Kč 

vyměněny ohřívače vody, plynový kotel a  kuchyňská linka. 

 

Sokolovna – v tomto roce byla v sokolovně dokončena oprava podlahy, 

elektroinstalace a zateplení stropu,  vše celkem za 988 000 Kč.  

 

Chodníky – v prosinci 2004 byl dokončen chodník pro pěší v Radišově za 331 000 Kč. 

V červnu byl opraven chodník u školy za 69 639 Kč. Dále byl opraven chodník před 

budovou mateřské školy, oprava stála 93 000 Kč.  

Dále byl opraven chodník kolem školy a farské zdi za 711 000 Kč, který se napojuje na 

parkoviště u sportovního areálu a chodník k letišti kolem hřiště, vybudováno  

za 1 263 000 Kč. 

 

Sbírka – ve dnech 20. a 21.9.2004 proběhl sběr ošacení, lůžkovin a hraček. Tyto věci 

byly potom odvezeny do Diakonie v Broumově. 

 

MŠ – školní jídelna vařila v tomto roce asi 100 obědů denně. Před MŠ byly umístěny 

informační tabule s turistickou mapou okolí, druhá tabule seznamuje stručně s historií 

obce, jsou zde i fotografie Starého Města.  

 

SDH – velitelem jednotky JPO (výjezdová jednotka SDH) byl Petr Řezníček. Měli 18 

členů. 



 

TJ – dostala od obce  na svoji činnost 78 000 Kč. V tomto roce měl 207 členů. 

 

Kulturní události: 

28.2.2004  TJ – Společenský ples v sokolovně. Bylo prodáno přes 200 vstupenek. 

Cena 50 Kč. 

1.5.2004  TJ – Pálení čarodějnic  na fotbalovém hřišti 

8.5.2004 Dětřichovský memoriál - 29. ročník 

5.2004 SDH – Jarní pochod za zdravím 22. ročník  

5.6.2004  TJ – Dětský den – asi 115 dětí si zasoutěžilo v různých disciplínách, 

odměnou jim byly různé sladkosti, občerstvení a na závěr diplom. 

2004  SDH – Okrskové závody  

2004  Mistrovství v bezmotorovém létaní  - SDH zde prezentovalo hasičskou 

techniku. 

7. – 17.7.2004  Mistrovství Evropy v letecké akrobacii na kluzácích. Utkalo se 

60 pilotů kluzáků z 10 evropských zemí. Během celého mistrovství byl 

připraven i bohatý doprovodný program. Díky nepříznivému počasí byl ale 

často rušen. Závěrečný den 17.7.2004 zaplatili návštěvníci 80 Kč vstupné, 

děti do 15 let poloviční a večerní od 18:00 hod 160 Kč. Byly připraveny 

stánky s občerstvením, stánky modelářů a vystoupení  mažoretek. Ve 

14:30 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a po něm se nám 

v exhibičních letech předvedli nejlepší piloti. Slavnostní den byl ukončen 

koncerty skupin Wohnout, 100 stupňů a Support Lesbiens. 

12.2004  ZŠ – zpívání u stromečku – pořádala škola. Obec nově zakoupila vánoční 

osvětlení na stromeček v MŠ. 

 


