OBECNÍ ZPRAVODAJ
Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň

Měsíčník

Září 2020

číslo 9

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU!
Platbu za odpady (500 Kč za 1 osobu) a psa (100 Kč) je třeba dle obecně závazné vyhlášky zaplatit nejpozději 31. 10. 2020. Prosíme proto ty, kteří dané
poplatky dosud neuhradili, aby tak učinili včas. Dále upozorňujeme, že je
možné hradit vodné. Jak již bylo dříve avizováno (z důvodu epidemiologické
situace), v letošním roce proběhne platba za vodné pouze jedna (nikoliv dvě
jako v letech minulých). Prosíme o úhradu rovněž nejpozději 31. 10. 2020.
Platby je možné učinit na obecním úřadě v hotovosti, kartou nebo poslat
převodem na účet.

ZASTUPITELSTVO OBCE RADIM ZE DNE 14. 8. 2020

... schválilo řád veřejného pohřebiště obce Radim.
... schválilo v případě získání dotace z Ministerstva vnitra dofinancování automobilu pro hasičský sbor do výše ceny automobilu.
... souhlasilo s uzavřením smlouvy o výpůjčce movité věci pozemek – pozemkovou parcelu číslo parcelní 68 a pozemek – pozemkovou parcelu číslo parcelní 70, v katastrálním území Radim u Jičína k bezplatnému užívání na dobu
neurčitou – Římskokatolická farnost Železnice.
... schválilo neposkytnutí dotace pro Hospic DUHA Hořice.
... souhlasilo s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou DKK Stav s. r. o.
ohledně rekonstrukce Kampeličky
... souhlasilo s uzavřením darovací smlouvy pro Český svaz včelařů – ve výši 5000Kč.
							

Marcela Danišová

ŽÁDÁME SPOLUOBČANY O ZAPLACENÍ VODY A ODPADŮ
DO KONCE ŘÍJNA 2020!
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Tak nám začal další školní rok a já nám všem přeji, abychom ho prožili
v poklidu, v pohodě a propluli jím bez zbytečných mráčků a bouří. Ve
škole letošní rok máme 22 dětí, z toho 5 prvňáčků, 4 druháky, 2 třeťačky,
4 čtvrťáky a 7 páťáků. Personální obsazení zůstává stejné: 1. – 3. bude učit
paní učitelka Radka Koláčná a 4. – 5. třídu paní učitelka Kateřina Babíková.
Děti ve školní družině opět
povede paní vychovatelka Renata Suchá a ku pomoci v družině i ve škole nám bude pan
školní asistent Jiří Brož. Provoz školy je od 6. 30 do 16.00
a škola se pro žáky otevírá
v 7. 10. Ve školce máme teď od
září 23 dětí. Díky nové vyhláš-ce která omezuje počet dětí ve školce a dvouletým dětem nelze přijmout
v současné době více dětí, i když zájem byl velký. Ve školce se děti mohou
těšit na paní učitelky Dagmar Kociňákovou a Terezu Klamrtovou. V mateřské škole nastala změna v délce provozu, od letošního září se prodloužila
doba o půl hodiny – 6.30
– 16.30. Jak jsme se zmínili
v minulém čísle zpravodaje, ve
škole proběhla rekonstrukce
třídy a výměna světel ve školce a v jedné třídě. Pokud máte
zájem ve fotogalerii na www.
zsradim.cz můžete zhlédnout
tuto přeměnu. Taktéž na webu
jsou všechny potřebné aktuální informace, které se týkají chodu školy.
Hezké slunečné babí léto všem.
Radka Koláčná
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OSLAVENCI V ŘÍJNU
MILOSLAV JAHODKA
STANISLAV ČECH		
LIBĚNA KŘELINOVÁ

(60)
(60)
(60)

MOŠTOVÁNÍ

Začíná tradičně poslední sobotu v září (letos 26. 9.) a pak 4x v říjnu (dle
poptávky, někdy je ukončeno dříve, když nejsou jablka. Vždy od 8 do 12
hod (v případě velkého počtu zákazníků i déle).

VÝKUP PADANÝCH JABLEK

Každý den od 17.00 do 19.00 hod před domem Odvárkových
výkupní cena 2Kč/kg.

DEVADESÁTINY

V neděli 16. srpna oslavil v kruhu rodinném devadesáté narozeniny nejstarší obyvatel obce pan
Václav Luňák z Podhájí čp. 7. Druhý den mu přišli popřát hodně pevného zdravíčka, za OÚ paní
Dana Rejfková s Marií Šulcovou a kronikář obce
pan Miroslav Říha. Společně všichni zavzpomínali
na všechno to, co se událo nejen v obci, v uplynulých letech. K přání se připojují i všichni členové
redakce Obecního zpravodaje.
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PODPOŘTE ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z. Ú. V DOBROČINNÉ SBÍRCE!
Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském kraji 15
let provozuje rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytuje
sociální služby, zaměstnává handicapované v chráněných dílnách, realizuje projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách,
organizuje sportovní, kulturní aktivity. Organizace zakoupila na splátky
v roce 2006 objekt opuštěné bývalé nemocnice (kdysi paulánský klášter)
s cílem oživit areál pro zajištění sociálních a doplňkových služeb, vytvořit
zde komunitní centrum a prostor pro setkávání lidí všech cílových skupin
bez rozdílu věku a postižení. Život bez bariér, z. ú. má vícezdrojové financování (dotace, příspěvky, tržby za služby, dary, atd.) určené převážně na
mzdové a provozní náklady. Investice typu oprava střechy nelze z dotací
hradit. Organizace je neziskový sektor a nemá vlastní finanční zdroje.
Dalším problémem je, že některé kompenzační pomůcky např. polohovací postele jsou objemné, elektrické invalidní vozíky nebo tříkolky jsou
těžké a, hůře se s nimi manipuluje a nejsou skladné. Prioritou profesionální služby je, že každá pomůcka se musí po zápůjčce opravit a doposud
se složitě manipulovalo s pomůckami z objektu do objektu. Některé jsou
uskladněny v jiném pronajatém objektu na druhém konci města. V současné době se pomůcky nacházejí ve skladu materiálu, kde není možnost
bezbariérového výjezdu, nevhodné pro předání zájemci o pomůcku a navíc bude nutné prostor postupně vyklidit pro jiné účely.

Proč sbírku organizujeme?

Život bez bariér, z.ú. nemá vlastní finanční prostředky na investice typu
oprava střechy. Přitom prostor bývalé fary, který potřebujeme pro sklad
kompenzačních pomůcek je ideální svou polohou: nachází se v blízkosti
dílny údržby, prostor má bezbariérový přístup, vhodné parkování pro zájemce, kancelář koordinátora pomůcek. Ostatní prostory areálu jsou plně
využité anebo čekají na opravu.
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Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze ze sbírky budou použity na opravu střechy. Výhodou je, že lze
rozdělit opravu dle výběru ze sbírky na celou střechu – demontáž staré
střechy, nové trámy, krovy, krytina, montáž a na část střechy – demontáž
nejvíce postižených míst střechy, oprava krytiny.

Sbírku pořádáme díky DONIO

Donio je platforma, kde lze založit
dobročinnou sbírku. Této možnosti
využil i Život bez bariér. Víme, že dobro je všude kolem nás a doufáme, že
se podaří sehnat finanční prostředky
na opravu střechy. Objekt, kde jsou
uloženy kompenzační pomůcky pro
handicapované má děravou střechu
a hrozí, že další zimu spadne. Proto
máme s pomocí Donio projekt „ Aby
na pomůcky nepršelo“.

Pokud nás chcete podpořit, je to opravdu jednoduché

1) Stačí si dát na webové stránky odkaz Donia - https://www.donio.cz/ZivotBezBarier .
2) Po právě straně se můžete rozhodnout jakou částkou (od 100 Kč) nás
podpoříte.
3) Dá se platit přes bankovní účet a nebo online platební kartou.
4) Zadáte svojí e-mailovou adresu (posílá se zpětná vazba, že platba přišla
v pořádku).
5) Můžete si nechat zaslat potvrzení o daru, které lze využít do účetnictví.
6) A jako poslední krok kliknete na tlačítko přispět a je to!
Děkujeme, že nám pomáháte. Každá koruna se počítá
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HISTORIE OBCE RADIM
Pokračujeme v historii obce Radim a došli jsme až
k velmi významné osobnosti českých a dokonce i evropských dějin. Albrecht Václav Eusebium
zValdštejna (narozen v září 1583, přesný den není
znám), který v letech 1618 –1620 zachoval věrnost císaři, se po porážce stavovského povstání
v nové situaci, vzniklé v českých zemích, velmi rychle zorientoval. Tento schopný, obratný
ale také bezohledný muž, původně vychovaný
v bratrských školách, který roku 1606 přestoupil ke katolictví, se vydal bez skrupulí za svým
snem, totiž dosáhnout majetkově a politicky výsostného postavení v zemi.
Při pobělohorských konfiskacích se nesmírně obohatil, když kromě držav
Smiřických získal i statky dalších účastníků stavovského odboje – Redernů
(na Liberecku a Frýdlantsku), Václava Budovce z Budova od Doks a Dubé
až ke Kokořínu a Mšenu), své bohatství rozmnožil i účastí v různých spekulativních finančních transakcích(mj. se v letech 1622 – 1623 jako jeden
z členů centrálního mincovního konsorcia obohatil znehodnocením
měny). Z těchto majetků vytvořil mezi roky 1621–1623 rozsáhlé frýdlantské dominium, povýšené roku 1625 na knížectví (od roku 1627 vévodství),
s celou řadou měst a závislých šlechtických manů. V roce 1625 převzal organizaci a vydržování císařského vojska v Německu a jako vrchní velitel
byl jmenován generalissimem. Prokázal mimořádné strategické a organizační schopnosti, když v letech 1626 –1629 významně přispěl z vítězství
v dánské válce, ovládl Slezsko, odrazil ofenzivu Gábora Bethlena z Uher
a dobyl sever Německa : stanul tak na vrcholu moci. Sídelním městem své
frýdlantské domény učinil Jičín, kde byla mj. vévodská komora a kancelář
jeho zemského hejtmana.
			
Pro potřeby Zpravodaje zpracoval Václav Nidrle
Zdroje: – Dr. Jan Stříbrný „Radim v proměnách času“
– obecní kronika
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EXPEDICE NOVÝ ZÉLAND

PROTINOŽCE PO VŠETEČNÝCH OTÁZKÁCH MIRKA ŘÍHY PŘIBLIŽUJÍ VAŠEK NIDRLE (TEXTEM)\
A ALENA NIDRLOVÁ (OBRÁZKY) – DÍL IX.
Slíbili jsme si, že si v tomto pokračování budeme povídat o nejznám-nější sopečné oblasti Nového Zélandu. Po pravdě řečeno, ono to tam
u protinožců „bublá“ téměř všude
ale – v oblasti Rotorua to je opravdu
nádherné. Ale chronologicky : První
výrazné vývěry žhavé vody jsme viděli v typické maorské vesnici Whakarevareva, kde původní obyvatelé dodnes bydlí. V gejzírech a jezírkách
perou, koupou se a vaří. Viděli jsme například tašku s kukuřičnými klasy,
které jsou za chvilku hotové a k jídlu. Zaplatili jsme si také vystoupení folklorní maorské skupiny. 4 nádherně rostlí chlapi a čtyři trošku korpulentkorpulentnější děvčata nám zazpívali a zatančili. Mne nejvíc zaujal bojový tanec HAKA (kdo se díval třeba na
mistrovství světa v ragby, což je novozélandský národní sport, tak ví, o čem
mluvím). Druhý den to přišlo: Waimangu Volcanic Valley! Vážně to bylo jako
ve dříve zmíněném Yelowstone (to
znám ale samozřejmě jen z televize …) Krásná žhavá jezera či jezírka bez
vegetace (tam by se všechno doslova „uvařilo“), voda zelená, modrá, žlutá či oranžová plná plynů a smradlavého (asi nejvíce sirného) čmoudu.
Jedno z jezer se trefně jmenovalo „malířova paleta“, jiné, to s největšími
bublinkami. bylo „šampaňské“. Chodili jsme tam s očima navrch hlavy
dvě hodiny a i vzhledem ke slunečnému a teplému počasí to byl opravdu
další velmi silný zážitek! Zpět ke vstupu jsme se velice nadšení vrátili turistickým autobusem. Pohody jsme si užili i odpoledne v potoku Kerosain
Spring, kde jsme vlezli do vody, která byla teplá tak zhruba 40 °C a půlhodinku jsme se tam vydrželi nahřívat.
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Večerní nocleh byl prvním
mimo kemp pouze na vyhrazeném parkovišti. Pěkná romantika i proto, že se výrazně oteplilo.
Využili jsme i docela jasnou noc
a neúspěšně na obloze hledali
„jižní kříž“. Budeme na to muset jít s „nápovědou“ z internetu
… Ráno bylo studenější a taky
s velkou rosou. Balíme a vyrážíme do Wai-O-Tapu, termálu Wonderland, opravdu země divů! Zase krásná
jezera, krátery, žhavá voda, gelzíry, plno různobarevných usazenin. Vrcholem byl gejzír Lady Knox, který velmi originálně nastartovala moderátorka. Ta do gejzíru nasypala nějaké strouhané mýdlo a žhavá voda začala
stříkat do výšky nějakých 7–8 metrů. Krásný den završujeme návštěvou
restauračky, kde jsme si dali kafe a sendvič. V příštím pokračování se, Mirku, můžeš těšit na největší jezero Nového Zélandu Taupo a jeho okolí.
Říha a Nidrle

PRANOSTIKY NA ZÁŘÍ

Bouřka v září – sníh v prosinci.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Zářijové pršení prospívá osení.
Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Je-li na svatého Václava bouřka, bývá dlouho teplo.
Z „Velké knihy českých pranostik“ od Adély Müllerové, vybral M. Říha.
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16. 09. 2019 – opět začaly růst houby

ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE
srpen 2000
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak
události zaznamenal pan Václav Nidrle před
dvaceti lety. První tři dny měsíce byly ještě teplé, 24 °C tak umožnilo J.Říhovi opravit střechu na čp. 53 a Klouzovi začali se
stavbou rodinného domku. 3. 9. se však zatáhlo a celý den vydatně pršelo
(23 mm). Pátého září se začala připravovat plocha pro stavbu tělocvičny
na školní zahradě. Od 9. 9. se začalo moštovat, pěkné dny, pokračují práce
na domku pod dozorem ing. Kuncíře. Podle nálezů keramiky na Sádkách
je první zmínka o osadě Lháň od r. 1270, na návsi byla opravena studna
a křížek pod statkem a byl ubourán výměnek k němu patřící.
Na Podhájí firma z Valašska staví nový roubený dům, investorem je ing.
Kocourek. Počasí od 18. do 24. září bylo ve znamení chladného proudění
s teplotami kolem 17 °C a napršelo 11 mm. Plná smuteční síň v Jičíně se
18.9 loučila s panem J. Tříškou z Tužína, čp. 19, bylo mu jen 48 roků. I další
dny byly chladné, mlhavé s teplotami do 17 °C, sklízí se kukuřice na zrno,
seje se a oře. 26. 9. pořádali zahrádkáři zájezd do Litoměřic na výstavu „
Zahrada Čech“. Následující den zemřela ve věku 93 let paní Růžena Šindelářová. Poslední den měsíce se opět moštovalo a fronta 40 aut končila až u okálů.
Z Wikipedie – události ve světě a v ČR
6. září – zemřel herec Jiří Sovák (*27. 12. 1920)
9. září – zemřel herec a režisér Zdeněk Míka (*25. 10. 1919)
10. září – se narodila čínská tenistka Tchang Čchien-chuej
12. září – zemřel dětský neurolog Václav Vojta (*12. 07. 1917)
14. září – byl vydán Windows 2000
19. září – se narodil norský běžec Jakob Ingebrigtsen
20. září – zemřel sovětský kosmonaut German Titov (*11. 09. 1935)
23. září – zemřel fotbalista Václav Migas (*16. 09. 1944)
26. září – protiglobalizační demonstrace v Praze
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha
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PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY
Celková cena za přestavbu tělocvičny (včetně ceny za administraci výběrového řízení,
TDS, dozoru BOZP a autorského dozoru) je
12. 780. 923,- Kč s DPH. Dotace od MŠMT činí
8. 946. 646,-Kč, obec Radim hradí zbylých
3. 834. 277,- Kč Přestavba tělocvičny spočívá
především v těchto bodech: - Zvětšení tělocvičny na vnitřní rozměr 23x12m plus přístavba skladu na cvičební nářadí
a posilovny – Zvýšení tělocvičny z 6ti na 8m. – Změna vytápění z elektrických topných rohoží v podlaze na teplovodní vytápění v podlaze, kdy
zdroj tepla bude tepelné čerpadlo.
Nově bude provedeno vytápění
i v zázemí tělocvičny jako jsou šatny a sociální zařízení pomocí velkoplošných radiátorů. – Instalace
vzduchotechniky – VZT má funkci
i chlazení - Nové úsporné LED osvětlení - Instalace akustického podhledu – Zateplení budovy Díky těmto
úpravám bude možno v tělocvičně plnohodnotně provozovat sporty jako
je nohejbal badminton a především volejbal. V neposlední řadě by díky
přestavbě mělo dojít k poměrně
výrazné úspoře výdajů za vytápění (cca o 1/3). A to i přesto, že tělocvična bude více než dvakrát
větší a budou se trvale vytápět
šatny i sociální zařízení (WC a sprchy). Vše díky změně vytápění
a zateplení budovy.
Jiří Macák
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SOKOL RADIM
Vzhledem k rekonstrukci haly budeme na podzim trénovat v tělocvičně ve škole. Malé děti budou mít tréninky od
října, větší děti by mohly trénovat ještě teď venku.

Ve dnech 2. – 3. 10. 2020 sekonají volby do
zastupitelstev krajů.
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