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

Říjen 2019

číslo 10

CHYSTANÉ AKCE
11.10.2019

Drakiáda

23.10.2019

Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva

15.11.2019

Setkání se seniory

jmenovité pozvánky budou rozneseny
22.11.2019

Rozsvěcení vánočního
stromku

8.12.2019

Vánoční koncert

8.12.-14.12.2019 Vánoční výstava
Vánoční výstava bude letos na téma DŘEVĚNÉ VÁNOCE. Velmi uvítáme
zapůjčení dekorací a pomoc s přípravou výstavy.
18.12.2012

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva – vánoční 

11.1.2020

zahájení plesové sezony v Radimi – ples obce a ZŠ
- Marcela Danišová –

VÝZVA
Prosíme všechny občany, a tím myslíme i ty víkendové, o důsledné třídění odpadů.
Špatným tříděním odpadu se vystavujeme zatížení vlastních výdajů. Důležité je
určitě sešlapování PET lahví a rozřezávání kartonů, abychom neplnili kontejnery
vzduchem. Upozorňujeme, že platí zákaz odkládání (i již tříděného odpadu v
neoznačených pytlích) kolem kontejnerů. Je v pořádku, když lidé z obce opravují a
vylepšují své domy a chalupy. Horší je, že když starou nepoužívanou ledničku
odloží na sběrném místě, kde je výslovně napsáno „ Zde odkládejte domovní
odpad pouze v pytlích označených TS Jičín“, s tím, aby jejich nepořádek uklidil
někdo jiný. Obec přece není odpadkovým košem…..
PS: Sběr elektroodpadu bude v budoucnu opakován. Po předchozí domluvě bude
jistě možné odevzdat elektroodpad i individuálně.
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Zprávičky ze ZŠ a MŠ Radim
V novém školním roce 2019/2020 došlo k
velkým změnám. Novou paní ředitelkou se
stala Mgr. Radka Koláčná, novou paní
učitelkou se stala Mgr. Kateřina Babíková,
stálicemi zůstali paní vychovatelka Renata
Suchá a pan asistent Jiří Brož. Ve školce se
děti také seznámily s novými paními
učitelkami a to, s paní učitelkou Bc. Dagmar
Kociňákovou a Janou Chocholoušovou. Od
října nastoupila do školky nová asistentka,
paní Tereza Klamrtová. Ve školce je od září
26 dětí, z toho 3 děti v individuálním
vzdělávání, ve škole bylo 21 dětí, ovšem během září se nám jedna dívka
odstěhovala, čili konečný počet našich dětí čítá 20. Naše škola je zapojena do
projektu Evropské unie- Zkvalitnění výuky na ZŠ a MŠ Radim. Díky projektu u nás
mohou být asistenti jak ve škole, tak ve školce a být nám nápomocni. Ve školce
především u malých dvouletých dětí a ve škole u dětí s podpůrnými opatřeními.
Druhým projektem je Barevný minivolejbal do škol. V nejbližší době nás čeká
Drakiáda, velké množství draků očekáváme v pátek 11. 10. od 16. 00 hodin. V
pondělí 21. 10. školáky čeká setkání s partnerskou školou v Úlibicích, kde pro ně
mají připraven hudební projekt. Pevně doufám, že si děti ve školce i škole na nové
paní učitelky zvyknou a stávající školní rok bude pro nás pro všechny velmi
podnětný a obohacující.
Ze ZŠ a MŠ Radim přejeme krásné podzimní dny 

- Radka Koláčná -2-
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HISTORIE OBCE RADIM – IX. Část
V ČASECH HUSITSKÝCH A JAGELONSKÝCH
Roku 1406 od zchudlého Jana z Vartenberka získal Kumburk Jan Krušina z
Lichtenburka, jenž měl v bližším okolí Radimi v držení již část Miletína.
Hospodářským střediskem celého panství se stala Nová Paka, která spolu se Starou
Pakou a dalšími údolními lánovými vesnicemi vznikla kolonizací někdy v první
polovině 14.století. Jan Krušina patřil mezi aristokratickou elitu království, když ho
Václav IV. roku 1403 jmenoval nejvyšším hofmistrem a následně nejvyšším
pražským purkrabím. Jan Krušina z Lichtenburka však už v roce 1407 zemřel a jeho
osiřelí dědičové, tehdy ještě děti, se ocitli v obtížné situaci, když se náhle zastavily
finanční požitky z otcových vysokých úřadů, a značně se tak oslabilo jejich rodové
hospodářské zázemí (byli nuceni prodat panství a hrad Opočno). Nejstaršímu ze
synů, Hynkovi, bylo tehdy asi 15 let a v nastávajících bouřlivých časech měl vliv na
zrání a politickou orientaci zejména Čeněk z Vartenberka, mocný pán na
sousedním Veliši, a vlivný příbuzný Lichtenburků Bořek z Poděbrad.
Hynek Krušina jako stoupenec kalicha se v počátcích husitského hnutí začal
angažovat v táboře reformní šlechty nejprve ve východočeském regionu. V roce
1415 se zúčastnil všech akcí českého a moravského panstva na záchranu Mistra
Jana Husa před kostnickým koncilem, v září 1415 podepsal stížný list do Kostnice.
V létě 1417 patřil k těm kališnickým pánům, kteří do far a církevních obročí na
svých statcích dosadili husitské kněze bez potvrzení pražské konzistoře.
Použité materiály:
1) Dr. Jan Stříbrný, Radim v proměnách času
2) kronika obce Radim
- Pro potřeby zpravodaje upravil Václav Nidrle -

Pranostiky na říjen
Teplý říjen - studený listopad.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Říjen když blýská, zima plíská.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
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Výkup padaných jablek
každý den od 17 do 19 hod
před domem
Odvárkových
aktuálně 2Kč/kg
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE říjen1999
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak
události zaznamenal pan Václav Nidrle před
dvaceti lety.
První dekáda byla celá deštivá, v noci
teploty kolem 8°C a ve dne max. 16°C,
napršelo 36 mm. První den měsíce měl
nehodu u Vidochova, kterou nezavinil,
zedník J. Stoklasa z Tužína. V autě byli ještě
říjen 2018
S. Čech a V. Fibiger, který si při čelním
moštování ovoce v Radimi
střetu dvou aut zlomil nos. Opět se moštuje
a 2.10 zemřela paní Milada Dlabolová (1933) ze Dřevěnice. Zasedalo obecní
zastupitelstvo a schválilo prodej nemovitosti č.p.28 manželům Kristýně a Martinu
Stříbrných, dohodnuté podíly nákladů na výstavbu stanice na plyn u Dřevěnice a
přípravu stavby chodníku ve Studeňanech. Dále projednáno vyrovnání hrbolu u
zastávky autobusu, opravu sněžného pluhu, postup OÚ při ozeleňování obce a
provedení úklidových prací na hřbitově.
Druhá dekáda byla chladná, ráno již první mrazíky a odpoledne jen kolem 10°C,
napršely jen 4 mm. Ve věku 64 let zamřel pan Václav Čížek ze Studeňan, fy.
Novostav z Nové Paky opravuje cesty a cestičky na hřbitově, Zemědělská
společnost sklidila řepu, kolem farmy Stříbrných byly vysázeny lípy a keře, zájezdu
do Jičína na koncert Pavly Břínkové se zúčastnilo jen 12 zájemců, J. Říha připravil
před svým domem podklad pro položení chodníku fy. Novostav.
I třetí dekáda chladná, ráno kolem 3°C, odpoledne od 10°C do 15°C a napršelo
jen 6 mm. Byl dokončen chodník u Říhových, položen nový povrch na silnici od
křižovatky v obci směrem k Cikánům a byly dokončeny práce na hřbitově, kde už
jsou majiteli upravovány a zdobeny hroby. 29. října byl slunečný den, listí na
stromech upravené do všech barev a poletující babí léto, prostě ukázka krásy
podzimu. U č.p. 53 položeny obrubníky, pěkné počasí vydrželo ještě druhý den,
Ukrajinci sázely jeřáby do úvozu za Havlovými a tůjky u školy a hřbitova. Poslední
den měsíce se zamračila obloha a slabě pršelo.

Poslední moštování
19.10.2019
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Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
01. října – ruské oddíly překročily rusko-čečenské hranice
02. října – se narodil hokejový útočník Martin Kaut
12. října – zemřel americký basketbalista Wilt Chamberlain (*21.08.1936)
15. října – se narodila americká herečka Bailee Madison
17. října – byla otevřena stanice metra B – Hloubětín
20. října – se narodil hokejový obránce Filip Král
20. října – zemřel premiér Irska Jack Lynch (*15.08.1917)
27. října – zemřela televizní moderátorka Štěpánka Haničincová (*30.09.1931)
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha

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 7:

Mají obyvatelé dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
- Marcela Danišová –

rozhodně ne
1%

nedovedu
posoudit
14%
spíše ne
8%

spíše ano
43%
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Úspěšné sokolské jaro – 2. část
V květnu se naši malí závodníci účastnili okresního kola v atletice. Celkem sedm
závodnic a závodníků. Honzík Myšík skončil na prvním místě v kategorii
předškolních. Ti nepostupovali do krajského kola. Šimon Vrabec skončil na 4 místě,
Zdenička Barochovská obsadila krásné 3. místo.
Bára Říhová skončila 4. a Natka Karbanová si odnáší 3. místo. Vítek Barochovský
byl ve své kategorii druhý. Všichni tito závodníci zároveň postoupili do krajského
kola. Zde se hodnotí i soutěž okresů. Ani zde se za své výsledky nemusí stydět.
Šimon Vrabec skončil 12. a družstvo Jičína na 2.místě, Zdenička Barochovská byla
15. a družstvo skončilo třetí. Bára Říhová byla v krajském kole 11. a Natka
Karbanová 8., obě přispěly k prvnímu místu družstva. A to nejlepší nakonec. Vítek
Barochovský obsadil krásné 3. místo a ve družstvech byli chlapci také první.
Zároveň ze třetího místa postoupil do celorepublikového finále. To se konalo na
začátku června v Třebíči. Zde vybojoval krásné páté místo a přispěl k zisku poháru
za první místo v soutěži krajů. Patří mu obrovská gratulace a veliký dík za skvělou
reprezentaci.
V červnu se konal ve Dřevěnicích závěrečný turnaj ve čtyřkovém, šestkovém a
barevném volejbale. Ve čtyřkovém volejbale skončilo družstvo ve složení Bára
Říhová, Natka Karbanová, Majda Křelinová, Nikola Kulhánková a Vítek Barochovský
na krásném 3. místě. To samé umístění si v šestkách odnáší družstvo Bára Říhová,
Verča Bajanová, Natka Karbanová, Majda Křelinová, Radek Kulhánek a Vítek
Barochovský. V odpoledním turnaji v barevném volejbale si ve žlutém odnáší
vítězství Žluťásci ve složení Klárka Vrabcová, Míša Stříbrná, v oranžovém Mazlíci ve
složení Jiří Macák a Šimon Vrabec skončili šestí, osvědčená dvojice Ještěrky,
Zdenička Barochovská a Adélka Nováková skončily na krásném 4. místě a nakonec
opět vítězství si v modrém volejbale odnáší Ďáblíci. Ti hráli ve složení Bára Říhová,
Natka Karbanová, Nikola Kulhánková a Vítek Barochovský. Všem moc gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů v další sezoně.
Na závěr mi dovolte ještě výsledky okresního přeboru dospělých. Muži skončili v
sezoně 2018-19 na 5. místě a ženy A jsou druhé a ženy B 7.
Příště letní tábor a letní akce.
- Štěpánka Kořínková -

Fénix a Tixtide
v sobotu
19. října 2019 od 20:00
Restaurace
U Růže v Radimi
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STATISTIKA VĚDA JE, TA MÁ PŘESNÉ ÚDAJE.
rok 2019
prům. denní teplota v °C
nejnižší ranní v °C
nejvyšší denní v °C
srážky sněhové v cm
srážky dešťové v mm

01 02 03
-2 3 8
-13 -9 -3
5 13 19
44 2 2
8 2 64

04
11
-2
27
-24

05
13
-1
25
-78

06
23
10
36
-17

07
21
8
34
-30

08
20
8
32
-87

09 10 11 12 rok
14
1
30
-56

Měřeno: Tužín-Krchov, meteorologickou stanicí GARNI 535
Zapisuje a zpracovává kronikář Miroslav Říha

Základy nově budovaných domů na Tužíně

11.11.-14.11.2019
Týden vzdělávání dospělých v Královehradeckém kraji – v Jičíně
proběhne spousta akcí – vstup je na všechny akce zdarma. Včas
vložím informace na webové stránky obce. Mimo jiné Vás zvu
na mou přednášku na téma Domácí výroba: víno a sýr
Jak si v domácích podmínkách udělat vlastní víno z květů, višní,
rybízu, apod. a k tomu pak zakousnout vlastnoručně vyrobený
čerstvý sýr 
- Marcela Danišová –
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Putování za nekonečnou pánví s romadúrem v kapse

9

9. KAPLE A HLINĚNÝ LOM. MÍSTO ZDÁNLIVĚ NA OKRAJI
Bílá panna chladna z Rána, krásně v Slunci, volně v Noci. To se prohánějí vlci. Jejich
zpěv nás Vábí, vábí také Tebe, souchodovče náš? Zdát si o tom nech. Lehni si a Spi
a doširoka zavři oči svý, ať uvidíš... Co? Něco, zkusit se to musí!
Zdroj:
(http://m-old.cesky-raj.info/cs/putovani-a-turistika/questing/putovani-za-nekonecnou-panvis-romadurem-v-kapse.html )

Příště: další zastávky na trase.
- Marcela Danišová –

Redakce: M. Danišová, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, Š. Kořínková, R. Koláčná
Tisk a distribuce: OÚ Radim Počet výtisků: 200 ks
Kontakt: zpravodaj@obec-radim.cz, www.obec-radim.cz
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