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

Květen 2019

číslo 5

DEN MATEK
Víte, kde se vzal Den matek?
Za vším stála žena jménem Anna Marie
Jarvis. Ta v roce 1907 v západní Virginii
zorganizovala k výročí úmrtí své matky
úspěšné setkání matek. Poté se začala
šíření této myšlenky věnovat naplno,
až nakonec kongres USA v roce 1914
prohlásil Den matek národním
svátkem.
NE VŠICHNI Z NÁS JSOU MATKAMI, ALE VŠICHNI MÁME SVOU MÁMU.
V naší obci je to již tradice, že se každoročně setkávají
ženy u příležitosti Dne matek. Ani letošní rok nebyl
výjimkou. Tentokrát se moderování ujal pan Miroslav
Říha, což vedlo k příjemnému zpestření podvečera. Děti
ZŠ v keramickém kroužku vyrobily pro všechny maminky
srdíčka. Zazpívala nám Maruška Křížová, Anička
Zedníčková a školní sboreček,
všichni s doprovodem Jany
Zedníčkové. Honzík Kříž nám
zahrál
na
trombon
s
doprovodem Hany Klouzové.
Paní Minářová nám předvedla ukázku své práce s pejsky
plemene kavalír a paní Machová přijela s bižuterií. K
poslechu zahráli manželé Havelkovi. Paní Pluhařová
připravila občerstvení a my všechny dohromady jsme si
pěkně popovídaly a pobavily se, příští rok
zase
nashledanou. Fotodokumentace z akce je na webových
stránkách obce.
- Zdeňka Stříbrná -1-
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Upozornění
Ve dnech 3. – 5. 6. se bude na Tužíně pohybovat více policistů, neboť se tu koná
krajský přebor psovodů.

Školka a škola
Ve škole proběhl zápis
do 1. třídy, ke kterému
se dostavili 4 budoucí
prvňáčci
a
jeden
prvňáček z Jičína bude
zapsán na naší škole k
domácímu vzdělávání.
Děti z MŠ i ZŠ si
připomněly Den Země. V
rámci projektového dne
se podílely také na
úklidu naší obce sběrem
odpadků.
Začátkem května proběhla v místní radimské knihovně již tradiční akce „Pasování
na čtenáře“. Pasovány byly dvě prvňačky: Míša Stříbrná a Evička Ondráčková.
Co nás čeká:
MŠ 14. 6. 2019 – 15.00 hod.
– Loučení s předškoláky
ZŠ 17. - 21. 6. 2019
– Sportovně turistický pobyt v Herlíkovicích
Přejeme Vám krásný májový čas
Vaše MŠ a ZŠ
-Jana Zedníčková-

Pranostiky na
květen
Na mokrý květen přichází
suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Když se v máji blýská, sedlák
si výská.
Svatá Žofie políčka často
zalije.
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HISTORIE OBCE RADIM – IV. část
Ještě dnes zabrousíme do historie všeobecněji, tedy budeme psát o tom, co se ve
14. století dělo v českých zemích. V polovině zmíněného století již existovala pevná
církevní struktura, sahající od biskupství v Praze (od roku 1344 již arci-biskupství) a
v Olomouci přes arcijáhenství a děkanáty až po venkovské farnosti. Duchovní
osoby podléhaly vlastnímu (kanonickému) právu a až do založení university (1348)
jako jediná vzdělaná vrstva hrály důležitou roli také v síti úřadů, zejména správních
a soudních.
Ve stínu mocných panských rodů žila mnohem početnější nižší šlechta. Tvořili ji
jednak majitelé tvrzí a dvorců s několika poddanými (pozdější rytíři, zemané a
vladykové), jednak různí manové a leníci ve službách krále i panstva, kteří za své
služby dostávali z vůle pána nějaký menší statek a v čase potřeby tvořili jádro jeho
zbrojné družiny. Také formálně nezávislí představitelé nižší šlechty se často
podřizovali autoritě okolních mocných rodů a tvořili jakousi jejich klientelu.
Dosavadní územně správní systém, hradská soustava, se postupně rozpadl a od
druhé poloviny 13. století se začalo uplatňovat krajské zřízení (v čele s krajský-mi
hejtmany), které sehrálo významnou roli zejména později v období husitském.
Přes zmatky po vymření Přemyslovců (1306) a neklidné časy za Jana
Lucemburského (1310-1346) tento dlouhodobý proces rozvoje českých zemí
pokračoval i v první polovině 14. století. Vyvrcholil za vlády Karla IV. (1346-1378),
kdy český král dosáhl císařské koruny. Praha se stala sídelním městem hlavy říše a
české země zažívaly „zlatou dobu“ politického, hospodářského a kulturního
rozkvětu. Od druhé poloviny 14. století se však začaly rýsovat první známky krize
české, již plně rozvrstvené společnosti vrcholného středověku, které po několika
desetiletích vyústily husitstvím v revoluční konflikt.
A příště zcela konkrétně o Radimi !
Použité materiály:
1) Dr. Jan Stříbrný, Radim v proměnách času
2) kronika obce Radim
- Václav Nidrle -

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 -9 -3 -2
5 13 19 27
44 2 2 -8 2 64 24
Zapisuje a zpracovává kronikář Miroslav Říha
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ZAPSÁNO V OBECNÍ
KRONICE - květen 1999
Pokračujeme
výpisem
z obecní
kroniky, jak události zaznamenal pan
Václav Nidrle před dvaceti lety.
Měsíc květen začal nádherným
dnem, ráno bylo 7°C a navečer 20°C.
Všude plno květů, vůně zvuků ptáků
a včelího bzučení. Večer se obloha
29.05.2018 – sklizeň sena na Krchově
zatáhla a spadlo pár kapek deště.
I další dva dny pěkné bez deště. 4.5
se konal pohřeb Jindřicha Kavky ze Lháně, z kostela na hřbitov a trval jen 40 minut.
Následující den zesílil vítr a ochladilo se na 14°C, zahrádkáři pořádali výlet do
Průhonic, kde je velký botanický park a při cestě se stavili v Praze na Černém
mostě v Hornbachu. Bláznivý vítr ustal až 7.5, všude na zemi poseto květy. Druhý
den večer napršelo 5 mm vody a následovaly dva krásné dny, voňavý čas s
rozkvetlými šeříky a nakvetlými lány. Čeští hokejisté se stali v Norsku mistry světa.
První čtyři dny druhé dekády teploty do 19°C, a napršelo 13 mm. V polovině
měsíce se ochladilo na 16°C, začala senoseč, ven se začaly vysazovat letničky,
rajčata a papriky. Stále bylo větrno, a po jeho utišení na konci dekády se vyjasnilo a
teplota vystoupala na 24°C.
Ve třetí dekádě teploty v noci 12°C a ve dne až 29°C, sklidila se podstatná část
sena a bylo hodně květového medu. Poslední dva dny byly bouřky a napršelo 9
mm. Školka dostala od ing. Šulce z Jičínské firmy dar, za který si pořídili bazének a
slunečník. Mladí hasiči objeli do Kopidlna na soutěž, první družstvo skončilo čtvrté
a druhé na jedenáctém místě. Kvetou jasmíny.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
03. května – zemřel fotbalový reprezentant Josef Zeman (*23.01.1915)
06. května – zemřel dlouholetý ředitel ZOO ve Dvoře Králové Josef Vágner
(*26.05.1928)
10. května – zemřel herec Josef Kobr (09.09.1920)
12. května – zemřela herečka Valerie Kaplanová (*12.09.1917)
- Zemanova vláda rozhodla o dostavbě jaderné elektrárny Temelín
15. května – čeští hokejisté získali titul mistra světa
17. května – se narodila orientační běžkyně Barbora Chaloupská
18- května – zemřela americká sprinterka Elizabeth Robinsonová (*23.081911)
28. května – se narodil americký herec a zpěvák Cameron Boyce
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha
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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 2:

Co se Vám na naší obci nejvíce líbí?

Mezi jinými bylo uvedeno:
škola a školka, dostupnost služeb

TURNAJ V BAREVNÉM
VOLEJBALE
V sobotu 18.5. se od 9.00 hod. koná
turnaj v barevném volejbale. Zveme
všechny, aby se přišli podívat.
- Štěpánka Kořínková -

Výročí v našich vískách
červen
MILUŠE LUŇÁKOVÁ
JAN MÁLEK
VĚRA ERLEBACHOVÁ
HANA KOPAČKOVÁ
LIBUŠE DUCHÁČKOVÁ
-5-
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PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Ve čtvrtek 2. května
2019 v místní knihovně
proběhlo již deváté
Pasování prvňáčků na
čtenáře.
Knihovnice
pasovala dvě prvňačky,
které splnily podmínky
pro pasování. Přečetly
svou vlastní knihu, kterou samy vyrobily, napsaly a
nakreslily. Za svoji dovednost dostaly osvědčení o
pasování a knihu. Vše proběhlo za účasti rodičů,
prarodičů, paní starostky, paní ředitelky a učitelky.
- Jarmila Adolfová -
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Obec Radim společně s místními organizacemi
Vás srdečně zvou na

OSLAVU 125 LET ZALOŽENÍ 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 děti a 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!
Třídění odpadu
Třídíte odpad a odkládáte ho do kontejnerů umístěných v našich obcích?
Pokud ano, děkujeme - přispíváte tím k příjmům do rozpočtu naší obce.
V následujícím přehledu také uvádíme množství odpadů a výši odměny, kterou
naše obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. za období 01.01. - 31.03.2019.
Odměna celkem (zaokrouhleno) 14 584,50 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru 3 038,00 Kč
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů:
Papír
0,666 t
1 065,73 Kč
Plast
1,592 t
8 558,59 Kč
Sklo
1,480 t
1 626,37 Kč
Nápojový karton
0,058 t
295,80 Kč
Celkem
3,796 t
11 546,50 Kč
- Marcela Danišová -
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V květnu tohoto roku si připomínáme 50 let od
úmrtí Anny Mackové a Josefa Váchala
významných uměleckých osobností, kteří žili ve Studeňanech

Anna Macková (*13. dubna 1887 Studeňany, †4.
května 1969 Nová Paka) byla česká výtvarnice, druhá
životní družka Josefa Váchala. Svou uměleckou tvorbu
zasvětila grafice, barevným dřevorytům. V její tvorbě
se promítal hluboký vztah k české krajině a přírodě.
Ráda se také věnovala námětům květin a zvířatům. V
její tvorbě jsou prvky secese a lidovosti. Samostatnou
výstavu měla A. Macková v Hradci Králové a v Praze a
na členských výstavách Kruhu výtvarných umělkyň se
její grafická díla po celá 30. léta pravidelně objevovala
na mezinárodních výstavách ex libris v New Yorku,
Athénách a Los Angeles.
Josef Váchal (*23. září 1884 Milavče u Domažlic, †10.
května 1969 Studeňany) byl český malíř, grafik,
ilustrátor, sochař, řezbář a také spisovatel a básník. Jeho tvorba byla ovlivněna
expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se však o
vlastní stylově nevyhraněné umělecké vyjádření. Mezi nejznámější díla patří kniha
Krvavý román nebo ilustrace k Demlovu Hradu smrti. Během svého života nebyl
doceněn. Po nástupu komunistického režimu se postupně dostával do kulturní i
společenské izolace a jeho dílo se na veřejnosti téměř neobjevovalo. Dožíval v
zapomnění (na rodinném statku družky, malířky a grafičky Anny Mackové ve
Studeňanech). V 60. letech 20. století začal narůstat zájem o jeho dílo, byly mu
pořádány výstavy a obdržel titul Zasloužilý umělec. Spolu s Annou Mackovou žil ve
Studeňanech 30 let. Josef Váchal je světově uznávanou uměleckou osobností.
Zemřel dne 10. května 1969, pouhých šest dní po smrti Anny Mackové a pět dní po
udělení titulu Zasloužilý umělec. Je pochován na hřbitově v Radimi.
Místo, kde žili, bývalo mnohdy vyobrazováno v jejich tvorbě, tak jako Radim a Jičín.
Místa nám tolik známá. Putovat s nimi můžeme nejen nahlížením na jejich tvorbu,
ale můžeme se také vydat na putování krásnými místy, kde žijeme i my. Určitě by
byli rádi, kdybychom se vydali do přírody, tak jako oni, v přítomnosti svých
čtyřnohých mazlíčků. Víte, že můžete putovat a to dokonce po „Váchalovsku“ - s
romadúrem v kapse? Více informací se dočtete v červnovém vydání.
Zdroj: Wikipedie, www.zenyvumeni.cz/index.php?id=128, www.cbdb.cz/autor-1221-josef-vachal
- Jana Zedníčková 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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