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

Leden 2019

číslo 1

Zasedání Zastupitelstva obce Radim dne 19.12.2018
Usnesení č.
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Zastupitelstvo obce Radim:
schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce Radim konaného dne 19.12.2018
určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Pozdníčka a Lukáše Karbana a zapisovatelem Marcelu Danišovou
ponechává předsedou kontrolního výboru Karla Stříbrného.
pověřuje starostku podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje – smlouva
č. DD2018/05017 – dotace ve výši maximálně 3 mil. Kč
schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 – viz příloha (k nahlédnutí na OÚ)
3
schvaluje cenu vody na rok 2019 za 20,-Kč za 1m
schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – Radim.
Město Jičín bude projednávat za obec Radim přestupky v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, vykonávání veškeré přenesené působnosti k
projednávání přestupků vymezené § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále
vymezenou zvláštními právními předpisy svěřenou orgánům obce.
přijímá tiskovou chybu na zápise ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 15.3.2018.
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro rok 2019.
souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu (dohody o provedení práce - správce obecního majetku) mezi
obcí Radim a členem zastupitelstva Zdeňkem Pozdníčkem a to uzavřené na období od 1.1.2019 do 31.12.2022.
souhlasí s pracovněprávním vztahem (dohody o provedení práce – práce v redakční radě obecního zpravodaje,
tvorba a úprava obecního zpravodaje) mezi obcí Radim a členem zastupitelstva Marcelou Danišovou a to
uzavřené na období od 1.1.2018 do 31.12.2022.
souhlasí s pracovněprávním vztahem (dohoda o provedení práce – práce v redakční radě obecního zpravodaje)
mezi obcí Radim a členem zastupitelstva Zdeňkou Stříbrnou a to na období od 1.1.2019 do 31.12.2022.
souhlasí se zřízení pracovního místa „zaměstnanec v obecním úřadu“ = „úředník územního samosprávného
celku – účetní“ a to v rozsahu 0,5 úvazku. A pověřuje starostku s vypsáním veřejné výzvy dle §6 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
souhlasí s nabídkou na souhrnném listu stavby firmy OBIS s.r.o. na částku 613986,-Kč s možností slev 50.000,- v
případě, že by se provádělo současně i s dostavbou vodovodu a slevou dalších 50.000Kč, pokud obec poskytne
potřebné prostory pro mezideponie, případně by se našel prostor pro uložení přebytečného výkopku.
přijímá změnu textu usnesení č. 5 ze dne 27.6.2018
nesouhlasí s prodejem části pozemku par. č. 419 (část pozemku osázené živým plotem) v k.ú. Tužín.
povoluje starostce přijmout rozpočtové opatření do výše 200.000,- Kč po celé volební období.

Další důležité informace z obecního úřadu:

Dne 21.12.2018 proběhla úprava webových stránek, web. odkaz zůstává stejný: www.obec-radim.cz
Zároveň dochází ke změně e-mailových adres. Původní e-maily sice budou nějakou dobu funkční a bude nastaveno jejich
„přesměrování“, nicméně prosíme, abyste vzali na vědomí nové e-mailové schránky a psali již přímo na ně:
urad@obec-radim.cz
cokoliv
ucetni@obec-radim.cz
poplatky za vodu, odpady, nájem apod.
zpravodaj@obec-radim.cz
ohledně zpravodaje
Jakékoliv připomínky k obsahu webových stránek obce, návrh na jejich vylepšení, fota Radimi (pro umístění na webové stránky nebo
k využití například na gratulace PF obce,…) apod. prosíme posílat na:
urad@obec-radim.cz nebo macek.danis@gmail.com

 Byla vypsána veřejná výzva na obsazení pracovního místa: úředník územního samosprávného celku – účetní –
více na webových stránkách nebo na tel. 731 409 498 nebo 602 147 218 – ukončení veřejné výzvy je dne 17.1.2018

Paní Jarmila Adolfová dne 12.12.2018 rezignovala na mandát zastupitele. Do zastupitelstva obce Radim kandidovalo
v loňském roce celkem 11 samostatných volebních stran (typu nezávislý kandidát) - uvolněný mandát proto nemůže být obsazen
náhradníkem. Nyní je tedy zastupitelstvo šestičlenné.
- Marcela Danišová -

Školka a škola
Tak už jsme opět na počátku dalšího roku a s ním i v nadějném očekávání
„nových“ věcí. A jak už to tak bývá, aby se mohlo začít něco „nového“, je potřeba
uzavřít to „staré“. Spolu s dětmi jsme se tedy náležitě rozloučili se školou v
radostném vánočním duchu, což mnozí víte, pokud jste nás podpořili svou účastí
na naší vánoční besídce v místní restauraci. Mohu konstatovat, že se nám
vystoupení moc podařilo a věřím, že jste si naše divadlo užili stejně jako my.
Leden nám ve škole odstartuje přípravy na pololetní vysvědčení, což pro žáky
znamená skočit do učení rovnýma nohama. Děti ve školce pak budou užívat
zimních radovánek, pokud nám sníh vydrží co nejdéle.
Přejeme Vám všem, ať Vám radost a veselí vydrží po celý další rok a k tomu nechť
se přidá hodně zdraví.
Přidáváme novoroční přání z písně „Den přeslavný jest k nám přišel“.

Den přeslavný jest k nám přišel v němž má býti každý vesel
radujme se, veselme se v tomto novém roce.
Abysme k Vám za rok přišli a Vás ve zdraví zas našli
radujme se, veselme se v tomto novém roce.
Za rok se sejdem zas spolu, připijem jeden druhému,
piva, vína, páleného, na zdraví druhého.
Nového léta vinšujem, syna neb dcery vám přejem,
radujme se, veselme se, dobrého vám přejem.
Vaše děti a p. uč. z MŠ a ZŠ
-Jana Zedníčková-

LHÁŇ V RADIMSKÉM ZPRAVODAJI
V průběhu roku 2018 jsme vyčerpali všechna popisná čísla Tužína a Podhájí a tak přišla zcela zákonitě otázka: Máme „odškrtnutou“
Radim, následně i Studeňany, jak se pokusit splnit i poslední dluh, získat informace o obci Lháň a následně je předat našim pozorným
čtenářům? Nenapadlo nás (tedy dvojici autorů Říha a Nidrle) nic jiného než se zkusit zeptal právě prostřednictvím Zpravodaje, zda by
někdo neměl k dispozici nějaký materiál, ze kterého by se nechalo čerpat. Nedlouho po té nás v radimské hospodě (hospody jsou
totiž právě ta zařízení, kde se mnohé domluví a vyjedná) oslovil Ludvík Haris, že by věděl o docela zajímavé publikaci a taky nám ji
přinesl ukázat. Jde „Vzpomínky na mládí a Lháň“, kterou si pro vlastní potěšení sepsal Ing. Břetislav Nožička, rodák ze Soběraze.
Autor nám velmi ochotně poskytl souhlas, abychom jeho dílko použili právě pro náš měsíčník.
Bude to trochu nezvyklé zpracováním – nečekejte, že půjdeme popisné číslo od čísla - ale určitě to bude zajímat zejména ty starší.
Jen věříme, že se nám podaří okopírovat i fotografie, kterých pořídil pan Nožička opravdu dost. Řada u nich je černobílých a to může
být tak trochu problém …
Na práci se ale těšíme, první část připravujeme už do únorového čísla.
- Mirek Říha a Vašek Nidrle -

Poohlédnutí za vánočním koncertem
Vánoční koncert v Radimi pořádaný paní Zdeňkou Stříbrnou a její sestrou Jiřinou
Tauchmanovou mě pohladil na duši nejen tím, že během něho zaznělo mnoho
krásných vánočních skladeb od mistrnné kapely TOX, ale hlavně proto, že tyto dvě
ženy jsou velmi vytížené a ve svém nabitém kalendáři si najdou chvíli, kdy chtějí
sdílet radost a jako každý rok uspořádaly vánoční koncert. Jeho výtěžkem ve výši
17.200,- Kč byl podpořen domácí hospic Duha v Hořicích v Podkrkonoší.
- Jana Stříbrná -

HISTORIE OBCE RADIM
Opakování je matka moudrosti, to si většinou ještě pamatujeme z let školní docházky. Redakční rada „Radimského zpravodaje“
podpořila tuto pravdu rozhodnutím, že bude na pokračování zveřejňovat historii naší obce a to už od února roku 2019. Materiálů
máme k dispozici dostatečné množství, zásadním ale bude ten, který pro publikaci „Radim v proměnách času“ (vydáno při příležitosti
oslav 650 první zmínky o Radimi v roce 2010) zpracoval Dr. Jan Stříbrný. Ten mi velmi ochotně dovolil, abych jeho poznatky využil a
komentoval to takto: „Vždyť je to přece pro moji rodnou obec!“.
Takže se pokusím být objektivním – ač amatérským historikem…
- Václav Nidrle -

Vánoční výstava
Vánoční výstava roku 2018 měla název PAPÍROVÉ VÁNOCE. Je až k nevíře, co vše
lze z papíru vytvořit!
Velké poděkování patří všem, kteří se na vánoční výstavě jakkoli podíleli, ať již to
bylo tvoření, dekorace, zajištění hlídání výstavy, upečení cukroví apod. Opět se
potvrdilo, jak šikovné ženy v obci máme!
Nechyběl ani již tradiční prodej. Mnozí zde určitě koupili nějaký ten dáreček.
A co příští rok?? Ano, rádi bychom opět výstavu připravili.
Sice to není jednoduché „dát dohromady“ takovou akci, ale
opět doufáme v pomoc našich sousedek (sousedů)  a za
tu letošní všem zúčastněným mnohokrát děkujeme!
Téma výstavy v roce 2019 zatím nevíme a tak pokud máte
někdo nějaký nápad, neváhejte ho nejdéle do konce září
2019 napsat na zpravodaj@obec-radim.cz nebo
macek.danis@gmail.com 
Více fotografií najdete na webových stránkách obce.
- Marcela Danišová -

Máte zajímavý příspěvek do zpravodaje, rádi byste se podělili s něčím, co by čtenáře
našeho zpravodaje zajímalo nebo máte nápad jakou rubrikou zpravodaj obohatit?
Neváhejte a kdykoliv pište na mail: zpravodaj@obec-radim.cz
- Redakce zpravodaje -

ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE - leden 1999
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události zaznamenal pan Václav Nidrle před dvaceti lety.
Po silvestrovské noci při teplotách kolem nuly, byl celý den zamračený a bylo klidno. Kromě pár dětí a asi 25 věřících, kteří šli do
kostela, nebylo nikoho k vidění. Celá první dekáda byla ve znamení oblevy a teploty se pohybovaly od -2°C do 4°C ráno i odpoledne.
Maximum bylo 5. ledna a to dokonce +8°C. Při dešti a plískanicích spadlo 16 mm srážek.
Na léčení do jičínské nemocnice odešla paní Bohumila Vindyšová z čp.31 a Jiřímu Koudelkovi z čp.14 museli po pádu, na schůdku
u domovních dveří, sešroubovat v nemocnici zlomenou nohu. Na sluníčku vyletovaly včely, zemědělci ještě ořou a na malém
kopečku sjel do příkopu pan Stanislav Čech, narazil do mostku a auto se stalo nepojízdným.
Také druhá dekáda byla teplá, jedině 13.1 bylo -6°C, jinak stále slabě nad nulou. 15.1 se konala Valná hromada hasičů za účasti 36
členů a starosty obce. Jiří Vik se svým synem Tomášem zastřelili v letošní zimě již 12 lišek, Jaroslav Sedláček 3 ks a společně celou
desítku kun, které se přemnožili v důsledku velkého počtu myší v loňském roce. 20. ledna oslavil 65 let Jaroslav Kořínek z čp.15 a Jiří
Koudelka 62 let z čp.14, ten ještě s nohou v sádře.
Třetí dekáda až do 29. ledna byla rovněž teplá a teploty se pohybovaly od nuly ráno až k +6°C. Včelaři měli Valnou hromadu za
účasti 14 členů z dvaceti. Za příznivého počasí bourá František Nydrle ze Dřevěnice všelijaké přístřešky a boudy, které vystavěl před
Pozdníčkovými, dobytek zde již žádný nebyl. Řádí chřipka a byl vydán zákaz návštěv v
nemocnici. 29.1 se konala v hospodě u Jandů výroční členská schůze svazu zahrádkářů
za účasti 51 členů. Následují den tamtéž Sokolský ples s bohatou tombolou a účastí 90
lidí. V tento den měli svatbu Dáša Odvárková z čp.43 a Michal Hátle z čp.93. Manželům
Petru a Martině Sedláčkovým z čp.49 se narodila dcera Anička.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
01. ledna – přijalo 11 členů EU (Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Finsko,
Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko a Irsko) společnou měnu Euro
05. ledna – zemřela atletka (skok do dálky) Jarmila Nygrýnová (*15.02.1953)
06. ledna – se narodila ruská krasobruslařka Jelena Radionová
11. ledna – zemřel slovenský herec Anton Šulík (*27.03.1931)
06.01.2017
15. ledna – se narodil hokejový útočník Martin Nečas
tříkrálová sněhová paráda
23. ledna – zemřel spisovatel Jaroslav Foglar (*06.07.1907)
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha

Přijďte do restaurace „U Růže“

MUDr. Klos
nebude
17.1. 2019
v Radimi
ordinovat

19.1. Ples Hasiči Dřevěnice
26.1. Ples Sokol Radim
16.2. Maškarní Dřevěnice
23.2. Ples Hasiči Radim
23.3. Karamel + JS Band

!

Výročí v našich vískách
únor

Pranostiky na leden

JIŘINA LUŇÁKOVÁ
ANNA FRÝBOVÁ
MILENA KARÁSKOVÁ
OLGA KEWITZOVÁ

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.

(60)
(96)
(70)
(65)

Základní údaje o obcích Tužín a Podhájí k 31.12.2018
celkem domů
z toho trvale obydlených
k rekreaci
roubených

58
26
31
29

Věkové složení 72 obyvatel
nahlášených k trvalému pobytu.
do 10 let
8
od 11 do 18 let 1
od 19 do 40 let 17
od 41 do 60 let 19
od 61 do 80 let 20
nad 80 let
7
Celoročně zde trvale bydlí 58 obyvatel v 26 domech,
s níže uvedeným počtem občanů v jednotlivých domech.
počet domů 26
10
6
6
2
2
počet bydlících
1
2
3
4
5
obyvatel celkem 58
10
12
18
8
10

POHYB OBYVATEL BĚHEM 10 LET
období stav
narodili se
k 1.1.
2009
60
Dominik Bernát, Adéla Čechová
2010
64
2011
64
2012
66
2013
63
2014
62
Štěpán Jína
2015
63
Daniel Vohánka, Stanislav Beneš
2016
69
Matyáš Jína
2017
74
2018
73
Tereza Knapová

Průměrný věk činí 49,5 roků.
Nejstarší ženou je Anna Frýbová - 95 roků,
muži Václav Luňák a Zdeněk Legner - 88 roků.
Nejmladší občánek Tereza Knapová – narozená v roce 2018
Z trvale hlášených 72 obyvatel je 39 mužů / 33 žen.
Tužín 50 (26/24) a Podhájí 22 (13/9)

Nejteplejší den v roce: čtvrtek 9. srpna ( +36°C )
Nejchladnější den:
úterý 27. února ( - 15°C )
Nejvíce napršelo:
až v prosinci 80 mm, celkem
v roce 400 mm ( v r. 2017 to bylo 820 mm )

přihlášeno
3
3
3
4
1
2
5
5
2
2

odhlášeno
3
6
2
1
1
2
3

zemřeli
Marie Glosová
Jaroslav Holuška
Václav Říha
Václav Mikule
Vlasta Erlebachová
Jiří Prchal
Marie Holušková

stav
k 31.12.
64
64
66
63
62
63
69
74
73
72

Průměrný
věk
49,2
46,9
47,9
48,0
49,3
49,2
48,0
47,2
48,6
49,5

-Kronikář Miroslav Říha-

.
Redakce: M. Danišová, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, Š. Kořínková, J. Zedníčková
Kontakt: zpravodaj@obec-radim.cz, www.obec-radim.cz

Počet výtisků: 200 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

