OBECNÍ ZPRAVODAJ
Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň

Měsíčník

Červenec 2020

číslo 7

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Naše obec obdržela z ministerstva financí dotaci na kampeličku, která bude přestavěna na byty a provozní místnost pracovníků OU. V přízemí bude 1 bytová jednotka a provozní místnost, v 1. podlaží vzniknou 2 byty – 1 menší, 1 větší s půdní vestavbou. Výše dotace je 90% na všechny práce, které týkají rekonstrukce bytového
domu mimo zateplení budovy. Ze svých prostředků musí obec uhradit čističku, parkoviště a chodník. Do veřejné výzvy se přihlásila pouze 1 firma a to DKK Stav s. r. o.,
Řídícího učitele Havla 14, 463 43 Český Dub. Nabídková cena činí za stavební práce
6.592.765,30 Kč bez DPH. Přiznaná dotace ve výši 7.199.567 Kč musí být vyčerpaná
v letošním roce a vztahuje se i na DPH a zařízení kuchyní. Celá stavba bude dokončena do konce června 2021. V loňském roce jsme požádali u MMR o dotaci na altán
a herní prvky do školní zahrady. Dotaci ve výši 277.000 Kč jsme obdrželi v letošním
roce. Realizace musí být hotová do konce října roku 2021. V současné době zpracováváme projektovou dokumentaci na bývalý prasečák u Hradu. Chtěli bychom využít dotační titul na „brounfieldy“ – nevyužité a zchátralé prostory obce. Zpracovává
se také projektová dokumentace na výměnu topení v ZŠ. I na tuto akci hledáme
vhodný dotační titul.

Ordinace MUDr. Klose o prázdninách
Dne 23. 7. a 20. 8. 2020 nebude MUDr. Klos ordinovat z důvodu dovolené.
Informace pro chalupáře
Dle dohody lze zaplatit odpad a vyzvednout černé pytle i mimo úřední
hodiny. Buď telefonicky na 731 409 498 nebo e-mailem.

ZASTUPITELSTVO – VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ DNE 17. 6. 2020
... Schválilo závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok 2019 včetně zprávy
z přezkoumání hospodaření bez výhrad a převod výsledku hospodaření ve výši
2 216 887,89 Kč z účtu 431 na účet 432.
.. Schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Radim a ztrátu ve
výši 534 861,82 Kč, která bude pokryta z rezervního fondu příspěvkové organizace.
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... Schválilo zařazení území obce Radim do území působnosti MAS Brána do Českého ráje, z. s. na programové období 2021–2027.
... Schválilo:
a) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) výběr dodavatele: DKK Stav s. r. o., Řídícího učitele Havla 14, 463 43 Český Dub, IČO: 27349187
(dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení
s názvem „Kampelička v Radimi",
b) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem DKK Stav s. r. o., Řídícího učitele
Havla 14, 463 43 Český Dub, IČO: 27349187 za cenu díla 6 592 765,30 Kč bez DPH
a 7 977 246,01 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené
lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy
dle ustanovení § 104, odst. (1) zákona obdobně.
... Pověřilo starostku jednáním o získání dotace na kompostéry.
... Schválilo propachtování pozemků v k. ú. Tužín p. č. 628 o výměře 0,1153 ha od
1. 10. 2020 firmě Zemědělská společnost Radim a. s. a to za 1300 Kč/ha – tj. 150 Kč
ročně za uvedený pozemek a výměru a pověřuje starostku uzavřením pachtovní
smlouvy na 5 let.
... Pověřilo starostku k uzavření smlouvy o řízení projektu ohledně dotace na byty
v Kampeličce s firmou LK Advisory Poděbrady.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Po skoro dvouměsíční pauze bylo
umožněno v pondělí 25. 5. žákům
a dětem vrátit se zpátky do škol
a mateřských školek za zpřísněných hygienických podmínek.
Docházka byla dobrovolná, tzn.
pokud někdo spadal do rizikové
skupiny či měl obavy z většího počtu dětí v kolektivu, mohl se svobodně rozhodnout a nechat své
dítě doma. Ve škole bylo nařízeno
řízeno mít skupiny po 15 dětech. U nás to nebyl problém, máme dvě třídy v průměru po 10 dětech, tudíž jsme nemuseli řešit rozdělení do skupin, my jsme již
byli rozděleni od začátku roku.:-)Jen jsme museli zařídit, aby se děti ze dvou tříd
vzájemně nesetkávaly na chodbác h. Pokud však k setkání došlo, bylo nezbytné pohybovat se v těchto společných prostorách vždy s rouškama. Zde na tomto místě musím pochválit všechny děti, které opravdu svědomitě nosily roušky
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a řídily se pravidly, které byly nastaveny.
V mateřské škole nebylo ohledně počtu žádné omezení a děti i paní učitelky se mohly
pohybovat bez roušek. Roušky byly povinné u doprovodu tedy rodičů, kteří ovšem
směli pouze do šatny a na nezbytně nutnou
dobu. Rodičům žáků ze školy byl vstup do
školy centrálně zakázán. Ke konci roku proběhly každoroční akce a to rozloučení
s předškoláky, ovšem bez rodičů, spaní páťáků ve škole, ovšem taktéž bez přítomnosti bývalých páťáků. Ve školce se uskutečnily 2 projektové dny na téma Jak
vznikla kopec Zebín a Cesta do pravěku. Žáci ze školy převzali svá vysvědčení
v pátek 26. 6. 2020 a děti ze školky mohly trávit čas na půdě školy až do pátku
3. 7. 2020. Dveře mateřské školy se opět otevřou v pondělí 24. 8. a školáci nastoupí svůj další rok v úterý 1. září 2020. Všem přejeme krásné a pohodové léto
a věříme, že se určitě v září všichni do školy vrátíme.
Radka Koláčná

V neděli 12. července 2020 v 10.30 hod
se v kostele Svatého Jiří v Radimi
koná Zádušní mše za zemřelou
paní Annu Frýbovou (1923-2020)

SDH RADIM – VÝLET DO ZOO PRAHA
Po dvouměsíční koronavirové pauze jsme se opět mohli začít scházet s našimi
Dráčaty, ale jelikož byl téměř konec „sezony“, rozhodli jsme s nimi rozloučit stylově. V neděli 21. června jsme uspořádali výlet do ZOO Praha. Objednali jsme
velký autobus pro 50 cestujících od firmy AD Zikmund. Protože nám v autobuse zbývalo plno volného místa, nabídli jsme výlet i rodičům Dráčat a členům
našeho hasičského sboru. Jsme moc rádi, že o výlet byl zájem a autobus se do
posledního místa zaplnil. Vyrazili jsme ráno v půl 8 z Radimi a v půl 10 jsme už
stáli ve frontě před pokladnou. Při vstupu jsme využili akci, kterou Zoo Praha
nabízela pro příslušníky Hasičského sboru (i pro Sdružení hasičů ČMS), Policie
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a zdravotníky, a to vstup za 1,- Kč, jako poděkování za pomoc při koronavirové
pandemii. V zoo jsme se rozdělili do libovolných skupin (Dráčata chodila s vedoucími) a každý si tak zoo užil podle svého. My jsme s dětmi prošli opravdu
celou zoo. Viděli jsme například dovádění ledních medvědů, dlouho jsme se kochali pohledem na dvě malá slůňata narozená letos na jaře, která ten den dostala
svá jména, zaujal nás i majestátní gorilí samec Richard a v neposlední řadě, jako
třešnička na dortu, se nám ukázal i největší lachtaní samec Melounek.
U východu ze zoo jsme se všichni sešli v 17 hodin. Doufám, že si všichni dospělí
i děti návštěvu zoo užili, i díky tomu, že nám přálo počasí. Předpověď nebyla příznivá, ale nakonec bylo celý den krásně pod mrakem bez deště, pro návštěvu zoo
ideální. Jsme rádi, že se výlet vydařil a už se těšíme, až zase něco naplánujeme.
Na pár fotografií se můžete podívat na obecních stránkách v hasičské sekci.
Petra Stříbrná

V ÚNORU 2019 BYLO PROVEDENO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
MÍSTNÍCH SPOLKŮ
VÁCHALŮV SPOLEK STUDEŇANSKÝ

Podmínky pro činnost v obci: žádné.
Spolupráce s obcí: spolupráce není.
Očekávání od obce pro podporu činnosti: finanční podporu a prostory
Co postrádá: prostory pro stálou expozici obou umělců a prostory pro pořádání
kulturních akcí.
Navrhované investiční či neinvestiční akce: rekonstrukce obecního domku ve
Studeňanech č.p. 35.
Co obci nabízí: zviditelnění obce v rámci republiky, potažmo celého světa.
Marcela Danišová

OSLAVENCI V SRPNU

JAROSLAV NOVÁK
VÁCLAV LUŇÁK		
JAROSLAV ŠULC		
EVA MILITKÁ 		

(70)
(90)
(75)
(70)
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HISTORIE OBCE RADIM
Jsme na začátku 17. století a zabýváme se rodem Smiřických, ti totiž v té době
spravovali i Radim. Zikmund Smiřický však již roku 1608 zemřel a těchto držav
se ujal nejstarší syn Jaroslav. Po jeho náhlé smrti v roce 1611 pak rodové majetky přešly na mladšího bratra Albrechta Jana Smi-řického, který navíc s úmrtím
strýce Albrechta Václava (1614) zdědil dal-ší rozsáhlá panství poblíž Prahy (Černý
Kostelec – nyní Kostelec nad Černými lesy, Škvorec, Uhříněves, Koloděje), ale například i Náchod a Malou Skálu. Vzniklé dominium Smiřických, ve své době jedno
z největ-ších ve střední Evropě, sahající ze severních a severovýchodních Čech až
k Praze, představuje příklad nejúspěšnějšího podnikání ve vlastní režii.
Kumburské panství bylo z jeho jedenácti velkostatků jedním z nejdůležitějších
– rozsahem obdělávané půdy největší a zároveň nejlidnatější. Existovalo zde nejvíc, totiž dvanáct, panských dvorů, dále 7 rybníků (s chovem kaprů a doplňkově
i štik), pět olejen a devatenáct mlýnů, které Smiřičtí neprovozovali ve vlastní režii
ale mlynářům je svěřovali do nájmu. Hlavní oblastí podnikání bylo obilnářství,
kdy se ve vyšších polohách pěstovalo především žito a oves, v nižších pak pšenice s doplňkem hrachu a ječmene, ve velkém se pěstovalo i zelí. Důležitý byl
i chov ovcí, hovězího a vepřového dobytka. Každé panství se specializovalo na
nějaký druh činnosti, spojený s živnostmi zaměřenými na širší trh. Na kumburském panství patřily k nejúspěšnějším živnostem obchod s dobytkem a vínem
a soukenictví, napojené na domácí rukodělnou výrobu.
Nejvýznamnější zdroj příjmů představovalo pivovarnictví. Na zdejším panství
byly pivovary v Úlibicích, větší ve Dřevěnici, roku 1609 ještě rozšířený, a v Nové
Pace, kde se tradice vaření piva udržela dodnes. Smiřičtí vytvořili vyspělý účetněsprávní systém. Všech 11 velkostatků mělo vrchnostenskou správu soustředěnou do tří hlavních úřadů. Vedle Hrubé Skály a Černého Kostelce byl třetím
centrem kumburský správní úřad, kterým procházel peněžní obrat srovnatelný
s krajským berním úřadem.
		
Pro potřeby Zpravodaje zpracoval Václav Nidrle
Zdroje: – Dr. Jan Stříbrný: Radim v proměnách času
– obecní kronika

Ateliér HANAK ve Studeňanech –
prohlídka i domluvou po telefonu:
+420 737 764 876
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EXPEDICE NOVÝ ZÉLAND

PROTINOŽCE PO VŠETEČNÝCH OTÁZKÁCH MIRKA ŘÍHY
PŘIBLIŽUJÍ VAŠEK NIDRLE (TEXTEM) A ALENA NIDRLOVÁ
(FOTKY) – DÍL VII.

Jsme stále na severním ostrově – tedy tom teplejším –
Nového Zélandu a vracíme se zpět do Aucklandu, který
jsme na první pokus moc důkladně neprohlédli. Auckland je krásný, dosti veliký (asi 1milion 500 tisíc obyvatel), leží na pobřeží Tasmanova moře a ani k Tichému
oceánu není daleko. Dorazili jsme těsně před polednem
polednem a vyjeli si na krásnou vyhlídku na jednu z mnoha vyhaslých sopek.
Nahoře je památník padlých ze druhé svě-tové války, mimochodem Novozélanďanů, kteří jako příslušníci Britského Společenství národů na různé fronty museli, padlo celkem 16.887 … Kruhová vyhlídka na město byla skvělá, viděli jsme
i nejvyšší stavbu na jižní polokouli televizní věž Sky Tower (328 metrů). Pak jsme
zase vyrazili za poznáním, tentokrát na poloostrov Coromandel krásnou, leč velice členitou a klikatou pobřežní silničkou s několika vynikajícími vyhlídkami na
Tichý oceán. Stejnojmenné městečko Coromandel vypadalo úplně jako z filmů
o divokém západě či z westernů – působivé. Nalezli jsme nocleh a při vaření jsem
jen tak ze zvyku promluvil česky a hned se mi v kuchyňce ozvala jedna mladá
Češka, která je na Zélandu už tři roky. Dokonce to byla skoro krajanka, pocházela
totiž z Nového Bydžova. Samozřejmě
jsme ji důkladně vyzpovídali, kde se určitě zastavit a co si určitě prohlédnout.
Noc, jako všechny na pobřeží, byla bouřlivá a deštivá, ale už si pomalu zvykáme.
Ráno jedeme k téměř „poutnímu místu“
této oblasti Catedrala Cove, kam je třeba
přijít za odlivu, abyste si to opravdu užili.
I když jsme šli krásným terénem,
deštným ale ne příliš hustým pralesem, měli jsme to spočítané dobře, Pacifik
teprve lehce stoupal. Krása, příroda se na tomto mimořádném skalním útvaru
opravdu vyřádila! Odpoledne se moc těšíme na proslulé horké pláže. Tady prostupuje asi tak padesátistupňová voda pískem a když si vyhrabete jámu (viz obrázek), je to opravdu pohoda. Kombinovali jsme tedy skoro ledový Tichý oceán, kde byla nejotužilejší Alena (125 temp!) a nádheru v teplé lázni. Nocujeme
v městečku Omokorea, jdeme do stanů za nijak optimistické teploty 9°C, takže
večerní „schlaftrunk“ slivovice byl na místě. A kam příště, Mirku? Stále jsme na
severním ostrovu a čeká nás tektonická oblast, takový malý Yelowstone.
Říha a Nidrle
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PRANOSTIKY NA ČERVENEC
Co červenec končí, srpen začíná.
Červená se červenec, zraje každý pupenec.
Jaký červenec, takový leden.
Červenec – úrody blíženec.
Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Jestliže se hrom v červenci často dá slyšeti, budeme kalné léto míti.
Z „Velké knihy českých pranostik“ od Adély Müllerové, vybral M. Říha.

Krásné prožití
prázdnin Vám všem
přeje redakce OZ
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE
červenec 2000

POKRAČUJEME VÝPISEM Z OBECNÍ KRONIKY, JAK UDÁLOSTI
ZAZNAMENAL PAN VÁCLAV NIDRLE PŘED DVACETI LETY.

Hned první den měsíce přijely děti z Jablonce na
tábor na Podhájí u lesa, oblačná obloha, 24°C .... budou po pradědečkovi také kronikáři ?
a zemědělská společnost sklízí pod Soběrazí ozimý ječmen, večer při bouřce napršelo 13 mm a druhý den ráno sokolské děti odjely na tábor v Černém dole.
Na novostavbě čp. 28 (M. Stříbrný) zednické práce prováděli K. Beneš, S. Čech
a J. Rejfek, vazbu F. Erlebach a J. Říha. Teplé počasí umožňuje pokračovat se sklizní ječmene. Po dva sváteční dny (5. a 6.) se ochladilo na 23°C. Firma ze Semil dělá
vazbu u Hartmanů a další dva dny propršely, ve škole M. Koros opravil odpady
a pršelo ještě další tři dny. 15. července se manželům Monice a Václavu Sobotkovým v čp. 23 narodil syn Filip a deštivé dny neumožňují pokračovat se sklizní
obilovin. Dva pěkné dny, sklízí se přezrálá řepka. Opět bouřka a až 28. července
se sklízí pšenice, která ale není příliš suchá. Poslední dny měsíce oblačné s přeháňkami, začaly růst houby. V červenci napršelo celkem 113 mm srážek a měsíc
to byl v průměru chladný.

Z WIKIPEDIE – UDÁLOSTI VE SVĚTĚ A V ČR

4. července – zemřel herec Vladimír Ráž (*1. 7. 1923)
5. července – zemřel sochař František Bělský (*6. 4. 1921)
16. července – proběhlo zatmění Měsíce
17. července – se narodil německý herec Nico Liersch
24. července – zemřel sovětský hokejista Anatolij Firsov (*1. 2. 1941)
25. července – pád letadla Concorde společnosti Air France v Paříži, zemřelo
113 lidí (109 na palubě a 4 na zemi)
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha
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