OBECNÍ ZPRAVODAJ
Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň
Měsíčník

Srpen 2019

číslo 8

Zasedání obecního zastupitelstva 7.8.2019
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje:
 opravu chodníků ve školní zahradě s nabídkovou cenou 250.842,43 Kč bez DPH
firmy JASTAV s.r.o. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo.
 prodej pozemku p.č. 496 v k.ú. Tužín o rozloze 105 m2 a to za cenu 5250 Kč
panu R. Š. Poplatek za vklad na katastr uhradí kupující. Zároveň zastupitelstvo
obce pověřuje starostku k uzavření této kupní smlouvy.
 prodej pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Tužín o výměře 1672 m2 a to za cenu 58.675 Kč
panu J. K. Poplatek za vklad na katastr uhradí kupující. Zároveň zastupitelstvo
obce pověřuje starostku k uzavření této kupní smlouvy.
 finanční dar MS Podhájí Radim, z.s. ve výši 30.000Kč na zazvěření honitby
drobnou zvěří a péči o krajinu a pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 finanční dar pro Českomoravskou mysliveckou jednotu.
Zastupitelstvu na vědomí:
 Personální změny v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Radim – rezignace Jany Zedníčkové, DiS na pozici ředitelky k 23.8.2019,
vyhlášený konkurz a následně jmenování nové ředitelky Mgr. Radky Koláčné k
24.8.2019 a dále proběhlé osobní pohovory na učitele do školy i školky.
- Marcela Danišová –

Upozornění
ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne
26.8.2019 v Radimi, Studeňanech, Tužíně a Podhájí od 7,30 do 17,30 hodin – více
informací na webových stránkách obce.
Místní Jednota bude v tento den uzavřena.
Silnice Valdice - Studeňany bude uzavřena od 9.9. do 31.10.2019

Pranostiky na srpen
• Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
• Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
• Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
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Základní škola a mateřská škola Radim

Ráda
bych
se
s
vámi
prostřednictvím zpravodaje rozloučila.
Jak jistě už mnozí víte, ve vedení
školky a školy v Radimi, nastala
během prázdnin změna. Koncem
srpna převezme funkci ředitelky p. uč.
Radka Koláčná. Působila jsem ve vaší
krásné obci deset let a byla jsem tu
ráda. Přeji vám všem i vašim dětem
mnoho dobrého.
- Jana Zedníčková -


V novém školním roce
2019/2020 začne provoz v mateřské
školce až v úterý 27.8.2019 z důvodu
celodenní
odstávky
elektrické
energie. Děti se mohou těšit na nové
paní učitelky - Dagmar Kociňákovou
a Janu Chocholoušovou. Školáci a
budoucí prvňáčci se sejdou v pondělí
2.9.209 v 7.30. Tento den ještě
družina nebude, od 3.9.2019 již
bude fungovat jako obvykle do
16.00 hodin. Pomůcky a školní
potřeby pro jednotlivé ročníky
budou vyvěšeny na školním webu. Novou posilou ve škole bude pan učitel David
Červený. Dětem přejeme, ať si ještě naplno užijí druhou polovinu prázdnin a
budeme se těšit :-)
Na fotografiích připomínka z pobytu na Zvičině z června.
- Radka Koláčná -

 NOVÉ VEDENÍ ZŠ A MŠ
V souladu s příslušnými právními předpisy a na základě výsledků konkursního
řízení dne 2.8.2019 jsem jmenovala paní Mgr. Radku Koláčnou na místo
ředitelky Základní školy a mateřské školy Radim s účinností od 24.8.2019. Chtěla
bych ujistit všechny rodiče, že je zajištěno personální obsazení všech míst učitelů
ZŠ i MŠ a provoz školy i přes velké změny, které během prázdnin nastaly, není
nikterak ohrožen.
- Zdeňka Stříbrná -2-
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HISTORIE OBCE RADIM – VII. část
V řadě radimských farářů se dále nepřímo objevuje Prokop z Radimi, když je roku
1380 navrhován na faru v Úbislavicích. V roce 1393 je po-prvé jako farář v Radimi
zmíněn Vítek z Labouně, jehož bratr Otík z Labouně měl v držení statek v
Dřevěnici. V létě 1395 pak kostelu v Radimi, faráři Vítkovi a jeho nástupcům
darovala Anna, vdova po Zdeňkovi z Radimi, jednu kopu grošů jako roční důchod,
který kdysi její manžel zakoupil ve vsi Hubálově. Po odchodu faráře Vítka ke
kostelu do Dohalic roku 1403 se stal jeho nástupcem v Radimi plebán Čeněk,
působící před tím v Mladějově. Tehdy už jako patron radimského kostela
vystupoval Jan z Vartenberka sídlem na Kumburku, který presentoval i dva
následující faráře. Za zemřelého Čeňka totiž roku 1404 přišel do Radimi farář
Václav z Mladé Boleslavi a po jeho smrti v roce 1409 Jan de Hosczka (snad z
Hošťky?). A pak se ještě roku 1414 objevuje zmínka o železnickém faráři Boršíkovi
(Bořivoji), který měl být předtím farářem v Radimi. Ten je na dlouhá staletí
posledním radimským farářem, jehož známe jménem.
Farnost v Radimi při kostele sv. Jiří, mučedníka, příslušela do jičínského děkanátu a
hradeckého arcijáhenství a v letech 1369 až 1405 pětkrát odváděla jako půlroční
papežský desátek 6 grošů. Celý příjem z kostelního beneficia (obročí nebo
důchodu) byl tedy ročně 120 grošů pražských čili 2 kopy.
Použité materiály:
1) Dr. Jan Stříbrný, Radim v proměnách času
2) kronika obce Radim
- Pro potřeby zpravodaje upravil Václav Nidrle -

Již tradičně
skupina PROROCK
na hřišti v Radimi

17.8.2019
od 21:00

Tři letušky v Paříži
sobota 5.10.2019
zájemci se mohou hlásit v místní Jednotě
nebo u Zdeňky Stříbrné
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE srpen 1999
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události zaznamenal pan Václav Nidrle
před dvaceti lety.
V první srpnové dekádě se ranní teploty pohybovaly od 13 do 15 °C a ve dne od 24
do 29 °C. Pršelo jen 9. a 10.8 jen 4 mm, žně vstoupily do své poslední čtvrtiny,
okurky stále rostou, proběhl druhý víkend Volejbalové Dřevěnice a vandalové
kolem obce zohýbali dopravní značky. 10. srpna jednali obecní zastupitelé:
- vysázení aleje jeřábů v úvozu za Havlovými
- snížení zdi na hřbitově v místě ukládání odpadků
- prodej obecních pozemků na Krchově
- probíhají jednání ohledně kanalizace a čističek
- dotazník na občany ohledně plynofikace obce
11.8 kolem poledne zatmění slunce měsícem (95%), 14.8 se konal na hřišti
deblový turnaj a bývalí radimáci Milan Šimek a Josef Čermák zde oslavili
padesátku, Jaroslav Glos si poranil achilovku. Následující dny bylo deštivé počasí,
ochladilo se na 20°C a konec prázdnin už nebyl na koupání. 21.8 se konal turnaj
rodinných dvojic ve volejbale a 28.8 šestkový turnaj smíšených družstev a
posvícenská zábava. Sklízí se mák a sláma, ve Lhotě Bradlecké hořel kravín,
myxomatosa zahubila hodně králíků u chovatelů, kteří je nedali včas očkovat.
27.8 další jednání zastupitelstva, ohledně plynofikace se vrátilo 43 závazných
přihlášek, z toho bylo 37 kladných a jen 6 záporných, oprava studny ve Lháni
zadána fy. Novostav N. Paka, žádost o prodej stodoly u čp. 28, zatím je využíváno
obcí na nářadí a jako garáž. Na chodník ve Studeňanech musí být vydáno závazné
stanovisko, dveře u márnice osadí J.
Říha a Fr. Erlebach a před hřbitovem
budou položeny roury do příkopu pro
rozšíření parkoviště. Na hřbitově
úpravu centrální cesty provede firma
Novostav a vysekání trávy TS Jičín. Fy.
Novostav provede opravu střechy na
klubovně Sokola. Dále jednat v
přípravných pracích uskutečnění
záměru plynofikace spolu s Dřevěnicí.
65. Volejbalová Dřevěnice - srpen 2018
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Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
05. srpna – začala Druhá čečenská válka, Šamil Basajev vtrhl do Dagestánu
07. srpna – zemřel slovenský geolog Michal Mahelˇ(*19.08.1920)
11. srpna – na území ČR bylo možno pozorovat téměř úplné zatmění Slunce
16. srpna – zemřel scénárista a dramaturg Václav Nývlt (*28.09.1930)
18. srpna – se narodil sportovní lezec Vojtěch Trojan
21. srpna – se narodil americký sportovní lezec Kai Lightner
25. srpna – zemřel akrobatický pilot Ivan Tuček (*19.11.1942)
28. srpna – se narodil prvorozený syn dánského prince Joachima, Nikolaj Dánský
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha

STATISTIKA VĚDA JE, TA MÁ PŘESNÉ ÚDAJE.
rok 2019
průměrná teplota v °C
nejnižší ranní v °C
nejvyšší denní v °C
srážky sněhové v cm
srážky dešťové v mm
Měřeno: Tužín-Krchov

01 02 03 04 05 06
-2 3 8 11 13 23
-13 -9 -3 -2 -1 10
5 13 19 27 25 36
44 2 2 -- -- -8 2 64 24 78 17

07 08 09 10 11 12 rok
21
8
34
-30
Zapisuje a zpracovává kronikář Miroslav Říha
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Putování za nekonečnou pánví s romadúrem v kapse

5
6

4

7

4. VALDŠTEJNSKÁ LIPOVÁ ALEJ 2 KM DLOUHÁ – SPOJENÍ MEZI JIČÍNEM A KARTOUZOU
Lipová cesta běží, běží, jak nožky vil tu vlní se a voní. Samé tu lupení, zelení, zelení. A co
ten poustevník? Ten
ať tam zcepení. Nakonec v ženskau stejně se promění!
5. LIBOSAD – DŮLEŽITÉ MÍSTO EVROPSKY VÝZNAMNÉ RANĚ BAROKNÍ KRAJINNÉ
KOMPOZICE
...cestou do Studeňan mluvil sem se správcem obory. Nikdo se neptá a všechno roste si,
jak mu sám Ďábel káže. To ani jezuit nedokáže. Aby pes poznal rozdíl mezi poctivým
dřevem a troudem. Ještě, že tabáček roste mi
proudem.
6. SV. ANNA – PŘÍKLAD LIDOVÉ BAROKNÍ PLASTIKY A ZAMILOVANÉ MÍSTO
VÁCHALOVA SNĚNÍ O ŽIVOTĚ. MÍSTO ŠIROKÝCH ROZHLEDŮ
Svatá Anna krása zrána, krása k večeru. Kdes má milá bila, když má duše zas a zase snila!
O čem? To si doplň
sám, Poutníče milý!
„Ke 4. s psíkem lukami k Anně a úvozem zpět: seděli a viděli mnoho zvěře. Po návratu
teprv všiml si data novin a že má M. dnes 73. narozeniny. Ale ji nikde. Domýšlel se, že je
v Radimi a pak i v noci jí čekal, soudě, že vrátí se z J. z bio. Zatím ona nevylezla z pokoje
od odpoledne.“
7. TŘEŠEŇ – OBLÍBENÉ MÍSTO A MOTIV DÍLA ANNY MACKOVÉ
Ten Strom! Zjara bílá, pak zas jako krev. Mezi listy Slunce svítí, než zas podzim, zima
všechno chytí. Zase Bílá.
Je to krása, chodit tam a zase zpátky, věčně, jako chodí mraky. A nebo ne, můj
putovníčku bláhový?
„Den podmračený, v noci sprchlo. Slunce už zas před Zebínem zapadá.“
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Ano, jsem tu já i Ty, můj milý. V oblak kouři, vše se tvoří. Dejchej vole, nebo přestaneš
bejt člověkem. Nebo myslíš, že by to mohlo jinak bejt?
„Před osmou válečného času jsem sebrala nádobíčko a šla na Vrcha, kde jsem si včera
večer vyhlídla motiv se Zebínem. Ležela jsem dvě hodiny na mezi. Lidi kolem mě sekali
obilí a vyčítavě kroutili hlavami.
Milý Hodku,
Na našem statku začalo vraždění stromů na dvoře a na zahradě, celkem sedmnáct
stromů, z nichž dva jasanové, v létech kdy dům náš se stavěl, zasazeny byly, jsouce
přesně podle spočítaných let každý sedmdesátišestiletý.....
S pozdravem Váchal
Josef Váchal pohřbil psa – říkal pan Sedláček: „Váchal měl opravdu poměr ke zvířatům a
ke psům velmi dobrý.
On ve své životosprávě měl poslední konzumaci jídla kolem páté hodiny. A to byl signál,
že se scházeli psi z okolí, byli tři až čtyři. Po večeři Váchala vždy nějaký zbytek zbyl, psi na
to byli zvyklí a zbytky konsumovali. Pak s nimi chodil Váchal na procházku. Časem jsem si
všiml, že Váchalův psík chybí. Když jsem potkal Váchala, ptal jsem se ho, kde má svého
psíka, že není ve skupině. A Váchal posmutněl a rozpačitě řekl, že se jeho psík ztratil. Ale
pravda to nebyla. Asi po 14 dnech Váchalovi svědomí nedalo a řekl mi, že jeho psík
zahynul. – To bylo asi v polovině února. A oni ho s Mackovou zabalili do deky, kterou měl
psík rád a čekali, až bude příznivější doba, aby ho mohli pohřbít. Když psík uhynul, aby
nebylo tělo psa zneuctěno, že ho odvezl pohodný. Proto ho pochovali, když to šlo, k
Jesínku.“
„Milý Váchalíčku
tak se mi podařilo objevit menší nákladní auto, které jezdí až třikrát týdně do Prahy a
nazpět nebývá plně naloženo. Pro všechny případy si slož kreslicí stůl, ... Ve Studeňanech
je moc hezky, slunce svítí jedna radost.
Slíbils napsat lístek, ale jako vždy jsi
nedodržel slovo. Pozdrav od Anny.
5.7.1939, ve Studeňanech.“
Zdroj:
(http://m-old.ceskyraj.info/cs/putovani-aturistika/questing/putovani-za-nekonecnoupanvi-s-romadurem-v-kapse.html )

Příště: další zastávky na trase.
- Marcela Danišová –

Doktor Vladimír Klos nebude
v Radimi ordinovat
22.8.2019
.
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Dotazníkové šetření obyvatel
V únoru 2019 bylo provedeno dotazníkové šetření, abychom znali názor našich
občanů a mohli tak plánovat různé kroky ke zlepšení a rozvoji obce.
V tomto čísle otázka číslo 5:

Hodnocení podmínek (známka jako ve škole)
bydlení
školství
zdravotnictví
kultura a společenský život
sportovní využití
péče obce o své prostředí
podmínky pro podnikání
rozvoj obce
informovanost v obci

2,2
1,8
2,1
1,7
1,7
2,1
2,9
2,6
1,8

KOMINÍK
Kontrola komínů bude
probíhat dne 20.-21.9.2019
Objednat bude možné jako
vždy v místní Jednotě od
27.8.2019

- Marcela Danišová -

Redakce: M. Danišová, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, Š. Kořínková, J. Zedníčková
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