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

Duben 2019

číslo 4

Ukliďme svět – Ukliďme Česko
Obec Radim se připojila k akci
Ukliďme svět – Ukliďme Česko, a to
v sobotu 6.4.2019. Počasí nám naštěstí
přálo, i když předpověď nebyla příliš
příznivá. Všechny dobrovolníky jsme
přesně nespočítali, ale celkem nás bylo
odhadem cca 60, z toho 17 dětí – z velké
části mladých hasičů. Z vyjádření jejich
vedoucích je práce velmi bavila. Je to
jedna z činností, kterou si utvářejí vztah ke
své obci. Jsme za to velmi rádi, a všem, kteří se brigády zúčastnili, patří velký dík!
Udělal se opravdu kus práce. V Radimi byl uklizen hřbitov, zvelebeno okolí
křížku v poli za Klouzovými, u obecní stodoly (bývalý prasečák) byl odklizen odpad
a srovnán terén, uklizeno okolí rybníku Bonda, uklizeno v prostoru kostela a staré
školy. Ve Studeňanech byla brigáda soustředěna především na úklid „uličky“,
kapličky a obecního domku. Ve Lháni byla uklizena náves a okolí cesty. Na Tužíně
je nyní hezčí okolí vodárny, okolí kapličky a upravena vegetace u cesty na
„Krchov“. Dále byly sesbírány odpadky v příkopech mezi našimi vískami. Celkem
bylo odvezeno 8 vozů plných větví a shrabaného listí, nasbíráno bylo 11 pytlů
odpadu.
Nejde o úplný výčet všeho, co bylo uklizeno a zvelebeno. Bylo toho mnohem
více. Děkujeme všem, kteří přišli a přidali ruku k dílu a přispěli tím k lepšímu žití
v našich obcích. Rovněž děkujeme těm, kterým se termín nehodil, ale chtěli se na
úklidu podílet, a proto se k akci zapojili
ještě před oficiálním termínem.
O občerstvení pro brigádníky se
postarali Pluhařovi v Restauraci U Růže,
i jim moc děkujeme!
Fotodokumentace z akce je na
webových stránkách obce.
- Marcela Danišová -1-
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Zasedání Zastupitelstva obce Radim dne 27.3.2019
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje:
schvaluje program zasedání a určuje ověřovatele zápisu a zapisovatelem
průběhu zasedání
schvaluje rozpočet obce Radim na rok 2019 vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů
11.415.000,- Kč. Závaznými ukazateli se stanovují třídy. Závaznými ukazateli se
dále stanovují dar pro hasiče ve výši 30.000,- Kč, dar pro myslivce ve výši 20.000,Kč, dotace pro TJ Sokol ve výši 90.000,- Kč. Příspěvek pro příspěvkovou organizaci
na rok 2019 byl schválen ve výši 500.000,- Kč.
schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Radim na období 2020 - 2022
schvaluje darování pozemků p.p.č. 2913 o výměře 106 m2, ostatní plocha –
silnice a p.p.č. 2914 o výměře 30 m2, ostatní plocha – silnice Královehradeckému
kraji a pověřuje starostku k podpisu smlouvy v této věci.
schvaluje prodej stavební p.č. 100 v k.ú. 100 s objektem občanské vybavenosti
bez čísla popisného v k.ú. Tužín za cenu 4500,- Kč panu P.K. a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy v této věci.
schvaluje směnu pozemků - část pozemku 42/1, ze kterého bude tato část
oddělena a bude označena číslem 42/6 o výměře 1,72 m2 za část pozemku, který
bude oddělen ze stavební parcely č. 35/2 oddělena část a bude označena č. 933
o výměře 0,58 m2 vše v k.ú. Radim a pověřuje starostku k podpisu smlouvy v této
věci.
schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku č. 570/6 v k.ú. Studeňany
Zastupitelstvo obce Radim bere na vědomí
odborný posudekč.p. 41 v Radimi (Valešovna)
brigádu obce v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a to v sobotu dne
6.4.2019
požadavek občanů Studeňan rozšíření veřejného osvětlení, zajištění dvou zrcadel
pro výjezd na hlavní silnici, snížení rychlosti v obci a upozornili na zničenou cestu
poničení cesty na Žabík
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Zprávy z obecního úřadu
Změna čísla bankovního účtu – 5503257329/0800. Žádáme Vás o
přesměrování Vašich trvalých plateb na toto číslo účtu.
Veškeré poplatky je možno platit převodem na uvedený účet (do poznámky
uveďte Vaše jméno) a v úředních hodinách platební kartou nebo v hotovosti.
Vodné lze platit od 15.5.2019
V měsíci květnu je 1. a 8. státní svátek, obecní úřad bude proto zavřený.
Úřední hodiny budou mimořádně v úterý 7.5.2019, abyste si mohli vyřídit
případné záležitosti na obecním úřadě. Ověření podpisu je možné dle
telefonické dohody kdykoliv, nemusíte čekat na úřední hodiny.
Upozorňujeme, že webové stránky naší obce jsou www.obec-radim.cz
Webové stránky www.obecradim.cz jsou Radimi u Kolína!! E-mail obecního
úřadu je urad@obec-radim.cz (původní email již nebude spravován ani čten).
Prostor před OU chceme osázet trvalkami, kdybyste někdo při jarním
okopávání mohl obci věnovat nějakou nepotřebnou sazeničku, budeme rádi.
Obecní úřad chystá pro naše ženy posezení u příležitosti Dne matek, a to
v sobotu 11.5.2019 v restauraci U Růže. Pozvánky budou rozneseny.
- Zdeňka Stříbrná -

-3-

Obecní zpravodaj

4/2019

Školka a škola
Jaro zavítalo i k nám do školky a školy.
Nejen, že děti tráví více času na
zahradě a v přírodě, ale také výtvarně
tvoří na jarní a velikonoční náměty. U
této příležitosti k nám zavítala paní
Zdenka Adolfová, která si pro děti
připravila velikonoční tvoření - barvení
vajíček. V její spolupráci žáci také sázeli
macešky do „školních“ truhlíků.
Velikonočně mohli tvořit i zájemci z
Radimi a okolí, v rámci keramické dílny.
Naší školu navštívili hasiči z Jičína s
besedou názvem Hasík, z oblasti
požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách. Tato preventivně výchovná
beseda Hasičského záchranného sboru je akreditovaná ministerstvem školství.
Školka se vydala na výlet na Tužín.
Co nás čeká:
11.4. Zápis do ZŠ od 15.00 hod.
23.4. První výjezd na plavání Jičín
26.4. Den Země v MŠ a ZŠ (projekt a sběr odpadků v Radimi)
30.4. Výlet na Kumburk (ZŠ)
2.5. Pasování na čtenáře (žáci 1. ročníku)
14.5. Zápis do MŠ
Přejeme Vám krásné jaro
Vaše MŠ a ZŠ
-Jana Zedníčková-
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HISTORIE OBCE RADIM– III. část
Pokračujeme všeobecnými údaji, abychom lépe pochopili dobu, o které
chceme mluvit i v souvislosti s Radimí: V závěru 13. století došlo k založení řady
měst a to jak královských tak poddanských (zásluhou šlechty, církve či klášterů).
Města profitovala z obchodu a specializovaných řemesel, přičemž se začala
uplatňovat tržní směna i mezi vzdálenými oblastmi ale především mezi městy a
jejich venkovským zázemím.
S rostoucím pozemkovým majetkem se panské rody emancipovaly a měnily
se v dědičnou pozemkovou šlechtu, která si v poslední třetině 13. století prosadila
na králi svůj podíl na moci ustavením „zemského sněmu“(ten první oficiálně zasedal v roce 1281), s nímž úzce souvisel zemský soud. V centrech šlechtických
pozemkových držav vznikaly podle západního vzoru nové kamenné hrady, které
pod vlivem rytířské dvorní kultury dostávaly většinou německá jména a staré české
rody podle nich přebíraly německé přídomky. Oporou moci panovníka se naopak
stávaly královské hrady a města. Významný zdroj bohatství panovníka plynul z
dolování drahých kovů (od konce 13. století zvláště stříbra v Kutné Hoře) a z
výhradního práva razit minci (od roku 1300 ceněný pražský groš).
V průběhu 13. století definitivně prostoupilo všechny vrstvy české
společnosti křesťanství. Významně k tomu přispěly jak dříve usazené (benediktini,
premonstráti, cisterciáci), tak nově přišlé řády (dominikáni, minorité, rytířské řády,
později i augustiniáni), které zakládaly své kláštery ve městech i venkovských
oblastech. Vliv církve, která byla právně v zásadě nezávislá a opírala se o vlastní
pozemkové zázemí, zesílil. Ve vznikajících vesnicích rostly nové kostely nebo kaple,
vybavené pozemky a důchody, z nichž byl udržován církevní objekt a vyživován
duchovní.
Použité materiály:
1) Dr. Jan Stříbrný, Radim
v proměnách času
2) kronika obce Radim
- Václav Nidrle -
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ZAPSÁNO V OBECNÍ
KRONICE - duben 1999
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak
události zaznamenal pan Václav Nidrle
před dvaceti lety.
V první dekádě vůbec nepršelo, noční
teploty 4 až 8°C a, ve dne 12 až 20°C, na
polích se seje, rozkvetly narcisy, zlatý déšť
a petrklíče. Paní Emilie Krátká z čp. 53 je v
8.4.2017 - jarní brigáda na Tužíně
nemocnici se zápalem plic. O velikonocích
vyvrcholilo nádherné počasí a v obci se pohybovalo na 50 koledníků, pěšky na
kolech i v autech. 7.4 paní Krátká ve věku 84 let zemřela. 8.4 zasedalo obecní
zastupitelstvo a projednávalo byt pro paní Ruzsovou, prodej akcií VČE, řešení
svozu odpadků na Tužíně v pytlích s určením místa na kraji obce a návrh na opravu
chodníku ve Studeňanech. Pan Hynek Adolf si koupil 6 včelstev od paní Korosové
ze Lháně, která ve svých 92 letech přestala včelařit.
Druhá dekáda byla chladnější s teplotami ve dne do 18°C a spadlo jen 17mm
srážek. 12. dubna se občané rozloučili ve smuteční síni v Jičíně s paní Krátkou,
která ke konci žila u dcery ve Vrbici. Hostinský Janda začal prodávat plyn v propanbutanových lahvích. Začaly rozkvétat třešně a keře podél silnic. 88 let oslavil pan
Josef Krátký čp. 12, 17.4 sokolové prováděli sběr starého železa a oženil se vnuk
manželů Vindyšových z čp. 45, Břetislav Vindyš z Rybné. 19.4. se manželům
Hátlovým narodila dcera Nela.
Třetí dekáda byla opět s teplotami do 20°C a pršelo jen 22.4 – 12mm. Hasiči
přeložili chodník ke hřbitovu, 24. dubna se konala poutní zábava a ing. Jiří Masák
čp. 50 oslavil 50 let, 27.4 se poprvé ozvala kukačka a v domově důchodců v
Hořicích zemřel pan Jindřich Kavka ze Lháně čp. 12. V krásném teplém večeru se
pálily čarodějnice a do obce se přistěhovali z Kunčic manželé Klouzovi. Obecní
zastupitelstvo na zasedání projednalo prodej obecních pozemků na Tužíně, Podhájí
a ve Studeňanech, problémy se studní na návsi ve Lháni a pronájem bytu paní
Ruzsové.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
08. dubna – se narodila americká tenistka Catherine Bellisová
11. dubna – zemřel herec Radan Rusev (*13.09.1947)
15. dubna – se narodil kanadský tenista Denis Shapovalov
– zemřel herec Petr Skarke (*23.03.1943)
20. dubna – čtvrtý největší masakr v dějinách, na americké škole ColumbineHighSchool
25. dubna – zemřel irský předseda MOV, Lord Killanin (*30.07.1914)
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STATISTIKA VĚDA JE, TA MÁ PŘESNÉ ÚDAJE.
V jičínském okrese k prvnímu lednu žilo 77 882 obyvatel.
Na Tužíně a Podhájí je PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ 49,5 let, trvale hlášených 72 obyvatel
k 01.01.2019
TUŽÍN
průměrný věk
PODHÁJÍ
průměrný věk
trvale hlášeno – 50 45,5
trvale hlášeno – 22 58,7
z toho mužů – 26
48,0
z toho mužů – 13
52,1
a žen – 24
42,8
a žen – 9
68,4
-Zpracoval kronikář Miroslav Říha -

Obec Radim společně s místními organizacemi
Vás srdečně zvou na

OSLAVU 125 LETZALOŽENÍ SDH RADIM
v sobotu 25. května 2019

Program oslavy:









14.00 hod – položení věnce na místním hřbitově
slavnostní zahájení oslavy na hřišti za školou
ocenění dlouholetých členů sboru
ukázka činnosti mladých hasičů
prezentace týmu Dakar
ukázka staré i moderní požární techniky
různé akce pro dětia další doprovodný program
oslava bude zakončena taneční zábavou od 18.00 hod,
při hudbě kapely „FANDA A JEHO BANDA“

Občerstvení zajištěno - těšíme na vaši účast!
Výročí v našich vískách
květen
ZDĚNKA PODRAZILOVÁ
HANA KOŘÍNKOVÁ
ZDENĚK DUCHÁČEK
BOŽENA STOKLASOVÁ

84
82
75
70
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Dotazníkové šetření obyvatel
V únoru 2019 jsme provedli dotazníkové šetření, abychom znali názor našich
občanů a mohli tak plánovat různé kroky ke zlepšení a rozvoji obce. Celkem bylo
odevzdáno 83 vyplněných dotazníků. Vyhodnocení jednotlivých otázek budou
postupně zveřejněna ve zpravodaji.
V tomto čísle otázka číslo 1:

Jak se Vám v obci žije?

Pranostiky na duben
Duben hojný vodou, říjen pivem.
Duben chladný a deštivý, úroda
nás navštíví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Zahučí-li v dubnu hrom, nebojí se
mrazu.

-Marcela Danišová -

Veselé velikonoce našim čtenářům přeje redakce.
Jak jste jistě postřehli, toto číslo vychází
v novém formátu a to formou brožury
velikosti A5. Tento formát nám umožní
použít větší písmo, lepší rozdělení
příspěvků na stránky a v neposlední řadě
bude možné někdy vytisknout např.
přední stranu barevně. Rádi uvítáme Váš
názor, jestli se Vám zpravodaj více líbí v
novém nebo původním formátu. Pokud
budou negativní ohlasy na nový formát, nebude problém vrátit se k původnímu 
Redakce: M. Danišová, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, Š. Kořínková, J. Zedníčková
Tisk a distribuce: OÚ Radim Počet výtisků: 200 ks
Kontakt: zpravodaj@obec-radim.cz, www.obec-radim.cz
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