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ZASTUPTELSTVO OBCE RADIM
Zastupitelé na ustavujícím zasedání dne 5.11.2018 zvolili:
 starostku
Zdeňku Stříbrnou
 místostarostku
Marcelu Danišovou
 předsedu finančního výboru
Lukáše Karbana
 předsedu kontrolního výboru
Karla Stříbrného
 předsedkyni kulturního výboru
Marcelu Danišovou
 předsedu stavebně-dopravního výboru
Zdeňka Pozdníčka
dále schválili odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členy jednotlivých výborů.

Placení vody
Od listopadu je zahájeno vybírání poplatků za
vodu v Radimi - ve středu v úředních hodinách na
OÚ.

Objízdná trasa
od 19.11. do 16.12.
objízdná trasa v rámci rekonstrukce komunikace
III/2862 Úlibice- Radim bude přes Dřevěnici – viz
obrázek.

Škola a školka
Co je za námi:
• Drakiáda se vydařila a počasí nám
přálo. V tomto roce snad nejkrásnější
počasí. Slunce i vítr v jednom.
Děkujeme všem za účast.
• Taneční party v maskách v MŠ Halloween! 🎃🎃🎃
Halloween je anglosaský lidový
svátek, který se slaví 31. října, tedy
den před křesťanským svátkem
Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním
pořekadlem Trick or treat a „koledují“ o sladkosti. My ho ve školce slavili také. Škola tak na chvíli ožila malými čaroději a
čarodějnicemi, kostlivci i jinými strašidelnými bytostmi.
• Projekt – Volby (Podtéma- Zvol si svou školu)
V rámci předmětu Člověk a jeho svět si žáci společně s paní učitelkou Radkou Koláčnou, názorně ukázali princip voleb, tedy
co to volby jsou, jak se volí, kdo může volit, kdy jsou volby neplatné. Přiblížili si to na- nám velmi známé prostředí a to
prostředí školy. Žáci čtvrtého a pátého ročníku ¬¬(zástupci stran) představili svých pět ideálních škol (stran) a předeslali
žákům (svým voličům), jak by měla ideální škola vypadat a fungovat (pol. strana). Také si ve třídě zřídili volební studio, kde
jednotliví zástupci svých škol přesvědčovali o svých budoucích kvalitách široké publikum. Pak již došlo k samotnému
hlasování. Každý obdržel hlasovací lístek s možností vybrat školu podle libosti. Všichni se zúčastnili voleb, což je v dnešní době
pozoruhodné, můžeme se tedy pyšnit 100%stoprocentní účastí. Myslím, že to by nám mohl leckdo závidět. Cílem našeho
projektu bylo pochopit, jak fungují volby. Myslím, že aplikací na dětem známé téma se nám povedlo dosáhnout kýženého
výsledku.
Co nás čeká a nemine:
• Burza zimního oblečení pro rodiče, prarodiče a všechny přátele školy a Radimi  (viz. plakátek)
Těšíme se na Vaši účast s přáním krásného podzimního času
Vaše MŠ a ZŠ…

ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE – listopad 1998

- Jana Zedníčková –

Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události zaznamenal pan Václav Nidrle
před dvaceti lety.
Celý první listopadový den propršel, spadlo 21 mm vody, teplota jen 4°C, navečer
větrná smršť lámala větve, padaly stromy, tašky ze střech, 3 hodiny byl výpadek
elektrické energie. Na hřbitov mohli lidé jít až následující den a museli uklízet
vyzdobené hroby. V Jičíně proběhlo školení volebních komisí, v prodejně byla dva
dny inventura a vybíraly se poplatky za vodu. 6.11 ve věku 89 let zemřel pan Václav
Kříž, rolník z čp.34. Na Martina oslavil 75 narozeniny kronikář pan Václav Nidrle.
13.11 probíhal první den voleb do zastupitelstev obcí a do senátu. Odpoledne byl z
20.11.2017 – první sněhový poprašek a
ještě se mulčuje neposekaná tráva
kostela vypraven pohřeb pana Kříže, rakev byla na hřbitov dopravena ve smutečním
kočáře taženém párem koní. Pohřben byl do nově zbudované hrobky. Následující
den pokračovaly volby a do zastupitelstva byli zvoleni, Josef Kopačka, Vladislav Sedláček, Jiří Koudelka, Václav Nidrle, Vratislav
Kříž, Jiří Stříbrný a Miroslav Koros. Ze zapsaných 286 voličů přišlo k volbám 196.
Od 17.11 začalo mrznout, dvacátého prvního mrazy vyvrcholily až k -12°C a s mírnou klesající tendencí vydržely po celý
listopad. Senátorem ve druhém kole byl zvolen Jiří Liška z Jičína. 18.11 napadl první sněhový poprašek. 21. listopadu zemřela
paní Anna Havlová ve věku 84 let. Družstevníci vozí na pole hnůj a ještě mají sklízet několik hektarů řepy.
Starostou obce byl zvolen Josef Kopačka z Radimi čp.68 a jeho zástupcem pan Vladislav Sedláček Radim čp.49. Pohřeb paní
Havlové se konal po mši v kostele 27.11 s uložením do hrobu na místním hřbitově. V restauraci U Jandů 28.listopadu pořádala
Poslední smeč TJ Sokol Dřevěnice. Protože v cukrovaru už byla ukončena řepná kampaň, nemohly se sklidit poslední zbytky
cukrovky.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
8. listopadu – byla otevřena trasa IV.B pražského metra v délce 6,3 km
8. listopadu – zemřel francouzský herec Jean Marais (*11.12.1913)
14. listopadu – se narodila americká tenistka Sofia Keninová
16. listopadu – zemřel atlet Ludvík Daněk (*06.01.1937)
17. listopadu - zemřel sovětský šachista Jefim Geller (*08.03.1925)
27. listopadu – zemřel malíř Karel Hofman (*14.09.1906)
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha

ZPOVÍDÁME MÍSTNÍ PODNIKATELE…
pana JANA PELANTA



Internet je sice mocné médium, ovšem rozhovor je ještě adresnější. Do listopadového
čísla Zpravodaje jsme si vybrali Jana Pelanta, se sídlem firmy ve Lháni. Na zmíněném
internetu se uvádí, že se zabývá vodou, topením, čištěním odpadů a monitoringem. To si zaslouží přiblížení. Když se
podíváš na svoji vizitku, o co je mezi zmíněnými činnostmi u klientů největší zájem?
Největší zájem je podle mého názoru o různé opravy a nové rozvody vody a topení
 Děláš častěji pro soukromníky nebo pro firmy?
Moje klientela je různá, nedělám v tom rozdíly.
 Co je snadnější, opravovat starší vodovodní či topenářská zařízení nebo dělat v úplně nové stavbě?
Každopádně nová stavba, ale neupřednostňuji ji. Staré také musí fungovat, jako v běžném životě
 Mění se požadavky zákazníků, tedy třeba ústup od kotlů na pevná paliva k plynu (kde je samozřejmě zavedený) nebo k
elektrice či tepelným čerpadlům?
Mění se s požadavky doby. Každý má také jiné možnosti a to hlavně finanční
 Přes vysokou pořizovací hodnotu jsou zřejmě dost perspektivní tepelná čerpadla, můžeš to našim čtenářům trochu
rozvést?
Tepelná čerpadla mají vysokou pořizovací hodnotu a návratnost je v daleké budoucnosti, ale jeho výhoda je v bezúdržbovosti.
Vysvětlení není tak jednoduché, toto téma je složité a zabralo by vaše další číslo 
 Dočetli jsme se i o mechanickém čištění odpadů. Na co všechno si troufneš?
Čistím veškeré domovní odpady, dešťové svody a ležatou kanalizaci do průměru 150 mm.
Troufnu si na cokoli, ale musí na to být dobrý žaludek a ten naštěstí mám.
 A ještě: ve vizitce firmy je napsáno i „monitoring“. Co si pod tím lze představit?
Jsem schopen podívat se i do vnitřní kanalizace kamerou a zjistit závadu
 Máš dost zakázek nebo se musíš na trhu předhánět s dalšími firmami?
Konkurence je velká ale i přesto zákazníky hledat nemusím, najdou si mě sami.
 Děláš sám nebo máš nějaké zaměstnance, třeba i příležitostné?
Řemeslo jsem podědil po dědovi a otci a tak si příležitostně vypomůžeme, pokud je třeba.
 A obligátní otázka: Až jednou skončíš (i když máš do penze hodně daleko) bude mít firma pokračování?
To je opravdu hodně daleko, mám sice dcery, ale člověk nikdy neví…. 
Ptali se Václav Nidrle a Miroslav Říha, kteří v prosincovém čísle vyzpovídají nově zvoleného starostu obce.

Výročí v našich vískách
prosinec
MARIE VÍCHOVÁ
JINDŘICH FOGL
JIŘÍ VOJTÍŠEK
JOSEF ŘÍHA
MILADA VOJTÍŠKOVÁ
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60
84
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80

Pranostiky na listopad
Teplý říjen - studený listopad.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.

Akce v Restauraci„U růže“
17.11.
Rocková zábava The Heretics Group
8.12.
38. výročí úmrtí Johna Lennona
BEATLES revival

Týden vzdělávání dospělých 12.-16.11.2018
Nenechte si ujít zajímavé přednášky ….
Všechny akce jsou zdarma 
Více na http://www.tydnyvzdelavani.cz/
Mimo jiné, Vás zvu i na mou přednášku na téma „Domácí
výroba drogerie“ 15.11.2018 od 13:30 na ÚP ČR –
Kontaktní pracoviště Jičín, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín - 3.
patro
- Marcela Danišová -

LHÁŇ – POPISNÁ ČÍSLA
Vánoční výstava
Letošní vánoční výstava se ponese v duchu PAPÍRU. Velmi rádi
uvítáme jakékoliv dekorace na zapůjčení či pomoc s realizací
výstavy.
Příspěvky na výstavu můžete přinést na obecní úřad do
5.12.2018, či se obrátit na paní Jarmilu Adolfovou nebo Marcelu
Danišovou a domluvit se na spolupráci.
I drobnost nás potěší!! Předem moc děkujeme za jakoukoliv
pomoc.
- Marcela Danišová -

Zveřejňujeme popisná čísla stavení ve Lháni a prosíme
pamětníky o informace o jednotlivých staveních panu
Václavu Nidrlemu na tel. 603 346 410 nebo email:
nidrlovi@seznam.cz
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