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

Březen 2019

číslo 3

Zasedání Zastupitelstva obce Radim dne 21.2.2019
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje:
Usnesení č.
4/1
schvaluje program zasedání
4/2
určuje ověřovatele zápisu a zapisovatelem průběhu zasedání
4/3
souhlasí s pověřením firmy LKAdvisory, s.r.o. k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního domu ve
Studeňanech a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
4/4
souhlasí s pověřením firmy LKAdvisory, s.r.o. k podání žádosti o dotaci na výukový altán do školní zahrady a
herní prvky do školní zahrady v celkové výši max. 400.000Kč a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
4/5
souhlasí s pověřením firmy LKAdvisory, s.r.o. k podání žádosti o dotaci na chodník kolem Restaurace U Růže k
tělocvičně a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
4/6
schvaluje Plán rozvoje obce Radim 2019-2025
4/7
souhlasí se zpracováním projektů na kampeličku, hospodu, rekonstrukci chodníků, místních komunikací a
nádrže ve Lháni a pověřuje starostu k podpisu smlouvy a jednání v této věci.
4/8
souhlasí s opravou zatrubnění směrem na Tužín a zpevněním povrchu pro chodce a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy a jednání v této věci.
4/9
souhlasí s vypracováním odborného posudku na „Valešovnu“ a „starou školu“ a pověřuje starostu k podpisu
smluv a jednání v těchto věcech.
Zastupitelstvo obce Radim bere na vědomí
Vyvěšení záměru - majetkové vypořádání mezi obcí a Královéhradeckým krajem – darování pozemků – ostatní
plocha ve Studeňanech
Vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č.100 s hasičárnou na Tužíně
Vyvěšení záměru na směnu části pozemku p.č.42/1 za část pozemku p.č. 35/2
Rozpočtové opatření č. 3 schválené starostkou na základě její pravomoci.

Přechodná úprava provozu

4.3.-30.4.2019
Důvodem je přechodná úprava provozu na silnici I/16 v rámci
rekonstrukce silnice III/2862 Úlibice – Radim - vedení objízdné
trasy na silnici I/16. Jedná se o rekonstrukci objízdných tras
před stavbou II/286 Jičín, Robousy – Valdice - přeložka.

Anketa ZŠ a MŠ
V tomto zpravodaji naleznete návratku s anketou ohledně
neoficiálního názvu naší školy a školky. Prosíme o její vyplnění
a vhození do schránky obecního úřadu. Svou odpověď můžete
rovněž zaslat na e-mail urad@obec-radim.cz nebo hlasovat
formou
ankety
na
webových
stránkách
obce
http://www.obec-radim.cz/
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Školka a škola
Žáci 4. a 5. ročníku se pod vedením p. uč. Koláčné zúčastnili okresního kola v přehazované v Nové Pace, a probojovali se do
krajského kola. Do kraje sice nepostoupili, ale i tak to byl velký úspěch a my našim žákům gratulujeme za reprezentaci naší školy.
Ve škole proběhla interaktivní beseda zaměřená na posílení a udržení dobrých vztahů ve třídě mezi žáky pod vedením metodika
prevence při PPP a SPC KHK Mgr. Lukáše Nálevky
Děkujeme všem, kteří se přišli mezi nás podívat u příležitosti Dne
otevřených dveří naší MŠ a ZŠ.
Základní škola byla zařazena mezi inspirativní školy České republiky a získala
certifikát Rodiče vítáni.
Co nás čeká, co nás nemine:
19.3.2019 – V rámci eTwinningového projektu „Voda“ školáci navštíví
Hvězdárnu v Jičíně.
19.3.2019 od 16.00 hod – Keramická dílna pro veřejnost
20.-21.3.2019 – Burza jarního a letního oblečení (více na www.zsradim.cz,
www.obec-radim.cz
29.3.2019 – výlet MŠ na Tužín
Na setkání s Vámi se těšíme Vaše MŠ a ZŠ
-Jana Zedníčková-

LHÁŇ – POPISNÁ ČÍSLA
(Ze spisu Ing. Břetislava Nožičky „Vzpomínky na mládí a Lháň“)
ČÍSLO 5 – BŘETISLAV NOŽIČKA, pokračování
První léta po koupi chalupy se v ní nedalo bydlet a tak jsme bydleli v Soběrazi, kde jsme
trávili s dětmi nejvíce času a ve Lháni jen sekali trávu, tehdy kosou, dvakrát do roka a
sem tam něco pěstovali – rybíz, angrešty, jablka a švestky, ořechy, jahody, nějakou
zeleninu a někdy i brambory. V roce 1973 jsme do zahrady vysadili bledule, dovezené z
Víchovské Lhoty, rodiště malíře Františka Kavána. Jeho chalupa vyhořela a blízký
potůček a louky kolem byly bledulemi hustě pokryty. Pár jsme jich vykopali a přesadili
do zahrady ve Lháni, kde bez jakékoli péče
každé jaro nádherně rozkvetou. Soused Singer
měl zahrádku také plnou bledulí, sněženek, ze kterých měly hlavně radost včely, které
choval v několika úlech.
Naše chalupa dostala novou plechovou střechu místo došků a uzavřenou část chalupy
směrem ke sklepu. V té době již byl obnoven celý plot, místo dřevěných tyček pletivo,
včetně vstupních vrat. Chalupa byla opět obyvatelná, pro lidi přivyklé venkovským
podmínkám a to především v zimě nebylo nic pro nás. V létě tu však bylo nesrovnatelně
lépe, než ve městě, hlavně pro děti. Narodil jsem se v Soběrazi, v domě, který je ze Lháně
vidět, (střechy na obě strany od smrku), na levém obrázku.
pohled na chalupu z cesty
ČÍSLO 6 – PAVEL SEDLÁK
Našimi nejbližšími sousedy byli Hnízdovi v chalupě č. 6, u které kdysi pan Jan Prýca, který ji
koupil od paní Hnízdové, pokryl střechu obytné části domu dehtovou lepenkou a chlívek
vyzdil a upravil ho na dílnu. Dnes zde chalupaří Pavel a Jana Sedlákovi z Prahy. Metronom ve
štítě stodoly vydržel dodnes, o krytině střechy se to říci nedá.
Paní Hnízdová byla rozšafná, povídavá, ale při tom velice rozhodná žena. Znal jsem Hnízdovi
už ve svém mládí, neboť i my jsme měli jednu polní parcelu ve Lháňském katastru a vedle
nás hospodařili Jiránkovi i Hnízdovi. Rádi jsme si proto s ní popovídali a chodili k ní pro rady.
Jeden příběh za všechny. Nad chalupou jsem sekal trávu, tehdy pouze kosou, žádné sekačky
nebyly, nebo jsme na ně neměli. Při sekání jsem se dostal k na zemi ležící traverze, tedy účko , tak asi U 160. Nadzvednu ho, a co
vidím, na konci pod účkem, hnízdo krys, německé myši či potkani. Moc to nerozlišuji ani dnes. V té době byl prasečák mimo provoz,
prasata měla tuberkulózu, či co a tak Knap musel provoz na dva roky zrušit. Krysy nebyly zásobovány krmivem a rozlézaly se po celé
Lháni. Dokonce jsem je viděl i šplhat za potravou po kmeni švestky do koruny. Krys bylo tolik, že jsem si opatřil drátěný sklopec, do
něho se chytily a utopil jsem je v blízkém rybníce. Šlo to jen do té doby, než topinky, na které jsem je lákal, objevil ježek a tak pak
ráno čekal, až ho pustím ven a další den to zopakoval. Sklopec byl k ničemu.
No k té traverze. Položil jsem ji zpět na zem a jdu paní Hnízdové oznámit tuto novinu. Vzala vidle a šla se mnou k traverze,
nadzvednu traverzu a hnízdo pryč, chvíli koukáme a hle hnízdo je přestěhované na druhý konec traverzy. Odnesu traverzu pryč a
paní Hnízdová se pustí do hnízda. Stará myš poodskočí od hnízda jen cca na půl metru a sedí a jen kouká, jak jsou její mláďata
zabíjena. Neuteče, sedí až do konce a nechá se taky zabít. Smutný příběh, ale zcela pravdivý.
Když zemřel pan Hnízdo, paní Hnízdová chalupu prodala Prýcovým a přestěhovala se do chalupy po Ulmanových č. 11, kterou nyní
vlastní Pařízkovi z Prahy.
Příště číslo 7
- Pro potřeby Zpravodaje upravili Mirek Říha a Václav Nidrle -

HISTORIE OBCE RADIM – II. část
Minule jsme se dotkli doby časově těžko zařaditelné a čerpali – pokud to zjednoduším – jenom „ze střepů a kostí“. Dnes se
posuneme k historickým zprávám. První konkrétně o Radimi se objevují až v polovině 14. století. Lze ale reálně předpokládat, že
obec vznikla již v předchozím období. Celé 13. století za vlády posledních Přemyslovců totiž pro české země znamenalo dobu
všestranného rozvoje. Kromě vnější (myšleno německé) kolonizace v převážně neosídlených oblastech (uplatňována emfyteuze
neboli „zákupnické právo“), docházelo k pro- měnám v hospodaření a zakládání nových sídel i na starším, slovanským obyvatelstvem
osídleném území (ta byla založena podle staršího tzv. českého práva). Vzrůstal počet obyvatelstva, vznikaly desítky a stovky nových
vesnic a osad, na jejich polnostech (tzv. plužině) se zintenzivňoval způsob hospodaření, měnily se smluvní vztahy mezi vrchností a
poddanými, kdy se místo naturálních dávek a pracovních povinností přecházelo ve větší míře na peněžní rentu.
Došlo k založení řady měst, jak královských, tak poddanských (šlechta, církev, kláštery), jejich obyvatelstvo se stalo novou složkou ve
struktuře české společnosti. Bohatství a s ním sílící význam měst vyrůstaly z obchodu a specializovaných řemesel, přičemž se začala
uplatňovat tržní směna mezi vzdálenými oblast- mi, ale zejména mezi jednotlivými městy a jejich venkovským zázemím.
V dubnu si dovolíme příspěvek delší (v březnu, jak vidíte, je příspěvků hodně a jsou převážně aktuálnější !)
Použité materiály: 1) Dr. Jan Stříbrný, Radim v proměnách času, 2) kronika obce Radim
- Václav Nidrle -

ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE - březen 1999
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události zaznamenal pan Václav Nidrle
před dvaceti lety.
V první dekádě se silně přihlásilo předjaří, teploty až 12°C, občas dešťová
přeháňka, kvetou sněženky a talovíny. Manželé Hátlovi si připravují byt, starosta
obce pan Kopačka oslavil 69. narozeniny, přiletěl první špaček a o svou práci přišli
Jaroslav Dědeček (55) v Agrostroji a Olga Ševčíková v Zemědělské společnosti. Na
obecním úřadě je prováděn úklid v archivu, manželům Klouzovým se narodila dcera
28.03.2018 –proveden ořez líp u
Hanička.
kapličky
V druhé dekádě každý den ráno slabý mráz, ve dne do 7°C a pršelo jen 14.3, Štěpánce Kořínkové lékaři odstranily šrouby z
kotníku. Na polích se přihnojuje umělými hnojivy, kvetou krokusy, zakládají se pařeniště. Na začátku třetí dekády napadlo 5 cm
sněhu, který ovšem hned zmizel, protože ranní teploty byly až 7°C a odpoledne dokonce 18°C. Za zimu bylo v okrese uloveno 688
lišek.
Zastupitelé obce projednali, opravu chodníků ve Studeňanech, úpravy na hřbitově, výsadbu stromořadí k rybníku, chlorování vody
ve vodojemu a likvidaci odpadu ze hřbitova. Václav Kříž z čp.34 je v nemocnici se zánětem ledvin. Na zahrádkách se okopává, hrabou
trávníky a prořezávají stromy. Sokolové za krásného počasí sázejí alej jeřábů u cesty k rybníku Bonda.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
02. března – zemřela britská zpěvačka Dusty Springfield (*16.04.1939)
03. března – se narodila čínská tenistka Ťiang Sin-jü
- zemřel americký folkový zpěvák Jackson C. Frank (*02.03.1943)
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha
07. března – zemřel country zpěvák Ladislav Vodička (*10.01.1931)
12. března – Česká republika se spolu s Polskem a Maďarskem stala členem NATO
- zemřel herec, režisér a divadelní ředitel Miloslav Holub (*27.02.1915)
21. března – se narodil hokejový útočník Jaroslav Dvořák

BAŽANT OBECNÝ
Bažant obecný patří mezi středně velké druhy bažantů.
Kohout dorůstá délky 75-90 cm, z toho však připadá až 40 cm na ocas, slepice měří 55-70 cm
a ocas má daleko kratší, asi 25 cm. Hmotnost dosahuje 1,2-1,9 kg, kohouti jsou těžší než
slípky.
Bažanti jsou stálí ptáci. Kohouti začínají už na podzim vyhledávat hnízdní okrsky. Na jaře, od
konce března, je obhajují před soky a shromažďují kolem sebe slípky. Žijí v polygamii. Tok
probíhá na zemi, kohout při něm třepe křídly, vztyčuje růžky a roztahuje péřový límec. Ozývá
se kokrhavým hlasem. K páření, které je nazýváno ostruhování nebo ošlapování dochází
ráno. Slípky si staví hnízdo na zemi, v dírách a houštinách. Snůška činí až 15 vajec, obvykle
jich bývá 9-11. Slípka na ně zasedne až po snesení posledního vejce a inkubuje je 25 dnů.
Kuřata jsou nekrmivá, mají béžové prachové peří s černými skvrnami. Jsou velmi citlivá na chlad a provlhnutí. Pokud je studené a
deštivé jaro, mnoho kuřat uhyne. Kuřata se v prvním měsíci života živí pouze hmyzem a pavouky, později přecházejí na rostlinnou
potravu. Již ve věku dvou týdnů dokáží létat a nocují spolu s matkou na nízkých větvích. Na péči o mláďata se někdy podílí i kohout,
hlavně tím, že je hlídá a odhání od nich predátory. S matkou zůstávají mladí bažanti až do září, pak se rozletují a hledají si vlastní
okrsky. Zajímavým životním projevem bažanta je péče o peří, popelení v prašných prohlubních.
V současné době jsou bažanti v Česku nejvíce loveným druhem zvěře. Kohouti se loví od 16. října do 31. Prosince, většinou na
společných honech nebo se sokolnickými dravci, v bažantnicích lze lovit kohouty i slepice až do 31. ledna.
Pro OZ zpracoval pytlák Říha

Sokolské okénko …. no spíše okno 
Po delší odmlce mi dovolte trochu Vás informovat o dění v TJ.
Po podzimní části volejbalové soutěže jsou naše tými na tom takto. Muži
jsou na 5. místě, ženy „A „ zatím 3. místě a ženy „ B“ jsou na místě 7.
V srpnu jsme obdrželi dotaci od MŠMT ve výši 68 500,- Kč. Rozhodli jsme
se zorganizovat soustředění malých volejbalistů. To se uskutečnilo v
Jilemnici a účastnilo se ho 25 dětí a mládeže ve věku 1,5 (náš malý maskot
Verunka Macáková) až 16 let.
Byli jsme ubytováni v místní sokolovně, ve které jsme měli také
pronajatou tělocvičnu. Snídaně a svačiny jsme si připravovali sami a obědy
a večeře jsme měli zajištěny v nedaleké školní jídelně. Na soustředění
jsme odjížděli ve čtvrtek odpoledne. Pátek dopoledne jsme absolvovali
procházku po místním biatlonovém areálu Hraběnka a návštěvu
lyžařského muzea. Odpoledne byli dva dvouhodinové tréninky v
sokolovně.
Děti byli rozdělené na tři skupiny podle věku a výkonosti. V sobotu dopoledne a v neděli dopoledne jsme si pronajali velkou
tělocvičnu v místní hale, kde jsou 2 kurty. Další sobotní trénink byl v sokolovně a náročný den jsme zakončili návštěvou bazénu. V
neděli po tréninku v hale jsme odjížděli před polednem domů. Všem se soustředění moc líbilo a rádi bychom ho zopakovali. Veliký
dík patří všem trenérům, kteří soustředění zvládli na jedničku.
Před vánoci jsme absolvovali dva turnaje v barevném volejbale v Lázních Bělohradě a Hořicích.
Ve žlutém volejbale nám obrovskou radost dělá dvojice Míša Stříbrná a Jiří Macák, kteří suverénně vyhráli oba předvánoční turnaje.
V oranžovém nás reprezentují Ještěrky- Zdenička Barochovská a Adélka Nováková, Morčata- Eliška Frýbová a Eliška Čermáková a
Mazlíci -Zdenička Breuerová a Anežka Vojtěchová. V modrém volejbale se Ďáblíci ve složení Bára Říhová,Vanda Tříšková, Natálka
Karbanová a Vítek Barochovský drží na čele průběžné tabulky.
Máme družstvo ve čtyřkovém volejbale, které hraje ve složení Bára Říhová, Markéta Křelinová, Vanda Tříšková, Natálie Karbanová
a Vítek Barochovský.
Dále jsme do šestkového volejbalu přihlásili družstvo Dřevěnice/Radim. Protože v této kategorii máme hodně děti, tak jsme na
prvním turnaji udělali družstva dvě. Jedno hraje ve složení Eliška a Natálka Luksová, Bára Říhová, Pavla Čeřovská, Radek Kulhánek,
Adam Schlogel a Vítek Barochovský. Na prvním turnaji obsadilo výborné 2. místo. Druhé družstvo sbírá zkušenosti a hraje ve složení
Veronika Bajanová Lucie Drahoňovská, Vanda Tříšková, Markéta Křelinová, Anička Dědková, Marie Křížová.
První akcí letošního roku byl opět velmi úspěšný Sokolský ples.
Jaro v barevném volejbale jsme zahájili také skvěle. Na turnaji v Lomnici nad Popelkou skončily Ještěrky na 2.místě, Mazlíci a
Morčata na 9 respektive 10 místě a Ďáblíci byli opět první. Bohužel pro nemoc se nezúčastnili Žluťásci. Hned na dalším turnaji v Nové
Pace ovšem potvrdili svoji suverenitu a opět zvítězili. V Nové Pace jsme měli ještě jeden tým ve žlutém a ten skončil na 13. místě.
Děvčata z oranžového volejbalu jsme pro turnaj v Nové Pace přeřadily do červeného volejbalu. Zvládly přechod velice dobře a
skončily na 7. respektive 10 místě. V modrém jsme měli také dva týmy. Ďáblíci skončili tentokrát na 2. místě a Agamy byly 13.
V Jičíně se konal turnaj ve čtyřkovém volejbale. Náš tým skončil na 4 místě. Ještě nás čeká v barevném volejbale turnaj v Jičíně
7.4., v květnu jsme pořadateli my a závěrečný turnaj bude ve Dřevěnicích. Ve čtyřkovém turnaj v Radimi V šestkovém v Lomnici,
Nové Pace ve Dřevěnicích.
Důležitější než výsledky, je to, že děti volejbal baví a neustále se zlepšují.
Na začátku března jsme se zúčastnili okresního kola v zimním pětiboji. Naši malí závodníci se opět neztratili. V kategorii
předškolních mezi dívkami zvítězila Míša Stříbrná, mezi chlapci byl na prvním místě Filip Veselý a druhý skončil Jan Myšík. Vítězství si
vybojoval i Vítek Barochovský
ve starších žácích. Do
krajského
kola
ještě
postupuje Jiří Macák ze
čtvrtého místa. Krajské kolo
se koná 23.3. držíme palce.
Na závěr mi dovolte pozvat
hlavně děti na tradiční
maškarní ples v neděli17.3.
- Štěpánka Kořínková -

Pranostiky na
březen
O Tomáši sníh bředne na kaši.
Na Řehoře svačina se vyoře.
Na Jáchyma skončila se už zima.
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