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StřípkY z naŠí třídY…
Čtvrťáci a páťáci v rámci matematiky debatovali, zda existuje „náhoda“. Poté zazněla matematická
výzva: „Jaký padne součet dvou čísel pomocí dvou hracích kostek?“
Každý z nás na házel deset pokusů.
Pomocí lístečků jsme vytvořili pyramidu, takzvanou Gaussovu křivku.
A ejhle, nejvíc nám padly součty
6 a 7. Jak je to možné? Děti zajímavě argumentovaly. Zazněly i další
zajímavé otázky a názory, např.: ,,Co
kdybychom naházeli 1 000 pokusů?“
Jaká je pravděpodobnost, že jiné
součty např. 2 či 12 dožene součty
6 nebo 7? Poté jsme si pustili na kanálu www.youtube.cz krátké video
s názvem Od chaosu k pořádku. Závěrem jsme si opět položili otázku?
Existuje „náhoda“?
Kluci a holky z II. třídy

Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň

Měsíčník

HROBY

Únor 2020

číslo 2

Informace z obecního úřadu:

V letošním roce se budou platit poplatky z hrobových míst. Zastupitelstvo obce
bude na některém z příštích zasedání projednávat řád veřejného pohřebiště
a cenu za nájem hrobového místa. Následně budou sepsány smlouvy o nájmu
hrobového místa, které budou připraveny k podpisu na obecním úřadu. Nájemné se tedy bude platit až po podpisu smlouvy. O termínu, kdy bude možné přijít nájemní smlouvy podepsat, budete informováni prostřednictvím obecního
zpravodaje, na webových stránkách obce, informací zveřejněnou na hřbitově
apod. Jakékoliv dotazy ohledně nájmu hrobových míst směrujte na Marcelu Danišovou – tel. 775 641 950, macek.danis@gmail.com
Marcela Danišová

ŠkOla a ŠkOlka
Školní rok se plynule přehoupl do své druhé poloviny a naši školáci hned v prvním týdnu v únoru zahájili sérii týdenních jarních prázdnin probíhajících v České
republice po dobu šesti týdnů.
V malém ohlédnutí se vrátíme do ledna. Leden, jak známo je měsícem usilovného učení a snahy získat nebo popřípadě vylepšit co nejvíce známek. Tak se dělo
nejen ve škole, ale i ve školce jste mohli vidět všechny děti, jak ráno nakráčely se
školními taškami a změnily se ve školáky. Ukazovaly si, jak to v takové škole vypadá, poznaly přestávky, vyučovací hodiny a také čas na svačinku. Také se přišly
přesvědčit ke kamarádům školákům nahoru, jak je to doopravdy.
A nakonec se jim dostalo od paních učitelek opravdového vysvědčení, což jim
určitě udělalo velikou radost. Také v prvním měsíci proběhl v rámci šablon EU
projektový den s tématem „Co nosíme na sobě“ určený pro děti ze školky. Školáci zase jeli do Muzea do Jičína na interaktivní výstavu Koniny aneb Muzeum
vypráví. Zábavnou formou se dověděly, co vše Muzeum nabízí a v jakých oblastech se angažuje. Na tomto místě musím podotknout, že všichni pracovníci
Muzea naše děti chválily, že se umí chovat, umí poslouchat a také naslouchat.V
únoru nás čeká v rámci školy recitační soutěž a také masopustní a karnevalový
rej ve školce i škole. A opět jako v loňském roce nás čeká okrskové kolo v přehazované v Nové Pace, kde budeme obhajovat první místo. Držte nám palce, ve
středu 19. února.
Radka Koláčná

HOdně zdRaví…
V neděli 9. února oslavila nejstarší obyvatelka našich obcí paní Anna Frýbová
z Podhájí čp. 2 se svou rodinou, již 97. narozeniny. Následující den ji přišli předat květiny, poukázku na nákup zboží v prodejně
a popřát hodně zdraví za OÚ Dana Rejfková
a Marie Šulcová, společně s kronikářem
Tužína Miroslavem Říhou.
Hodně zdraví, radosti a spokojenosti do
dalších let přeje redakce OZ.
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EXpEdICE nOvÝ zÉland - díl II.

PROTINOŽCE PO VŠETEČNÝCH OTÁZKÁCH MIRKA
ŘÍHY PŘIBLIŽUJÍ: VAŠEK NIDRLE A ALENA NIDRLOVÁ
Dneska bude Mirka Říhu zajímat, jak
se dá dojet až na druhý konec světa
a jak se to dá zorganizovat. Zkusil jsem mu to objasnit. Měli jsme
opravdu štěstí, že jsme narazili na
agenturu CZECHkiwis, která nám dokázala splnit prakticky přesně to, co
jsme potřebovali.
Sehnali nám cenově velmi dostupné
letenky a spojení tam i zpět navazovalo velmi dobře. Čekání na letištích
nebylo nijak tragické. Vyrazili jsme
z Jičína do Prahy naloženi jako soumaři autobusovou linkou. Měli jsme
oblečení na cestu, ale i na vysokohorskou turistiku. K tomu odpovídající boty, věci na pláž i na cestování
autem a samozřejmě i na spaní. Vezli
jsme stany, spacáky i nafukovací karimatky. Jídlo si na Zéland brát nemůžete. Prošly jen polévky „pytlíkačky“.
Na letišti v Praze vše dopadlo dobře
a rychle. Zavazadla (kromě těch palubních) jsme podali jako „transfer“ až do Aucklandu, tedy jsme se o ně nemuseli
celou cestu starat. Po pětatřiceti dnech pobytu, to na cestě zpět bylo úplně stejné.
Z Prahy jsme vyrazili malým letadlem do Vídně (pro 80 lidí), po krátkém čekání jsme nasedli do opravdového „mamuta“ (pro 500 lidí) a s rakouskou společností letěli do Tokia. Bylo to přes Varšavu, Moskvu, Krasnojarsk a Chabarovsk. V letadle jsme strávili 11 hodin. Přeletěli jsme sedm časových pásem
a na letiště Narita jsme dorazili v 11.30 místního času. Tady jsme čekali
7 hodin. Byli jsme, ale ještě „čerství“ a taky zvědaví, takže to bylo k vydržení. Kolem 18.00 hodin jsme nasedli k Novozélanďanům a pokračovali skoro
9 hodin na jih. Letadlo bylo taky obrovské (500 lidí), posádka stejně jako při přeletu Vídeň-Tokio byla pozorná. Pořád jsme něco jedli a pili.
Letěli jsme nad Novou Kaledonií (tady jsme viděli nádherný východ slunce
nad Pacifikem), obletěli Papuu-Novou Guineu a Fidži. Minuli jsme také Austrálii
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a těsně před devátou hodinou místního času jsme vystoupili v Aucklandu.
Ocitli jsme se tedy 20 000 kilometrů
od domova, dělilo nás 11 časových
pásem.
A jak jsme cestovali zpět? Z Aucklandu s Novozélanďany do Singapuru.
Viděli jsme pod sebou rozpálenou
Austrálii, Východní Timor, kousek Indonésie a řadu malých ostrůvků Malajsie. Překonali jsme sedm časových
pásem a po 10 hodinách přistáváme na nádherném letišti v Singapuru. Mají
v hale doslova botanickou zahradu i s vodopádem, mezi terminály jezdí vláček po visutých kolejích, nádhera! Tady jsme čekali asi 6 hodin a nastoupili ke Švýcarům na cestu do Curychu. Zahlédli jsme Koala Lumpur (hlavní město Malajsie), přelétli Indii, kousek Pákistánu. Dál přes Írán
a Turecko a pak už jsme byli zase v Evropě.
Do Curychu nám to trvalo 12 hodin. Po devadesátiminutovém čekání pak už letíme malým letadlem (pro 80 lidí) do Prahy. V 9.00 ráno jsme na letišti Václava
Havla a pak už jen místní pražská doprava, metro a autobus do Jičína a následně
do Radimi. Zase 20 000 kilometrů …
A teď jsem zvědavý, co bude chtít Mirek Říha vědět příští měsíc!
Říha a Nidrle

žIvOt BEz BaRIÉR v nOvÉ paCE
V Nové Pace v prostorách bývalé nemocnice a kláštera
sídlí nezisková organizace Život bez bariér z. Hlavní
činností je poskytování sociálních služeb, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, nabídka přechodného ubytování a rozsáhlá půjčovna kompenzačních pomůcek. Co konkrétně můžeme zájemci nabídnout?
Jak můžeme pomoci?

Mnozí se nás obrátí s prosbou o pomoc.
Ráda bych se podělila o několik případů dobré praxe:
…syn si zlomil nohu a potřebovala bych pro něho na
dobu rehabilitace invalidní vozíček…
Naše pracovnice zkontaktovala syna, informovala o možnostech rehabilitace a zapůjčila na dobu léčby vhodný
invalidní vozík z naší půjčovny kompenzačních pomůcek.
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…máme osmdesátiletou maminku na lůžku a nevíme, jak vše zajistit…
Sociální pracovník odborného sociálního poradenství navštíví rodinu přímo
v místě bydliště. Poradí, jak pečovat o své blízké. Poskytne informace ohledně příspěvků, pomůže navrhnout bezbariérovost v domě, poradí, kde zapůjčit vhodnou kompenzační pomůcku, předá kontakty na sociální služby v okolí
a s rodinou je nadále v kontaktu.
…máme postiženou sestru, nemá dostatek finančních prostředků, nechce být
sama doma…
Sestru jsme kontaktovali a nabídli ji bezplatnou službu sociální rehabilitaci. Zde
se naučila činnost, které byly přínosem pro uplatnění se na trhu práce nebo pracovní uplatnění přímo v naší chráněné dílně. Nabídli ji možnosti dalšího vzdělávání, nabídli další navazující aktivity v rámci Lady clubu.
…manžel je dlouhodobě nemocný, nemůže pracovat, nemá důchod…
Manželovi sociální pracovnice pomohla vybavit invalidní důchod, průkaz mimořádných výhod. Nabídla možnosti zápůjčky vhodné kompenzační pomůcky. Organizace vlastní i bezbariérovou dopravu pro případný doprovod k lékaři.
…starám se o postiženého syna, nechodím do práce a jsem psychicky přetížena…
Sociální pracovnice nabídla možnost umístění syna v denním stacionáři. Syn
bude ve skupině sobě rovných, maminka si psychicky odpočine. Může si najít
zaměstnání na kratší pracovní úvazek. Tím se zlepší jak finanční situace rodiny,
tak i psychická dosavadní zátěž. Sociální pracovnice může
i poradit a nabídnout vhodnou psychologickou poradnu nebo službu, která by
pomohla v dané situaci.
…jsme v důchodu, děti bydlí daleko, nemáme nic moc na práci, rádi bychom se
někam podívali…
Informovali jsme seniory o poskytované službě sociální rehabilitace a denní stacionář. Nabídli možnost využít Gentleman club a Lady club. Jedná se o organizované aktivity na přání (výstavy, výlety s doprovodem), které jsou určeny pro tyto
cílové skupiny.
…máme tatínka, který bydlí sám v domečku a již tuto situaci nezvládá…
Sociální pracovník kontaktoval rodinu i tatínka. Nabídl možnost využít přechodného ubytování v našem bezbariérovém zařízení. Nabídl využít další námi poskytované služby například denní stacionář nebo sociální rehabilitaci.
Život bez bariér, už více než 15 let pomáhá lidem se zdravotním postižením, seniorům ale i laicky pečujícím. Cílem je, aby každý, kdo se na nás obrátí s prosbou
našel pomoc pro zkvalitnění svého života. Veškeré informace jsou uvedeny na
www.zbb.cz.
Jitka Fučíková ředitelka
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pRanOStIkY na únOR
Je-li únor mírný, rok bude bídný.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Třeskutá zima v únoru naplňuje komoru.
Únorová voda – pro pole škoda.
Z „Velké knihy českých pranostik“ od Adély Müllerové, vybral M. 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.
Celkem se na obecní úřad dostalo 83 vyplněných dotazníků.
Odpovědělo:

věk
15-29
10%
Muž
47%

65+
35%

žEna
53%

50-64
29%

30-49
26%

Marcela Danišová

StatIStIka věda JE, ta MÁ přESnÉ údaJE
ROk 2020

1

prům. denní teplota v °C

2

nejnižší ranní v °C

-7

nejvyšší denní v °C

12

srážky sněhové v cm

--

srážky dešťové v mm

22

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ROk

Měřeno: Tužín-Krchov, meteorologickou stanicí GARNI 535

Zapisuje a zpracovává kronikář Miroslav Říha
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zapSÁnO v OBECní kROnICE

23. února 2016 – již vykvetly talovíny

únor 2000

Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události zaznamenal pan Václav Nidrle před dvaceti lety.
Kromě 4. února, kdy ráno byly -2 °C, teploměr pod bod mrazu neklesl. Nejtepleji
bylo 6. února ve dne bylo +10 °C, byl prolet včel a objevili se i špačkové. Za první
dekádu napršelo 28 mm, ke konci sněhové plískanice.
V tomto zimním období myslivci zastřelili v blízkém okolí pět lišek a kunu. 5. února ve špatném zdravotním stavu odvezla sanitka Jana Valeše do Kosmonos. Hasiči zvali na ples. 8. února Martin Stříbrný koupil chalupu čp. 28 a vykácel kolem
ní všechny divoké stromy.
Druhá dekáda byla opět teplá a deštivá, teploty od -2 °C do +15 °C. Napršelo 26 mm
a 18. února to byl déšť se sněhem. Konal se vydařený hasičský ples, sokolové
ze Dřevěnice zvali v maskách na sportovní karneval. 20. února čtyřicet účastníků odjelo lyžovat do Krkonoš, zájezd zorganizovali sokolové. V 50 letech zemřel
ve Dřevěnici pan Jan Ježek. Třetí dekáda z počátku byla již chladnější až -8 °C,
ale ke konci měsíce se opět oteplilo až na +9 °C. 23.února napadly 3 cm sněhu
a následující dva dny napršelo 17 mm vody. 22. února se Simoně Růžkové a Jiřímu Laurinovi čp. 82, narodila dcera Leona. 25. února se narodil Kristýně a Martinu Stříbrným čp.3, syn Martin. 26. února v restauraci U Jandů se konal dětský
maškarní rej s kulturní vložkou „Sněhurka a 7 trpaslíků“. Je skoro jaro, kvetou talovíny, sněženky a létají včely. Havlovi z čp. 57 porážejí alej hrušní solanek na kopci
za Pozdníčkovými. Poslední dva dny v měsíci byla teplota +8 °C a masový přílet
špačků obsadil všechny budky.

z WIkIpEdIE – udÁlOStI vE Světě a v ČR
8. února
10. února
15. února
19. února
23. února
26. února
29. února

– zemřel fotbalový reprezentant Vlastimil Preis (*12. 2. 1921)
– zemřel americký herec Jim Varney (*15. 6. 1949)
– spisovatelka Kamila Sojková (*4. 3. 1901)
– zemřela herečka Marie Glázrová (*11. 7. 1911)
– zemřela legenda anglické i světové kopané Stanley Matthews
(*1. 2. 1915)
– zemřela bulharská carevna Jana Savojská (*13. 11. 1907)
– Rusko obsadilo Šatoj – poslední město v čečenských rukou
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pRůvOd MaSEk S HudBOu tJ SOkOla dřEvěnICE
V sobotu 15. února
projde Radimí tradiční průvod masek
s hudbou TJ Sokola Dřevěnice.

pOzvÁní na MaŠkaRní kaRnEval
v sobotu 22. 2. 2020 v Radimi „U Růže“.
Novinkou bude to, že do vesnice dorazí už těsně po
poledni, to, aby nenarušili dětský karneval, který ve
14.30 pořádá TJ Sokol Radim.

HIStORIE OBCE RadIM – XIII. ČÁSt
V roce 1448 se ve vojsku Jiřího z Poděbrad, který v čele spojených východočeských landsfrídů dobyl počátkem září Prahu a upevnil tak pozici kališnické strany v zemi, objevilo také jméno Václava
z Radimi. Je posledním zástupcem nižší
vÝROČí v naŠICH víSkÁCH
šlechty, který se s přídomkem z Radimi
Únor
v historických pramenech vyskytuje.
LIBUŠE BENEŠOVÁ
89
Teprve pro druhou polovinu 15. stoleALŽBĚTA NOVOTNÁ
86
tí existují náznaky, že v té době mohla
VĚRA
ALBRECHTOVÁ
91
být již celá Radim součástí kumburskéMILUŠE STŘÍBRNÁ
84
ho panství. To však už byl pánem na
Kumburku syn Hynka Viléma Krušiny
ELIŠKA FRÝBOVÁ
85
z Lichtenburka.
Nový kumburský pán stál věrně při „husitském“ králi Jiřím z Poděbrad a po jeho
smrti roku 1471 i při Vladislavu Jagellonském. Protože otcovy finanční výdaje
a dlužní závazky přesahovaly možnosti lichtenburské hospodářské základny, Vilém Krušina již v květnu 1454 podle dříve uzavřených dohod postoupil všechny
častolovické statky, včetně zástavní držby nad Kladskem zemskému správci Jiřímu
Poděbradskému. Lichtenburkům tak zůstaly jen původní rodové državy v Podkrkonoší, tedy panství Kumburk, Hostinnéa Miletín.
Na rozdíl od svého otce byl Vilém Krušina z Lichtenburka nevýbojný a nerozhodný v hospodářském podnikání i ve své politické angažovanosti. Při vyrovnání se
svými příbuznými přišel záhy o Hostinné (1454) a teprve na počátku jagellonské
vlády se objevuje jako rada komorního soudu (1475-1479). Jeho „kariéra“ vrcholila
v letech 1478-1480, kdy vykonával významný úřad purkrabího hradeckého kraje.
Ještě za života otce Viléma (zemřel roku 1487) přebíral správu rodových majetků
jediný syn Hajman (Jindřich) z Lichtenburka a na Kumburku. V této době (1486 byl
7
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také definitivně vyřešen dávný spor z doby posledních Vartenberků, kdy roku 1398
Katruše (Kateřina) z Kumburku zažalovala svého bratrance Jana z Vartenberka
a na Kumburku, že drží hrad neprávem a přivlastnil si její dědický podíl. V květnu
1486 pohnal Lichtenburky před zemský soud její pravnuk Jan Heralt z Kunštátu.
Hajman však žalobu snadno vyvrátil a dokázal, že jeho vlastnictví je nezpochybnitelné a plně podle práva. Ani Hajman však majetkový úpadek rodu Lichtenburků
nezastavil, proto někdy před rokem 1500 Kumburk prodal a stáhl se na svoji tvrz
v Miletíně.
Použité materiály: 1) Dr. Jan Stříbrný, Radim v proměnách času 2) kronika obce Radim

Pro potřeby zpravodaje upravil Václav Nidrle

v Restauraci u Růže se můžete těšit na:
15. 2.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
MAŠKARNÍ PLES DŘEVĚNICE

29. 2.

2/2020

UDÁLOSTI V OBCI
POD LUPOU...
vítE žE... Obcí Radim projede v pracovní dny denně
95 až 135 nákladních automobilů a že se dne 17. 12.
2019 uskutečnila pracovní schůzka starostů obcí Železnice, Soběraze, Radimi a Dřevěnice. Přítomen byl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pan Červíček
a také ředitel Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje pan Brandejs. Na této schůzce byl snad de finitivně dohodnut termín rekonstrukce silnice
Dřevěnice – Těšín. Termín zahájení byl stanoven na jaro 2021. Po skončení dostavby Přeložky Jičín – Robousy, bude požádáno o úpravu dopravního značení omezující dopravu nad 12 t na silnici Těšín – Dřevěnice.

MíStní pOplatkY – vÝňatEk z vYHlÁŠkY O OdpadECH
PLES HASIČů RADIM

Kdy:

v sobotu 15. 2. 2020 od 14.30

Kde:

v hospodě U Růže v Radimi

Program:

22. 2.

OBECNÍ ZPRAVODAJ

hry, tombola, soutěže, diskotéka
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(v příštím vydání obecního zpravodaje výňatek z vyhlášky o poplatku ze psů)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba přihlášená v obci,
a dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
Sazba poplatku činí 500 Kč.
V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví
nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
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Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 10. příslušného kalendářního roku.
Od poplatku je osvobozena pouze osoba, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na
osvobození nebo úlevu zaniká.
Marcela Danišová
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dostavba vodovodu Radim - vodojem
Akce byla podpořena v roce 2019 finanční dotací od Královehradeckého kraje.
InfORMaCE O dOStavBě vOdOvOdu

vÝzva OBECníHO úřadu
Na OU dochází žádosti od občanů zařadit své pozemky územního plánu obce
Radim Z tohoto důvodu plánuje obec změnu územního plánu. Žádáme občany,
kteří mají zájem své pozemky do ÚP zařadit, aby podali na OÚ žádost do konce
dubna 2020, v které bude uvedeno číslo parcely i kat. území. Všechny pozemky
budou nejdříve odeslány na Regio Hradec Králové, kde příslušný pracovník posoudí dopředu, zda-li má vlastník šanci uspět s umístěním svého pozemku do ÚP.
Změna ÚP bude stát nemalé peníze, o které se budou muset podělit vlastníci
pozemků, kterým bylo vyhověno.
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V současné době nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí 1. etapy akce Dostavba vodovodu Radim – vodojem. Na tuto akci obec obdržela dotaci od
Královéhradeckého kraje ve výši 3 000 000,- Kč. Smlouva na dostavbu 2. etapy je uzavřena s firmou OBIS Nová Paka. Velkou komplikací je loňská digitalizace pozemků na Tužíně, výkresy se již překreslují, neboť umístění pozemků ve vlastnictví obce Radim je posunuto o mnoho metrů. Vodovod musí vést
pokud možno co nejvíce po pozemcích obce. Na tuto 2. etapu obec obdrží dotaci od MZe ve výši cca 60 % a budeme žádat opět Královéhradecký kraj
o dalších 15 %.
Zdeňka Stříbrná
Redakce: M. Danišová, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, Š. Kořínková, R. Koláčná
Kontakt: zpravodaj@obec-radim.cz, www.obec-radim.cz
Tisk a distribuce: OÚ Radim
Počet výtisků: 200 ks
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