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

Červen 2019

číslo 6

DŮLEŢITÉ
Začíná platit zákon zpřísňující nakládání s
odpadní vodou
Poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody bude nově
spravovat Státní fond životního prostředí místo České inspekce životního
prostředí, jak tomu bylo doposud. Změnu přináší novela vodního zákona, která
počítá s tím, že od začátku roku 2021 budou lidé muset doložit vodoprávnímu
úřadu nebo inspekci likvidaci odpadu z jímek za poslední dva kalendářní roky.
Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů.
Naše obec má povolení vypouštění odpadních vod na 4 roky. Znamená to ovšem,
že ze všech 12 odběrných míst budou kladně vycházet vzorky odpadních vod. V
nedávné době obec musela řešit nemalé problémy s jednou výpustí a v nynější
době se opět potýká se špatným vzorkem posledního odběrného místa. Vzorky se
budou muset odebírat znovu, což stojí obec nemalé finanční prostředky. V
případě, že se budou problémy opakovat, budeme nuceni po obyvatelích
požadovat doklady o vyvážení žump. Apeluji proto na vás na všechny jako
starostka obce: Dejte si své odpadní vody do pořádku. Stavba čističky není
prioritou obce.
- Zdeňka Stříbrná -
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Oslava 125 let SDH Radim
V sobotu 25. května 2019
oslavu 125 let od založení
sboru zahájili hasiči položením
kytice na místním hřbitově. Zde
PhDr. Jan Stříbrný připomněl
památku zakladatelů sboru a
Anička Zedníčková, studentka
konzervatoře
v Pardubicích,
zazpívala státní hymnu. Oslava
moderovaná Miroslavem Říhou
pokračovala na hřišti za školou
připomenutím historie až po
současnost. Předseda Karel Stříbrný ml. předal ocenění dlouholetým členům,
včetně in memoriam Václavu Nidrlovi, které převzal syn Václav a Františku
Erlebachovi, které převzala dcera Hana. Starostka obce paní Zdeňka Stříbrná v
krátkém vystoupení poděkovala jak hasičům, tak i členům Sokola, za všechno, co
pro obec dělají. Ukázkou štafety a požárního útoku se prezentovali mladí hasiči
pod vedením manželů Stříbrných a Sedláčkových. Oslavu asi na hodinu přerušil
déšť. Poté si mohli všichni prohlédnout vybavení požárního automobilu SDH
Valdice a zhlédnout prezentaci týmu Dakar. Překvapení připravily ženy s dětmi. Na
volejbalovém kurtu předvedly, nejprve taneční vystoupení a následně uhašení
požáru „hospody“ ruční stříkačkou z roku 1926. Velkou atrakcí byl automobilový
žebřík HZS Jičín, kterým se zájemci nechali vysunout v plošině až do výšky 32 m a
mohli se tak podívat na Radim z ptačí perspektivy. Děti se vyřádily jednak na
skákacím hradu a v závěru v hromadě vytvořené pěny. Oslava byla zakončena
taneční zábavou při hudbě kapely “Fanda a jeho banda“, která trvala do pozdních
večerních hodin. Poděkování patří všem, kteří akci připravili a také těm, co se
postarali o občerstvení. Řada
občanů si také odnesla dárkové
předměty s potiskem, které jim
budou připomínat toto hezké
odpoledne. Pokud by měl ještě
někdo zájem o tyto předměty, je
možné je zakoupit na obecním
úřadě. Koupí podpoříte naše
mladé hasiče Dráčata.
- Miroslav Říha -
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Školka a škola
Radujeme se z krásného počasí, které nám umožňuje co nejvíce času trávit na
zahradě a v krásném okolí Radimi. Na zahradě se i učíme a školáci se tak učí s
radostí. Školní rok se nám pomalu blíží ke konci, ale my nezahálíme jak ve výuce,
tak v aktivitách, kterých bude v červnu ještě mnoho.
Předškoláci se připravují na
přechod
do
školy
pravidelnými
návštěvami
školní výuky a také se jí
aktivně účastní. Díky tomu, že
se „školkovské“ děti setkávají
se školáky při běžném
školním životě, např. při
pobytech na zahradě, ale také
i při společných projektech,
nebývá pro ně přechod do
školního
prostředí
tak
náročný. Přichází tak do
známého prostředí.
Červen je spjat s výlety a různými mimoškolními aktivitami. Školka však výletovala
už v květnu. Objednaný autobus je zavezl do Mirákula v Milovicích nad Labem.
Výlet se moc vydařil a v prožitku nebránilo ani chladnější počasí a občasný déšť.
Co nás čeká, co nás nemine:
•
12.6. - 4. a 5. ročník se vydá za poznáním do Prahy
•
13.6. - proběhne okresní kolo barevného volejbalu ve Dřevěnici. Na turnaj
pojedou vybraní žáci.
•
14.6. od 15.00 hod. se rozloučíme s předškoláky. Tentokrát tuto událost
pojmeme jako zahradní slavnost, na kterou zveme všechny rodiče a prarodiče
dětí MŠ a ZŠ a všechny přátele. Na programu bude divadelní představení Ludmily
Frištenské a potom budeme opékat na školní zahradě.
•
17.-21.6 - bude celá škola v Herlíkovicích na Sportovně turistickém pobytu.
Už se všichni moc těšíme.
•
25.6. od 17.00 hod. Vás všechny srdečně zveme na Školní akademii v místní
radimské restauraci
•
27.6. - přespání 5. ročníku a bývalých „páťáků“ ve škole
•
28.6. - vysvědčení (Podrobnější informace naleznete na webových stránkách
školy www.zsradim.cz)
Mějte krásné léto - Vaše MŠ a ZŠ
-Jana Zedníčková-3-
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HISTORIE OBCE RADIM – V. část
Dnes se dostáváme k historickým počátkům Radimi. Na pozadí dříve zmíněných
obecných jevů v českém království probíhal obdobný vývoj jistě i v jičínském
regionu, kde na přelomu 13. a 14. století získali rozhodující vliv páni z rodu
Markvarticů, zejména z větve Vartenberků, zpočátku i Lemberků. Nedaleko hradu
Veliš vzniklo samotné město Jičín (první zmínka z roku 1293), na severním obzoru
byly nejspíš počátkem 14. století vystavěny hrady Bradlec (poprvé zmíněn roku
1322, tehdejším pánem byl Havel Ryba z Bradlce, pocházející z lemberské větve) a
také Kumburk (poprvé zmíněn roku 1325, v té době pánem Markvart z
Goldenburgu z vartenberské větve), k jejichž pozemkových državách patřila z
počátku horní část Radimi, později pak celá ves. Současně v celém kraji na úrodné
půdě přibývalo statků, dvorců a tvrzí nižší šlechty (vladyků a zemanů) a s
hospodářským rozvojem a rostoucím počtem obyvatelstva postupovala i
christianizace, jak dosvědčují nové kostely a hustá síť far. Právě z tříště údajů
zachovaných ve středověkých pramenech, které vznikly z činnosti úřadů církevních
(pražská arcibiskupská konzistoř), zemských a dvorských (zemský a dvorský soud)
ale také městských, lze načrtnout i
první kontury historie Radimi.
Výročí v našich vískách
Název Radim vznikl přivlastňovací
příponou z osobního jména Radim a
červenec
původně znamenal Radimův dvůr.
Údaje o počátcích vsi se nezachovaly,
JOSEF NOVOSVĚTSKÝ
75
ale je možné usuzovat, že byla
VLASTA SEDLÁČKOVÁ 91
kolébkou vladyků z Radimi, kteří se
zde připomínají ve 14. století.
Použité materiály:
1) Dr. Jan Stříbrný, Radim v proměnách času
2) kronika obce Radim
- Pro potřeby zpravodaje upravil Václav Nidrle -

STATISTIKA VĚDA JE, TA MÁ PŘESNÉ ÚDAJE.
rok 2019
průměrná teplota v °C
nejnižší ranní v °C
nejvyšší denní v °C
srážky sněhové v cm
srážky dešťové v mm
Měřeno: Tužín-Krchov

01 02 03 04 05 05 06 07 08 09 10 11 12 rok
-2 3 8 11 13
-13 -9 -3 -2 -1
5 13 19 27 25
44 2 2 -- -8 2 64 24 78
Zapisuje a zpracovává kronikář Miroslav Říha
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE
červen 1999
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak
události zaznamenal pan Václav Nidrle před
dvaceti lety.
V první dekádě teploty ráno kolem 10°C a
odpoledne nad 20°C, napršelo 18 mm. Obecní
úřad koupil pro hasiče nové auto. Na okrskové
soutěži v Zámezí 5.6 se družstva mužů i žen červen 2018 – nová vodovodní
umístnila na prvním místě. V zahrádkách přípojka pro Radim
rozkvétají lilie a študáci. 10.6 v Hradecké nemocnici ve věku 70 let zemřel Mgr.
Karel Syřiště, rodák ze Dřevěnice, známý jako hlasatel při volejbalovém turnaji.
Ve druhé dekádě se ochladilo, 12.6 celý den propršel a spadlo celkem44 mm
vody. Nedostatek vody v obecním vodovodu vznikl při chlorování ve vodojemu.
Deštivé počasí trvalo celou dekádu a celkem napršelo rekordních 82 mm. V obci je
velké množství kun. Začínají dovolené a zájezdy. V Itálii byli manželé Jandovi, ve
Španělsku setry Petra a Pavlína Militká, do Itálie také Radek Říha, Martina
Sedláčková a Jitka Holmanová. Rozlučku se svobodou měl Martin Stříbrný. Ve
Studeňanech se konala výstava obrazů a v Radimi dětský den se soutěžemi.
Vítězná družstva hasičů na okresní soutěži v Sobotce skončila v druhé polovině
soutěžících.
Třetí dekáda měsíce byla v průměru chladnější a 22.6 dokonce ráno 10°C a
odpoledne jen 11°C. Bylo to takové podzimní počasí a jen dva dny teplota stoupla
lehce nad 20°C. Celkem za červen napršelo 110 mm vody. 26.6 měli svatbu Martin
Stříbrný a Kristýna Kleňharová z Nevrátic, oddáni byli v kostele Svatého Jakuba v
Jičíně s hostinou v Mlázovicích. 27. června oslavili zlatou svatbu manželé Jan a
Jarmila Stříbrných z Radimi čp. 3. Poslední den byl nejteplejší (ráno 12°C a
odpoledne 23°C). Z okálu čp. 91 se odstěhovala rodina Krausova do Mladé
Boleslavi.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
02. června – zemřel politik Václav Benda (*08.08.1946)
07. června – prezident USA Bill Clinton navštívil indiánskou rezervaci
10. června – zemřel česko-německý herec Jiří Vršťala (*31.07.1920)
12. června – přebírá správu Kosova mise OSN za asistence KFOR
14. června – zemřel filmový a televizní režisér Jan Bonaventura (*21.03.1943)
15. června – se narodil hokejový obránce Jakub Galvas
22. června – zemřel skladatel Luboš Fišer (*30.09.1935)
27. června – zemřel diktátor Řecka, Georgios Papadopulos (*05.05.1919)
28. června – se narodila tenistka Markéta Vondroušová
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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 3:

Co se Vám v naší obci nelíbí?

Mezi jinými bylo uvedeno:
znečištěné krajnice od psů, zastaralé a nevyhovující sportoviště, nedostatek stavebních
parcel, chodníky, odpadky podél silnic, mohl by být kontejner na oblečení, zemědělské
objekty na okrajích obce, čpavek v ovzduší, zničená obecní cesta na Žabíku, zbytečně
časté sekání trávy uprostřed obce (prach a hluk), skládka betonových panelů za
Svatošovými, častý hluk na hřišti po celou
noc, vzhled obce v okrajové části nevzhledné hospodářské objekty, špatný
vzduch v zimě, hlučná hudba při
venkovních akcích, neschopnost vyřešit
imise a přestupky v občanském soužití,
nepořádek za hřbitovem, uklízečky obce,
velký provoz přes obec, nedostatečný
odvoz kontejnerů na plast v létě, rodinné
klany, špatné chodníky, špatné silnice
- Marcela Danišová –
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Putování za nekonečnou pánví s romadúrem v kapse

Chodci a hledači,
přijměte pozvání na cestu z města a obcí do krajiny, kde vám bude dopřáno potkat
i dvě výrazné umělecké osobnosti: Josefa Váchala a Annu Mackovou. Životní
souputníky spojovalo výtvarné umění, i rozdílnost povah, ale také místo, ve kterém
se v posledních bezmála třiceti letech společného života ocitli. A ač to tak na první
ani druhý pohled nevypadalo, byli na sobě závislí. Váchalovo mystické pojetí lásky,
života a smrti vstoupilo i do hodnocení jeho vlastního lidského a uměleckého
osudu. Anna Macková byla jeho nedílnou součástí. Navštivme je v jejich klauzuře
na Jičínsku ohraničené lety 1940-1969, porozhlédněme se místy, která měli na
očích a snad i v duši, která je těšila, ale i trápila, protože se vymykali způsobu
života na vesnici.
Trasa z Jičína do Studeňan a Radimi po místech spjatých se třiceti lety života Josefa
Váchala a jeho družky Anny Mackové. Přijměte pozvání na cestu z města a obcí do
krajiny, kde vám bude dopřáno potkat i dvě výrazné umělecké osobnosti.
•
Obtížnost hledačky: tak akorát
•
Délka hledačky: na poklidné projití budete potřebovat asi 3 hodiny; trasa je
dlouhá 8 km
•
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně.
Závěrečné posezení ve Valešově chalupě závisí na otevíracích hodinách, které je
možné zjistit na webových stránkách obce Radim http://www.obec-radim.cz/
•
Doporučené vybavení na cestu: turistická obuv, papír, obyčejná tužka stačí;
malíři a kreslíři jistě nezapomenou skicák
•
Začátek hledačky: ve městě Jičíně, ulice Pod Koštofránkem
•
Upozornění: Hledej a najdeš. U této hledačky není třeba luštit tajenku; sama
cesta, byť popsaná a vysvětlená, je tajenkou: jak Anna Macková a Josef Váchal ve
Studeňanech žili? Jak jim spolu bylo oněch 30 let?
-7-
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Trasa hledačky vede po ulicích a silnicích, až na jedinou výjimku (Blátivá ulička ve
Studeňanech – ale lze ji obejít) výhradně po zpevněných površích, a dobře ji
zvládnou i rodiče s kočárky, lidé s pohybovým omezením, vozíčkáři a cyklisti.
Automobilový provoz není nijak mimořádný, ale buďte opatrní.
Hledačku (questing) vytvořilo na jaře 2015 šest jičínských občanů společně s členy
Váchalova spolku studeňanského a ve spolupráci s poradkyní Blaženou Huškovou.
Autorem výtvarné podoby hledačky (mapy) je Robert Smolík. Členové Váchalova
spolku o hledačku dále pečují.
Questing vyvinula nezisková organizace Vital Communities of the Upper Valley ve
Vermontu, USA v roce 1995 a je nositelem příslušné ochranné známky.
Tato hledačka vznikla v rámci projektu "Rozvoj turistiky v Mariánské a
Valdštejnově zahradě", který realizovalo Sdružení Český ráj ve spolupráci s
městem Jičín a Svazkem obcí Mariánská zahrada. Projekt byl spolufinancován z
Programu rozvoje venkova prostřednictvím místní akční skupiny Otevřené zahrady
Jičínska.
Zdroj: (http://m-old.cesky-raj.info/cs/putovani-a-turistika/questing/putovani-za-nekonecnoupanvi-s-romadurem-v-kapse.html )

Příště: něco o jednotlivých zastávkách na trase.

- Jana Zedníčková –

Kolektiv redakce Obecního
zpravodaje jednal opět po
roce na Krchově
Redakce zpravodaje se pravidelně schází a
diskutuje o obsahu zpravodaje, o případných
nových rubrikách, jak zpravodaj vylepšit. Již
tradicí se stalo jarní setkání na Krchově.
Krásné prostření, nádherná příroda,
slunečné počasí, ticho, dobré vínko, skvělá
nálada,… co více jsme si mohli přát 

30.5.2019

Pokud byste rádi přispěli nějakým článkem
do zpravodaje, nebo máte nápad, co do
zpravodaje uvést, pište na zpravodaj@obecradim.cz nebo kontaktujte kteréhokoliv
člena redakce.
- Marcela Danišová -
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