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

Listopad 2019

číslo 11

VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU
Žádám důrazně všechny občany našich obcí, kteří nemají zaplacené poplatky za
odpady, psa a vodu (už je i 2.pololetí), aby tak učinili nejpozději dne 27.11.2019 na
obecním úřadě. Úřední hodiny budou v tento den rozšířeny a to od 14:00 do 19:00
hodin.
- Zdeňka Stříbrná, starostka –

UPOZORNĚNÍ - změna termínů některých plánovaných akcí:
Rozsvěcení vánočního stromku bude v neděli 24.11.2019
Vánoční výstava se posouvá o jeden den a to od 7.12. do 13.12.2019
Vánoční veřejné zasedání obecního zastupitelstva bude v pondělí 16.12.2019

Zasedání obecního zastupitelstva 23.10.2019
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje:
 dofinancování stavby tělocvičny
 reklamační řád k provozování vodovodu
 pronájem pozemků k.ú. Radim u Jičína p.č. 97/2 o výměře 1181 m2 a p.č.
st.180 o výměře 342 m2 TJ Sokolu Radim z.s. na dobu neurčitou a to za cenu
500Kč ročně a pověřuje starostku uzavřením nájemní smlouvy.
 vyvěšení záměru prodeje „staré školy“. Přesné podmínky budou stanoveny
po právní konzultaci.
 zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 s platností od 24.10.2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí: Rozpočtová opatření č. 3 a 4

PROSBA
Opět po roce prosíme naše pekaře a pekařky  o nějakou dobrůtku na rozsvěcení
stromku, případně trochu cukroví na vánoční výstavu. Dále prosíme o zapůjčení
dekorací na vánoční výstavu – téma DŘEVĚNÉ VÁNOCE. Budeme rádi, pokud
dekorace přinesete už nyní, abychom měli dostatek času výstavu připravit co
možná nejlépe. Dekorace můžete přinést na obecní úřad v úřední hodiny, nebo je
po předchozí domluvě se Zdenkou Adolfovou přinést na „poštu“.
- Marcela Danišová -1-
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Zprávy ze ZŠ a MŠ Radim
Od tohoto čísla zavádíme novinku.
Budeme zveřejňovat příspěvky o
proběhlých akcích dětmi a jejich očima,
možná se něco dozvíme, nahlédneme
do dětské duše a také se poučíme, že
ne vždy to vidíme zcela stejně 
V říjnu proběhla Drakiáda a soudím
podle účasti, byla i úspěšná. Pro školáky
byl v říjnu připraven hudební projekt ve
škole v Ulibicích a na konci října si poslechli přednášku - O změně krajiny. V
mateřské škole přibyla paní asistentka Mgr. Tereza Klamrtová, která je ku pomoci
dvouletým dětem. Pokud chcete nahlédnout, jak se vašim dětem ve školce daří,
můžete prostřednictvím www.zsradim.cz, kde najdete nepřeberné množství fotek
z různorodých činností, a věřím, že se vám
budou líbit spokojené tvářičky vašich dětí.
Také v ZŠ a MŠ proběhl Hallowen. Naše paní
vychovatelka
připravovala
výzdobu
o
podzimních prázdninách a nabídla dětem, že
mohou přijít pomoci. Sešlo se neuvěřitelných
20 dětí – z toho plyne, že u nás děti chodí do
školy rády, když přijdou i o prázdninách 
V listopadu si školáci poslechli poutavou
přednášku - Jak semena putují. Do mateřské
školy přijede ve středu 13. 11. Maňáskové divadlo Štenberk. A pak na konci už nás
bude čekat společné vánoční focení.
Ze ZŠ a MŠ přejeme krásné a barevné podzimní dny 
- Radka Koláčná -
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Pranostiky na listopad
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
Jaký listopad, takový březen.
-3-
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Mladí hasiči
V neděli 20.10.2019 se v Miletíně naše družstvo mladých hasičů zúčastnilo svého
prvního závodu. Jednalo se o branný závod (podzimní část postupové hry Plamen).
Na tento závod se děti intenzivně připravovaly celý podzim. Trénovaly dvakrát
týdně, cvičily především uzlování, topografii, střelbu ze vzduchovky, požární
ochranu, zdravovědu, překonání překážky po vodorovném laně a také fyzickou
zdatnost.
Do závodu jsme postavili 2 hlídky (velitel + 4 členové) ve starší kategorii.
Za první hlídku soutěžili Vláďa Kříž, Vojta Klouza, Štěpán Červinka, Aleš Kulhánek a
Emma Štěpánová. Za druhou hlídku soutěžili Maruška Křížová, Vojta Schreier,
Eliška Frýbová, Jana Hubálovská a Jan Hubálovský. Naším náhradníkem byl Marek
Chrtek, který nakonec vypomohl týmu Nové Paky. Adélka Čechová se pro nemoc
bohužel účastnit nemohla. První hlídka se umístila na celkovém 22. místě, druhá
skončila na 27. místě z celkového počtu 36 soutěžních hlídek.
Je jisté, že při závodu trochu zapůsobila tréma, která jistě ovlivnila výsledek. Na
druhou stranu, na to že se jednalo o vůbec první závod našich mladých hasičů,
kteří se začali scházet ani před rokem, jsme s výsledkem velmi spokojeni. Děti
přistupovaly k závodu zodpovědně – vše se poctivě učily a snažily natrénovat.
Nadále neusínáme na vavřínech - zlepšujeme, trénujeme, pilujeme na jarní část,
která se odehraje v květnu 2020.
- Petra Stříbrná -
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HISTORIE OBCE RADIM – X. část
Po příkazu Václav IV., aby se všechny kostely vrátily do původních rukou, začala
husitská strana během léta 1419 pořádat takzvané poutě na hory, často
pojmenované biblickými názvy. Poutní místo podkrkonošských husitů, kopec u
Lomnice nad Popelkou, tak dostal jméno Tábor, vrch u Třebechovic byl
pojmenován Oreb. Počet radikálních stoupenců ve východních Čechách stále
vzrůstal (vliv kněze Ambrože z Hradce Králové). Zdejší orebské bratrstvo se
počátkem roku 1420 zformovalo i jako vojenská organizace, jejíž jádro tvořily
vojenské družiny kališnické šlechty, vedené svými hejtmany. V jejich čele jako
vrchní hejtman stál Hynek Krušinma z Lichtenburka, který se přitom z
konzervativních pozic snažil tlumit radikální proudy kolem kněze Ambrože. Hynek
Krušina se vyznamenal 1. listopadu 1420 v bojích s vojsky křižáků u Vyšehradu,
když v čele orebitských oddílů svou odvahou a vojenským uměním zvrátil bitvu v
úplné husitské vítězství. Na prvním čáslavském zemském sněmu v roce 1421 byl za
panský stav zvolen do dvacetičlenné zemské vlády, která se však svého úkolu nikdy
neujala. V létě 1421 Hynek Krušina pod tlakem radikálů odstoupil z čela
orebského vojenského bratrstva a stáhl se rodové državy. Přestože zůstával
přesvědčeným kališníkem, postupně se přesunul do nejkonzervativnější části
husitského spektra.
Použité materiály:
1) Dr. Jan Stříbrný, Radim v proměnách času
2) kronika obce Radim
- Pro potřeby zpravodaje upravil Václav Nidrle -

BUDE MÉNĚ ŠKOD?
Kolektiv Mysliveckého spolku
Jahodnice pořádal v sobotu
26.10 rozsáhlou celodenní
naháňku na divoká prasata.
Proběhla v lesích v okolí Nové
Paky,
Zlámanin,
Brda,
Jahodnice, Úbislavic, Dřevěnice,
Stavu, Tužína a Zboží.
Dle hospodáře spolku Josefa Krause se podařilo odstřelit 41 kusů divočáků.
pytlák Říha
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE listopad 1999
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky,
jak události zaznamenal pan Václav
Nidrle před dvaceti lety.
Poměrně teplé počasí vydrželo až
do 7.11 beze srážek. Následující tři dny
napršelo 12 mm a ráno bylo kolem nuly
a ve dne jen do 10°C. Stále se krmilo
zeleným krmením, které narostlo za
deště na konci října. Z okálu čp. 95 se
listopad 2018
první den měsíce odstěhovala do
setkání seniorů „U Růže“
Milíčevse rodina Plockova. Byl dokončen
chodník u čp. 52, bylo Dušiček a hroby ozdobila spousta živých květů, které ještě
neomrzly.
Před Dědečkovými byla odstraněna porucha na přípojce k vodovodnímu
řádu, jihovýchodní vítr urychloval padání listů ze stromů, to se pálilo a celá obec
byla v kouři. Na OÚ se vybíralo vodné, (cena 6,- Kč za kubík), u Beranovy zahrady
pracovníci fy. Novostav, vybírali příkop pro položení rour, Křížovi na druhý pokus
našli odkalovací zařízení u vodovodu.
Od 15.11 začalo mrznout, teploty ráno až do 25.11 stále pod nulou a
odpoledne jen slabě nad nulu. Pár vloček sněhu spadlo 18.11 a do konce měsíce
byly teploty jen kolem nuly. V hradecké nemocnici byl na operaci pan Jan Stříbrný
čp. 3 (1924) a 29.11 se vrátil domů bez velkého močového kamene. Včelaři
provedli pravidelné, povinné, aerosolové očkování všech včelstev.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
04. listopadu – zemřel předseda vlády ČSSR Stanislav Rázl (*13.04.1920)
10. listopadu – se narodil hokejový brankář Jakub Škarek
- se narodila americká herečka Kiernan Shipka
14. listopadu – zemřel duchovní Alois Pekárek (*22.01.1915)
16. listopadu – zemřel spisovatel Pavel Bojar (*18.05.1919)
19. listopadu – zemřel herec Zdeněk Martínek (*29.11.1923)
21. listopadu – zemřel ministr zemědělství Josef Lux (*01.02.1956)
27. listopadu – se narodil hokejový útočník Filip Zadina
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha
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MS Podhájí Radim v roce 2019
MS Podhájí Radim je spolek myslivců, kteří
provozují myslivost ve společenstevní
honitbě,
pronajaté
od
honebního
společenstva. Členy a hosty spolku jsou
lidé nejen z Radimi, ale z mnoha okolních i
vzdálenějších obcí. Radim považujeme za
naši domovskou obec a máme ji i ve svém
názvu. Obec Radim nám poskytuje zázemí
pro naše schůze a již druhým rokem nás
podpořila finančně, za což jsme jí velmi zavázáni. My se zase snažíme zpestřit život
v obci našimi tradičními červnovými HALALI. V současnosti máme dvanáct členů,
převážně vlastníků honebních pozemků, a osm loveckých hostů.
Dění v našem spolku probíhá již několik let velmi podobně. Snažíme se
zvyšovat stavy drobné zvěře, což se nám se značnými náklady obtížně a pomalu
daří. Věnujeme se zlepšování stavu srnčí zvěře, do které rovněž investujeme
značné prostředky. Naší nejčastější „zábavou“ je však eliminování černé zvěře,
kterou na nás již několik let po stovkách vypouští nájemci sousední státní honitby.
V naší, převážně polní honitbě, působí divoká prasata obrovské škody a nám
bohužel nezbývá nic jiného než je lovit způsoby, které mnohdy nemají s myslivostí
nic společného. V tomto roce již máme ulovených 161 prasat, což je náš absolutní
rekord, ale zdá se, že je to stále jen zlomek jejich skutečného stavu. Prasata
střílíme i na polích při dosekávkách řepky a kukuřice. Je to velmi nebezpečná a
nehezká činnost, kterou nám umožňuje platné veterinární nařízení. Snažíme se tak
oplatit zemědělcům jejich shovívavost a pochopení. Letos jsme takto střelili 68
kusů. Střílíme pokud možno co nejvíce dospělých prasat, aby se jich do „hnízda“ v
lesích vrátilo co nejméně.
Pokud se týká zvěře drobné, vypustili jsme do honitby 130 bažantů na několika
místech tak, abychom docílili vznik více populací. Divokých kachen jsme vypustili
120, z toho 20 na rybníku Bonda pro radimské děti, zbytek na rybníku Hluboký u
Doubravice. Pokud seženeme zajíce, máme v úmyslu nakoupit několik kusů pro
osvěžení zdejšího chovu.
V současnosti bychom potřebovali vyřešit nové zázemí pro nezbytné chladící
zařízení, případně malý sklad. Zvažujeme několik možností, mezi nimi i nabídku
obce. Tato záležitost pro nás bude hlavním úkolem v příštím roce.
Závěrem děkujeme občanům Radimi za podporu a převážně dobré a přátelské
vztahy.
Jaroslav Blažík
-7-
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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
14
1
30
-56

10 11 12 rok
11
-5
20
-60

Měřeno: Tužín-Krchov, meteorologickou stanicí GARNI 535
Zapisuje a zpracovává kronikář 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 8:

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

nemám
internet
20%

pravidelně
16%
vůbec
18%

občas
46%

- Marcela Danišová –
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Sokolské léto
A začaly prázdniny a tradiční tábor ve Zbytkách. V letošním roce se přihlásilo
50 dětí. Opět jsme zavítali do známého prostředí nad Velkými Hamry. Na děti na
úvod celotáborové hry čekala skříň plná starých kabátů a za nimi země plná sněhu
a ledu. Ano, hádáte správně, tématem byly Letopisy Narnie. Děti se rozdělily do
4 družstev, malovaly oddílovou vlajku, budovaly opevnění pro skřítky, vyráběly
zbraně pro boj se zlou čarodějnicí, za pomoci Aslana zachraňovaly členy týmu.
Počasí nám docela přálo, takže jsme zařadili několik vodních her. Při celodenním
výletě jsme navštívili Dinopark v Liberci. V kuchyni se o nás vzorně starala paní
Havlová s panem Plechatým.
Tábor se opět vydařil a všichni se těšíme na příští rok.
Na konec července jsme naplánovali letní volejbalové soustředění. Děti spaly
v tělocvičně a ve stanech. Obědy nám zajistil pan Kuželka, snídaně svačiny a večeře
jsme si připravovali sami. Den byl rozdělen do tří částí. Dopolední část od 9.00 do
oběda zahrnoval trénink na antuce. Protože bylo celý týden velké teplo, po
poledním klidu jsme se chodili koupat, nebo se děti smáčely v bazénu na hřišti. Na
večer pokračoval trénink na antuce. V pátek jsme zakončili soustředění turnajem s
rodiči a opékáním. Děkujeme všem trenérům za skvělou práci. Všichni už se těší na
podzimní soustředění v Jilemnici.
V červenci se konal také tradiční turnaj v nohejbale. Organizace se opět
skvěle zhostil Lukáš Karban. Zúčastnilo se 10 dvojic. Zvítězila dvojice ČeskoSlovensko. Poslední týden v červenci bylo hřiště plné malých hokejistů. Lukáš
Karban zde pořádal soustředění žáků. Všem se zde moc líbilo.
Již čtvrtým rokem půjčujeme hřiště a
tělocvičnu Volejbalovému oddílu
mládeže Nová Paka, který zde také
pořádá soustředění. Letos se ho
zúčastnilo 35 dětí.

Výročí v našich vískách
prosinec
JOSEF ŘÍHA
MARIE VÍCHOVÁ
DANA FEJFAROVÁ
MILADA VOJTÍŠKOVÁ
JIŘÍ VOJTÍŠEK

83
81
60
81
85

Další akce v příštím čísle.
- Štěpánka Kořínková -
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Putování za nekonečnou pánví s romadúrem v kapse

11

10

10. RADIMSKÝ HŘBITOV. MÍSTO POSLEDNÍHO ODPOČINKU NAŠICH UMĚLCŮ.
Josko a Ančí, ať spolu Vaše duše na věky tančí. Děkujeme Vám, Vy Průvodci nám milí
všem. Otevřeli jste nám touto cestou oči, a když je zavřem, vnitřím zrakem pohlédnem si
všichni až do hlubin svých s Vámi. Vidíš poutníku ty pohledy všude kolem? V kopcích,
loukách, barvách, vůních ale i smradu světa všeho? Nepiš nám ale napiš Svým milým o
Tom. Ta Slova pak i pro nás budou.
Anna Macková zemřela 4. května 1969 v novopacké nemocnici, 10. května 1969 umírá
ve Studeňanech v čp. 19 i Josef Váchal… (epitaf za hřbitovními vraty vpravo).
11. VALEŠOVA CHALUPA V RADIMI: KONTAKTNÍ MÍSTO PRO VŠECHNY VÁCHALOVSKÉ
POUTNÍKY
Milý příteli / milá přítelkyně !
Je to již velmi dlouho, co jsem někomu psal (a) a posílal (a) dopis. Myslím, že je to asi
stejně dlouho jako když ty jsi měl (a) ve schránce opravdový dopis. Tak Ti tedy píšu..
Právě jsem došel (la) do obce Radim. S mapkou – je na druhé straně dopisu – jsem si
vyšlápl (a) z Jičína, přes Sedličky, Valdice a Studeňany a veden(a) questovým průvodcem
sledoval(a) krajinu a místa, kde před půl stoletím tvořili, pracovali, pinožili se a spolu žili
Anna Macková a Josef Váchal. Ber tuto zprávu jako výzvu k pozvání na cestu. Stojí za to
cesta, Macková i Váchal!
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.
Zdroj: (http://m-old.cesky-raj.info/cs/putovani-a-turistika/questing/putovani-za-nekonecnoupanvi-s-romadurem-v-kapse.html)
- Marcela Danišová –
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Zpívání u rozsvíceného vánočního stromu ve Dřevěnici
23. listopadu 2019 od 18,00 hodin na hřišti.
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