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

Červenec 2019

číslo 7

Zasedání obecního zastupitelstva 12.6.2019
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje:
 závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok 2018 včetně zprávy z
přezkoumání hospodaření bez výhrad a převod výsledku hospodaření ve výši
3.363.955,91Kč z účtu 431 na účet 432.
 účetní závěrku příspěvkové organizace obce a použití výsledku hospodaření
ve výši 1.777,22Kč k činnosti v roce 2019
 finanční dar Hasičům na činnost malých hasičů ve výši 30.000Kč a pověřuje
starostku uzavřením darovací smlouvy.
 dotaci Sokolu Radim na činnost tj. pokrytí nákladů za energie, údržby a
opravy sportovišť apod. ve výši 80.000Kč a pověřuje starostku uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o dotaci.
 prodej pozemku p.č. 570/6 v k.ú. Studeňany o výměře 68 m2 a to za cenu
3400Kč. Poplatek za vklad na katastr uhradí kupující.
Zastupitelstvo obce Radim bere na vědomí
 podanou rezignací na mandát zastupitele Zdeňky Brixové dne 11.6.2019.
 pasport místních komunikací
 přípravy záměru prodeje „staré školy“
 řešení BOZP a požární bezpečnosti, školení ohledně BOZP, vypracování
kompletní dokumentace k BOZP
 zvýšení nájmu v bytovém domě č.p. 66
 zveřejnění záměru prodeje pozemku č. parc. č. 67/1 v k.ú. Tužín
 přijetí rozpočtových opatření v roce 2019 č.1 a č.2
 uvolněný byt v Radimi č.p. 66, nový nájemce od 1.7.2019
 stravenky pro zaměstnance obce
 Informace o projektu na řešení prostoru nad hospodou
 Informace o poruchách na vodovodu
 Nevyhovující rozbory vzorků vody - otázka dotací na domácí čističky
 Nabídka projektanta na Valešovnu – nutno pro památkáře
 Pasport stávající kanalizace v obci Studeňany
 Informace z jednání školské rady
- Marcela Danišová -1-
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HISTORIE OBCE RADIM – VI. část
Nejstarší zpráva, v níž se název Radim objevuje v souvislosti s konkrétní osobou,
pochází z roku 1360. Tehdy Zdeněk z Radimi, který jako samostatné šlechtické
zboží držel dolní část vsi, podal coby spolupatron návrh na kněze Jana ke kostelu v
Roztokách (jde nejspíš o Roztoky u Jilemnice). Horní část Radimi měl nejpozději od
roku 1362 v držení Půta z Turgova, pán na Bradlci a Železnici (mimo jiné mu patřila
i Soběraz). Z tohoto roku totiž pochází záznam, že Půta z Turgova a Zdeněk z
Radimi poprvé společně uplatnili patronátní právo k radimskému kostelu, když
sem navrhovali plebána (faráře) Dětocha. V roce 1367 pak na jejich návrh došlo k
výměně kněží mezi Radimí a Lánovem (u Vrchlabí), kdy se místo dosavadního
faráře Dětocha stal radimským farářem Jan z Lánova.
V nejstarší jičínské soudní knize se roku 1361 objevují také jména neurozených
obyvatel vsi, když se Tomáš a Hodina z Radimi zaručili Nastovi z Moravčic jako
rukojmí za Jeřinu (Jiřího) z Radimi. V květnu 1367 je pak v této soudní knize uváděn
radimský plebán Henlík (Jan), kterému dlužil 39 grošů jičínský kožešník Ješek (Jan).
Po smrti radimského faráře Jana (v pramenech jako Henlico nebo Henlin Mrazco)
se stal roku 1378 novým farářem v Radimi plebán Hereš (Hersso) z Roztok.
Mezitím se však mezi Zdeňkem z Radimi (tehdy jedinkrát uveden s přízviskem
Boukal) a Půtou z Turgova rozhořel spor ohledně patronátního práva k
radimskému kostelu, který trval více než rok. Až počátkem června 1379 pražský
konzistoř rozhodla, že napříště se oba patroni budou při návrhu kněze střídat.
Použité materiály:
1) Dr. Jan Stříbrný,
Radim v proměnách času
2) kronika obce Radim
- Pro potřeby zpravodaje upravil
Václav Nidrle -

cyklozávod Tužín - Kumburk 19.6.
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE červenec 1999
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky,
jak události zaznamenal pan Václav
Nidrle před dvaceti lety.
Na letní tábor, v Černém Dole v
Krkonoších, odjelo na 50 dětí a
vedoucích, hned první prázdninový den
a na Podhájí se zaplnil tábor 120 dětmi z
Jablonce. První dny měsíce byly horké s
teplotami až nad 30°C. Vždy večer však
červenec 2018 – Dřevěnický rykot
přišla bouřka a mírně se ochladilo, 6.7
přívalový déšť a spadlo 30 mm vody. 9.7
silný nárazový vítr porážel stromy, ve školní zahradě spadla vysoká jíva a poškodila
část plotu. Následující den se vítr utišil a teplota klesla na 22°C. 11. července přijely
děti z tábora a po celou druhou dekádu pršelo každý den, ale teploty začaly
postupně stoupat až na 30°C. V polovině měsíce se začal sklízet ječmen.
Ve třetí dekádě teploty kolem 25 °C, na natích brambor se objevila plíseň, sklízí
se rajčata a okurky. V závěrečných šesti dnech se počasí stabilizovalo, ranní teploty
se pohybovaly kolem 15°C a odpolední až 25°C. Suší se otavy a sklízí řepka.
Zajímavé bylo, že v tomto hezkém počasí odlétli rorýsi. Začal první víkend
Volejbalové Dřevěnice a Česká televize v přímém přenosu vysílala finálový zápas
I.třídy mužů. V hodinovém přenosu proběhl i rozhovor s jedním ze současných
organizátorů turnaje, Václavem Nidrlem ml.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
06. července – zemřel malíř, ilustrátor a grafik Vladimír Kovářík (*11.02.1921)
12. července – zemřel klavírista Jan Panenka (*08.07.1922)
23. července – zemřel botanik Josef Holub (*05.02.1930)
25. července – zemřel sochař, medailér a restaurátor Jiří Seifert (*05.09.1932)
27. července – ve Švýcarsku zemřelo 19 turistů při canyoningu
(zdolávání horských kaňónů)
30. července – se narodila americká herečka Joey King
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha

-3-

Obecní zpravodaj

6/2019

Potřebují meteorologové pranostiky?
K předpovědím počasí se dnes využívají
různé sofistikované (složité, důmyslné,
propracované) metody. Lidové pranostiky
už se neberou vážně. Přesto jsou cenné,
protože
vycházejí
z
dlouhodobého
pozorování klimatických podmínek.
Např.: Svatou Annu si připomínáme 26.7.
Při jasných nocích dochází k radiačnímu
prochlazování, delší dobu máme ztrátovou
energetickou bilanci povrchu. To vede ke
snižování minimálních teplot povrchu i
vzduchu. Spíše než cokoli jiného, je to ale
dnes takové varování, že pokud chcete
třeba spát venku, je třeba si vzít teplejší
spacák.
socha Svaté Anny postavené
L.P.1902, nákladem Josefa a Anny
Fuflikové z Tužína čís.10

Pranostiky na červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
Jaký červenec, takový leden.
Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Svatá Anna, chladna zrána.

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 06 07 08 09 10 11 12 rok
-2 3 8 11 13 23
-13 -9 -3 -2 -1 10
5 13 19 27 25 36
44 2 2 -- -- -8 2 64 24 78 17

Zapisuje a zpracovává kronikář Miroslav Říha
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MARTIN STŘÍBRNÝ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA !
V městě Lonato v italské Lombardii se ve dnech 3.-4. července 2019 konalo
mistrovství světa ve střelbě z brokových zdraní – tedy v olympijské disciplíně. Mezi
nominovanými byl i „Radimák“ Martin Stříbrný, který si svého premiérového startu
na podobné vrcholné soutěží patřičně užil. V týmové soutěži skončila Česká
republika na 7. místě, v individuální soutěži pak Martin vystřílel 47. pozici.
Určitě skvělá zkušenost, kterou může Martin v krátké budoucnosti zúročit i mezi
dospělými!
- nidrle –

VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE
OPĚT TAKÉ V RADIMI
66. ročník největšího a nejpopulárnějšího
antukového turnaje je prakticky připraven. A
opět se zapojí i Radim. Letošní Volejbalová
Dřevěnice se prvně koná jako jeden
z prázdninových turnajů v rámci nově
vytvořené LETNÍ VOLEJBALOVÁ LIGY, patří sem (seřazeno chronologicky)
severomoravské Hodslavice, západočeský Svrčovec, jihomoravské Vranovské léto,
pak je Dřevěnice a na závěr prázdnin se hraje ještě v Českých Budějovicích.
Program turnaje se prakticky stejný, i termíny jsou stabilní:
Sobota 3. srpna 2019 – dorostenci,
Sobota 10. srpna
dorostenky,
veteráni
nad
40
let,
volná soutěž muži, volná
seniorky nad 40 let, extraliga muži (1. část)
soutěž ženy
Neděle 4. srpna – extraliga (pokračování),
Neděle 11. srpna
ženy
(extraliga
a
ligy),
muži
smíšená družstva (4 muži + 2
(liga), superveteráni nad 50 let
ženy)

- nidrle -5-

Obecní zpravodaj

6/2019

Článek zveřejněný 8.7.2019 na jicinsky.denik.cz
Mladý pilot větroně musel nouzově přistát
Jeden z účastníků právě probíhajícího Plachtařského mistrovství České republiky
juniorů a akademiků připravil nečekanou podívanou obyvatelům Radimi.
V průběhu více než dvě stě kilometrů dlouhé závodní etapy se výrazně zhoršily
povětrnostní podmínky. Mladý pilot nechtěl riskovat a místo pokračování směrem
k cíli na letiště v Jaroměři se rozhodl najít vhodné místo na rychlé přistání.
„Nebylo snadné najít vhodnou plochu pro přistání, všude v okolí je na polích
vzrostlé obilí a kukuřice. Překážely i dráty elektrického vedení,“ popsal zapeklitou
situaci mladík.
Po
krátkém
kroužení se mu
podařilo posadit
svůj letoun na
poměrně úzký a
krátký zatravněný
pruh mezi obilím a
ploty domů na
okraji obce. Do cíle
byl
stroj
po
demontáži křídel
dopraven po silnici
asi za 4 hodiny od
přistání.
Zdroj:
https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/nouzove-pristani-mladeho-pilotavetrone-20190708.html?fbclid=IwAR0XaDd88Sr7FEwQriLRvslg0GMaRKjdHuFLyjWEStbwyIe9VDzMySC0v4

Doktor Vladimír Klos nebude
v Radimi ordinovat
1.8.2019
.
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Putování za nekonečnou pánví s romadúrem v kapse

1,2,3

1. RUMCAJSOVA ŠEVCOVNA V PLESU UPÍRŮ JOSEFA VÁCHALA A ANNY MACKOVÉ

Koštofránek, fránek, fránek, krev a víno koštuje tu každý svatý Jánek. Rumcajze i
Manku s Cipískem, slupnou strygy jak by smet, vždy před půlnocí, každou noc tu
hned a hned. Mrtvoly tu lítají, netopýři vejskají, v posteli pak s upíry, banda
echtská chrní si. Nevěříš, poutníku náš milej? Nevadí, vydáš-li se s námi, uvidíš
třeba i Váchalova Upíra v Koštofránku.
2. LAVIČKA U BRÁNY, MÍSTO ČASTÝCH DISKUSÍ ALEŠE PANOCHY A JOSEFA VÁCHALA

Můj milej Panocho, řekni mi, co nás čeká? Nebo možná radši né.
„(…) Pak mluvil s Panochou, (jičínským vizionářem a věžníkem, s kterým si toho
měl tolik co říct o duchovních věcech, lidské bídě a o naději skryté v beznaději),
koupil lahvičku Morely, salám a sýr, a ve 4 zas byl doma, potkav cestou Morana s
vozem. Po večeři šel s psíkem na vrch. Normálně šel spát a číst, bez ponocování.“
3. VÁCHALOVA VÝSTAVA VE VALDŠTEJNSKÉM ZÁMKU V ROCE 1954

... poslední den výstavy navštívil jsem ten sál, sousedící s třícísařskou chýší a co
nevidím, dvě madam tam. Chtějí poučení, kterak se ďábelské věci na tomto světě
mají. Sáhnu do kapsy, kde dobře uleželý romadúr předobře uložen již delší dobu
chovám a ony maddam, jako že vůně ta z mé kapsy linoucí byla by onou
toužebnou odpovědí tak silně je přemohla, že jedna z nich padajíc, čelem proráží
sklo Upíra z Koštofránku a krví ho zbrotí. Tož, musíme tu veledivukrásnou kresbu
koupiti, řeknou si městští radní a od té doby dílo Ďábla z Nekonečné pánve
studeňanské v jičínském muzeum ochraňováno jesti a Slávu Věčného Zmaru dále
nese, řkouc... (doplň si sám, poutníče milý!)
Zdroj: (http://m-old.cesky-raj.info/cs/putovani-a-turistika/questing/putovani-za-nekonecnoupanvi-s-romadurem-v-kapse.html )

Příště: další zastávky na trase.

- Marcela Danišová –
-7-

Obecní zpravodaj

6/2019

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 4:

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
dámské kadeřnictví, obchod, pohostinství, radimský maraton v létě, pořádná
uklízečka v obci, kvalitnější lékař, oprava obecní cesty Žabik, masáž, možnost
objednat zboží s přivezením do domu alespoň 1x týdně, plynofikace, bankomat,
kamery (záznamová zařízení), kadeřnictví, obecní vodovod, kanalizace, údržba
komunikací, pedikúra, pošta, kde se potkávali lidé, omezené služby na poště,
kvalitnější zdravotnictví, přednášky cestovatelů, více aktivit pro starší a seniory posezení, výlety
- Marcela Danišová -

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
Starostka obce Radim vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Radim, IČO: 70999864 s
nástupem od 26.8.2019 nebo dle dohody. Podrobnosti najdete na úřední desce,
příp. na webových stránkách obce.
- Zdeňka Stříbrná -

Výročí v našich vískách
srpen
VÁCLAV LUŇÁK

89

Krásné prázdniny všem
dětem a hezkou dovolenou
našim čtenářům přeje
redakce
OBECNÍHO
ZPRAVODAJE
-
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