OBECNÍ ZPRAVODAJ
Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň

Měsíčník

Březen 2020

číslo 3

Informace z obecního úřadu:
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2. 3. 2020

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO:

– Investiční záměr na akci „Vybudování obecních bytů v obci Radim“ – podání
žádosti o dotaci na obecní byty v Kampeličce.
– Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Vybudování obecních bytů v obci Radim.“
– Pronájem hasičárny ve Studeňanech paní H. K. od 1. 4. 2020, prostor bude
sloužit jako malířský ateliér a výstavní místnost regionálních umělců.
– Propachtování pozemků v k. ú. Tužín p. č. 511 o výměře 1,4508 ha od
1. 10. 2020 panu R. K.
– Propachtování pozemků v k. ú. Tužín p. č. 515 o výměře 0,1819 ha od
1.10. 2020 firmě Farma Jetel s. r. o.
– Darování části pozemku (12 m2) z celkových 1713 m2 – z p. č. 450/5
v k. ú. Radim /ostatní plocha – komunikace a to Královehradeckému kraji.
– Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – Radim
– Pověřuje starostku podpisem na petici adresované Lesům ČR ohledně
„výskytu divokých prasat“ v přilehlých lesích.
– Pro paní B. umístění kanalizace od jejího rodinného domu na p. č. 469
v k. ú. Tužín ve výkopu vodovodního řádu.

ZASTUPITELSTVU NA VĚDOMÍ:

– informace o podané stížnosti na zvýšenou nákladní dopravu skrz Radim,
– dotazníky vypouštění odpadních vod ve Studeňanech, bude řešena i Radim,
– přípravy nájemních smluv za hrobová místa a řádu veřejného pohřebiště,
– jarní brigáda v sobotu 4. 4. 2020.

INFORMACE K PLATBĚ NÁJMU ZA HROBOVÁ MÍSTA
Od 1. 4. 2020 budou připraveny k podpisu nájemní smlouvy za hrobová místa. Výše
nájemného a cena služeb spojených s nájmem hrobového místa bude stanovena na
základě usnesení zastupitelstva obce na zasedání dne 25. 3. 2020.
Jakékoliv informace k nájmu hrobových míst směřujte na Marcelu Danišovou,
tel. 775 641 950, e-mail: macek.danis@gmail.cz
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ÚLOVKY OD DUBNA 2019 DO KONCE ÚNORA 2020
V HONITBĚ „BRADLEC“:
Celkem bylo odloveno 250 kusů černé z toho 20 kňourů, 22 bachyní,148 lončáků
a 60 selat... Dále 24 srnců, 26 srn a 21 srnčat. Ze škodné bylo odloveno 10 lišek.
V HONITBĚ „ÚBISLAVICE“:
Celkem bylo odloveno 170 kusů černé z toho 5 kňourů,11 bachyní, 13 loňčáků,
141 selat. Uhynul 1 lončák a 1 sele. Dále odloveno 35 srnců, 21 srn, 24 srnčat
1 daněk. Uhynulo 7 srnců, 11 srn a 3 srnčata. Ze škodné odloveno 16 kusů lišek
a jeden psík mýval.
V HONITBĚ MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ PODHÁJÍ RADIM:

Bylo odloveno již více než 200 ks černé zvěře.
Údaje poskytl hospodář MS Jahodnice ing. J. Kraus a J. Sedláček, pro OZ zpracoval
pytlák Říha.

ZPRÁVIČKY ZE ZŠ A MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

I v naší mateřské škole se už nedočkavě těšíme na příchod jara. Začali jsme masopustním veselím, kde jsme tančili a tvořili výtvarné
práce. Jaro k nám voláme i zpíváním písniček
(Sluníčko, sluníčko..., Travička zelená…) a hraním divadla. Ve spolupráci se základní školou
jsme mohli celé představení zahrát i kamarádům školákům. Tvoříme, stříháme a vyrábíme. Nezahálíme ani ve výzdobě školky. Je
nám veselo, na jaro a sluníčko se moc těšíme.
V pátek 13. 3. nás čeká opět projektový den
v pořadí již třetí v rámci Šablon II s názvem Cesta
do pravěku. Doufám, že se výlet do nejstaršího
historického období bude dětem líbit.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Starší děti jezdí pravidelně každý týden do Jičína do Muzea, kde poznávají na vlastní kůži historická období našich dějin a velmi interaktivně a zajímavě se dozvídají poznatky z časů hluboko před naším letopočtem. Taktéž se
starší děti zúčastnily okresního kola v přehazované, jež vyhrály a nominovaly se do kola krajského. Tam již naši žáci přemožitele našli, ale přesto jim patří velký dík a pochvala za odvedený sportovní výkon. Ve středu 18. 3. pojedeme všichni do muzea do Jičína na pořad s názvem Človíček putuje historií
a poté v rámci Světového dne vody a dne otevřených dveří ČOV navštívíme
jičínskou čističku odpadních vod a prohlédneme si, jak dochází k čištění vody
a jak se odpadní vody vrací vyčištěné zpátky přírodě. Dne 3. 4. se naše škola připojí k celorepublikové výzvě „Ukliďme Česko“ a společně budou děti ze školky
a školy zvelebovat okolí školy.

Ze školy a školky přejeme hezké předjarní dny

PRANOSTIKY NA BŘEZEN
Březen za kamna vlezem.
Březen vlhký, rmutný – sedlák smutný.
Březnový sníh škodí polím.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Březnové slunce má krátké ruce.
Z „Velké knihy českých pranostik“ od Adély Müllerové, vybral M. Říha.

2

OBECNÍ ZPRAVODAJ

3/2020

EXPEDICE NOVÝ ZÉLAND – DÍL III.
PROTINOŽCE PO VŠETEČNÝCH OTÁZKÁCH MIRKA ŘÍHY
PŘIBLIŽUJÍ VAŠEK NIDRLE (TEXTEM) A ALENA NIDRLOVÁ
(OBRÁZKY)
V březnovém pokračování odpovíme
Mirkovi Říhovi na všetečné otázky, jak
jsme na Novém Zélandu cestovali a bydleli. Bylo to docela pestré a dobrodružné.
Jezdili jsme osobním autem. Čtyři (dospěláci) a zhruba metrák bagáže, což znamenalo zcela zaplněnou Toyotu. Po začátku
byl problém něco nalézt, ale postupem
času jsme to docela zvládali. Najezdili
jsme 5 750 kilometrů autem, které mělo
automatické řazení (po krátkém zacvičení jsme to vyhodnotili jako skvělé
zjednodušení). Horší bylo to, že volant
byl na opačné straně (k tomu i blinkry
a stěrače byly opačně) a zejména ještě skutečnost, že se na Zélandu jezdí
vlevo. Začátky ve městech byly docela
krušné – kruháky, parkování, přednosti v jízdě. Ale za celý pobyt jsme nic
zásadního neprovedli a to jsme jezdili i na různé vyhlídky, do kempů, někdy
po šotolině. Celkově musíme přiznat, že
tamní řidiči jsou féroví, netroubí, neblikají,
dají přednost, když je třeba. I silnice jsou
nejméně o jednu úroveň kvalitnější než
u nás v Čechách. A benzín v přepočtu
32 Kč za litr, slušné!
Několikrát jsme jeli i lodí. Dvakrát mezi
jižním a severním ostrovem ohromným
trajektem, kam nejdříve najel vlak s několika vagony, pak pár náklaďáků a nakonec my s osobáky, které jsme tam museli
srovnat s maximální přesností. Lodí jsme
3
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jeli i po úžasném fjordu, také při vyjížďce
za delfíny či při další vyjížďce za lachtany.
A samozřejmě jsme toho dost nachodili (po svých) při nejrůznějších výletech
a přechodech.
Bydleli jsme zejména v kempech. Na Novém Zélandu jich je opravdu hodně a jsou
výborně vybavené (kuchyňka se sporákem, mikrovlnka, gril, pračka, umývárna se
sprchami, čisté záchody, často společenská místnost s televizí, možnost připojení
k internetu, upravený terén, parkoviště pro
obytná auta, plocha pro stanování). Kempy
jsou levné, platí se jen za osoby, nikoli za
stan nebo za auto. Ve stanech jsme spali jednadvacetkrát, v chatkách osmkrát, dále jsme
tři noci přečkali v letadle, dvakrát jsme byli
v hostelu u letiště v Aucklandu.
A jednu příjemnou noc jsme strávili u Lucky Raisové (pochází z Úlibic) ve spacákách na koberci v obýváku.
Nikdo z nás nemarodil, nedostavila se ani chřipka, dokonce ani rýma a taky jsme
si nepřivodili žádný úraz – takže skvělé! A protože je Mirek Říha gurmán, budeme se příště bavit o stravování a trochu i o hospodách.
Říha a Nidrle

STARÉ ŽIDLE A STOLY

Obecní úřad nabízí k odprodeji staré židle (50 Kč) a stoly (50 –100 Kč),
zájemci se mohou obrátit na Zdeňku Stříbrnou nebo Zdeňku Adolfovou
a to nejpozději do 3. 4. 2020. Neprodané židle a stoly budou předány
k likvidaci.

PLÁNOVANÁ ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Žádáme občany, kteří mají zájem své pozemky do změny územního plánu 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 územního
plánu. Změna ÚP bude stát nemalé peníze, o které se budou muset podělit vlastníci pozemků, kterým bylo vyhověno.
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UDÁLOSTI V OBCI

POD LUPOU...

VÍTE ŽE...

Pracovníci firmy „ Sruby od Toma“ ze Štěpánova, okres
H. Brod, začali se stavbou srubového stavení na louce
u cesty (proti stavení čp. 40 – Prchalovi).
17. 2.

DNE 11. 4. 2020 OD 9 HODIN
28. 2.

ŽELEZNÝ ŠROT A ELEKTROODPAD PŘIPRAVTE
PŘED DŮM V DEN SVOZU. DĚKUJEME.

kronikář Miroslav Říha

V ÚNORU 2019 BYLO PROVEDENO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MÍSTNÍCH SPOLKŮ
TJ SOKOL RADIM Z. S.

Podmínky pro činnost v obci: dobré.
Spolupráce s obcí: velmi dobrá.
Očekávání od obce pro podporu činnosti: finanční – na činnost, dotace z loterií, na údržbu a provoz, podpora při získávání dotací při větších
akcích, propagace – webové stránky, články v obecním zpravodaji.
Co postrádá: vyhovující sportovní halu, rekonstrukci volejbalových kurtů.
Navrhované investiční či neinvestiční akce: rekonstrukce a zvětšení
haly, výměna oken a dveří, podávání žádostí o dotace na již vytvořené
projekty.
Co obci nabízí: zachování pořádání sportovních a společenských akcí.
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660. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ OBCE RADIM

30. 5. 2020

ZAHRÁDKÁŘI MAJÍ VÝROČNÍ JEDNÁNÍ

V pátek 27. března se v 18.00 sejdou místní zahrádkáři na své pravidelné výroční členské schůze. Proberou činnost, mluvit se bude zejména o moštování, výkupu padaných jablek či výletu pořádaného pro členy. Tentokrát se bude i volit – lépe řečeno spíše potvrzovat současné vedení spolku
a to jak ve výboru tak v revizní komisi. Po skončení oficiální části (zhruba
v 19.30) je naplánavána beseda s Alenou a Václavem Nidrlovými o jejich pětitýdenním putování po Novém Zélandu doplněná o fotografie. Beseda je určena i pro širší veřejnost (nejen pro členy organizace).
Srdečně Vás zveme!
Výbor ZS Radim

MÍSTNÍ POPLATKY – VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY O POPLATCÍCH ZE PSŮ

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 100 Kč za psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
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Ukliďme

Naše vísky
4. dubna 2020
Sejdeme se v 9 hodin.
Radim – před obecním úřadem.
Studeňany – u obecního domečku.
Tužín – na návsi (u Rejfků).
Lháň – u rybníčku.
Zdeňka Stříbrná tel.: 731 409 498
Marcela Danišová tel.: 775 641 950

S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice, pevnou obuv, hrábě, lopaty, nůžky,
kbelíky, kolečka, a další pomůcky k úklidu. Pytle na odpad a odvoz odpadu
budou zajištěny.
Občerstvení pro účastníky
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE

28. března 2018 – prováděn prořez lípy

BŘEZEN 2000
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události
zaznamenal pan Václav Nidrle před dvaceti lety.

V první dekádě byly tři dny s odpolední teplotou až +11°C, ráno +5°C.
Další dny byly deštivé a větrné, napršelo 55 mm vody. 1. března se
v jičínském muzeu konala schůzka kronikářů, při velké účasti byl pan
Jiří Frýba z Podhájí vyznamenán jako nejdéle píšící kronikář v současné
době. Do domova důchodců v Hořicích odešla paní Stanislava Vohnoutová, konala se schůze OZ a po ní se oslavilo 70 let starosty Josefa Kopačky.
10. března se silný vítr změnil ve vichřici, i zahřmělo a po vydatných deštích je vše namočeno. Voda je i v mnoha sklepích.
Celá druhá dekáda byla studená s teplotami od -2°C do +2°C, pokračovalo
mokré počasí, bledule, lísky, sněženky odkvetly bez účasti včel. Byly poraženy staré stromy u sila, po dva dny (16. března a 17. března) ráno byla
krajina pokryta mokrým sněhem, který však do večera roztál.
21. března první jarní den se oteplilo až na +9°C a po dlouhé době opět
vylétly včely. Žáci Sokola Radim se zúčastnili turnaje ve stolním tenise
a v sestavě Stříbrný, Myšík a Fořt obsadili 5. místo z 15 mužstev. V dalších dnech pokračovalo teplé počasí, kvetou krokusy, teplota +13°C.
24. března se uskutečnilo setkání s pracovníky okresního muzea, na Podhájí u pana Frýby. Předali nám některé staré fotografie z Radimi a mezi
nimi byla i fotka zvonu z kostela, který byl za války odvezen ke zpracování
na munici. Druhá polovina dekády byla opět deštivá s teplotami od +3°C
do +10°C. Srážkový úhrn za březen činil rekordních 153 mm.

Z WIKIPEDIE - UDÁLOSTI VE SVĚTĚ A V ČR
5. března
11. března
18. března
27. března
28. března
30. března
31.března

– zemřel historik Emil Havlík (*30. 8. 1925)
– zemřel polský spisovatel Kazimierz Brandys (*27. 10. 1916)
– zemřel politik Ladislav Lis (*24. 4. 1926)
– se narodila kanadská herečka Sophie Nélisse
– zemřel anglický rock and rollový zpěvák Ian Dury (*12. 5. 1942)
– se narodil hokejový útočník Jakub Lauko
– zemřel prezident Rakouska Rudolf Kirchschläger (*20. 3. 1915)
– zemřela franc. fotografka Giséle Freundová (*19. 12. 1908)
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha
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ÚŽASNÉ JARO 2020.

Rok 2020 jsme zahájili tradičním Tříkrálovým turnajem trojic. Za účasti 16
hráčů a hráček měl turnaj dobrou úroveň.
Naši malí volejbalisté pokračovali turnajem barevného volejbal v Lomnici. Vzhledem k vysoké nemocnosti jsme se zúčastnili pouze se dvěma družstvy. Ve žlutém skončili Myšáci ve složení Maruška Bímová
a Emička Šuková na 8. místě. V oranžovém byla Lvíčata v tradičním složení
Míša Stříbrná a Klárka Vrabcová na skvělém 2. místě.
Na konci ledna jsme uspořádali tradiční Sokolský ples se slušnou účastí.
V Nové Pace se konalo další kolo barevného volejbalu. V oranžovém si
děti vedly takto: Ještěrky ve složení Emička Štěpánová, Kája Raušerová
a Maruška Bímová obsadily 12. místo. Drsní Žabáci, za které hraje Jířa
Macák a Míša Pilný skončili 8. To nejlepší na konec. Osvědčená dvojice
Míša Stříbrná a Klárka Vrabcová neboli Lvíčata se opět rvala jako správní lvi
a vybojovala krásné 2. místo. Odpoledne obsadili Ďáblíci, kteří teprve sbírají zkušenosti pěkné 10. místo.
Za účasti 34 dětí jsme uspořádali Dětský maškarní ples.
V březnu nás čeká turnaj v šestkovém volejbale, okresní a krajský zimní
pětiboj. Držte našim hráčům a závodníkům pěsti.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte se s Vámi podělit o skvělou zprávu,
kterou jsme obdrželi. Dostali jsme kladné vyrozumění od MŠMT, že vyhovují naší žádosti o dotaci na dostavbu a rekonstrukci tělocvičny. Je zde sice
šibeniční termín, kdy dotace se musí profinancovat do konce roku 2020.
Je úžasné, když takovou příležitost dostane taková malá vesnice jako je
naše. Musíme udělat všechno pro to, aby se to podařilo. Nyní nás čeká
výběrové řízení. Doufejme, že se v brzké době najde firma, která bude
ochotná projekt realizovat. Pokud vše půjde dobře, mělo by se v květnu
začít. Dojde k sundání střechy, zvednutí střechy, vybourání zadní stěny
a následné zvětšení. Proto Vás prosíme o trpělivost. V okolí tělocvičny
bude staveniště a částečně bude omezen provoz klubovny. Držte nám
palce, ať se vše včas podaří. Vzhledem k tomu, že mnohdy nejsme schopni
pro velký počet cvičenců a obrovský zájem našich i okolních oddílů vyhovět všem požadavkům, je nová a větší tělocvična pro nás nutností.
							Štěpánka Kořínková
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STATISTIKA VĚDA JE, TA MÁ PŘESNÉ ÚDAJE

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

OSLAVENCI V DUBNU
BOŽENA MORÁVKOVÁ
JIŘÍ PODRAZIL		
JIŘÍ KULHÁNEK		
JOSEF STOKLASA		

80
88
80
75

SBÍRKA PRO NADACI POMOZTE DĚTEM
,,PEŘÍČKOVÝ TÝDEN“
Dne 17. 4. 2020

se ZŠ Železnice zúčastní akce „PEŘÍČKOVÝ TÝDEN“, kdy
budou žáci školy v odpoledních hodinách chodit po Radimi
a vybírat peníze a prodávat brože – vše do zapečetěné pokladničky.
Sbírku pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti.
Účelem sbírky je získání finančních prostředků na pomoc
ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé ČR.
							Miluše Kulhánková
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DRÁČATA RADIM – MILETÍNSKÝ ŠMODRCH

V sobotu 22. 2. 2020 se část našich mladých hasičů vydala na další závod – Miletínský šmodrch do Hořic, který se tentokrát týkal vázání uzlů
na čas. Závodu se zúčastnili mladí hasiči dobrovolně podle jejich uvážení.
Za Dráčata tedy soutěžilo sedm mladých hasičů, a to Vláďa Kříž, Maruška
Křížová, Marek Chrtek, Vojta Klouza, Vojta Schreier, Aleš Kulhánek a Eliška
Frýbová. Měli jsme zastoupení i v soutěži vedoucích, kterou od nás reprezentoval Jára Sedláček. Hasiči měli na své uzle dva pokusy. Každý závodník si sám zapnul časomíru a poté musel na stojanu postupně uvázat pět
hasičských uzlů, nakonec si sám časomíru každý zastavil.
Novinkou pro nás bylo, že se váže
všech pět uzlů najednou, my jsme
je trénovali postupně po jednom.
Opět jsme o něco zkušenější. Někomu se vedlo lépe, a jak už to
bývá, někomu hůře.
Pole soutěžích bylo velmi nabyté,
celkem závodilo 75 hasičů ve starší kategorii. Za nás se nejlépe vedlo
Vláďovi, který se umístil na 27. místě,
poté byla Maruška na 36. místě, Eliška na 51.místě, Aleš na 61.místě, Vojta S. na 65.místě a Marek na 72. místě. Mladší kategorii reprezentoval
pouze Vojta Klouza, který se umístil
na 41. místě z 52 závodníků. Současně se šmodrchem se zde konala soutěž halové TFA, která se nám velmi
zalíbila. Dostatečně jsme ji okoukali
a věříme, že se do ní za rok zapojíme
také.

Petra 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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