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

Prosinec 2019

číslo 12

Předvánoční slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych nejprve poděkovala Vám všem, kteří se jakoukoliv
měrou podílíte na dění v našich obcích. Velice si toho vážím. Již tuto
neděli 22.12. rozsvítíme poslední, čtvrtou svíčku na adventním věnci. Dva
dny poté se všichni sejdeme u vánočně prostřených stolů. Přeji Vám
všem, abyste Vánoce a celou vánoční atmosféru prožili v klidu a
s pokojem v duši s těmi, kteří Vám jsou nejbližší. Dále Vám přeji v
nadcházejícím roce hodně zdraví, radosti a spokojenosti ve Vašich
rodinách.
- Zdeňka Stříbrná, starostka –

Tři Králové
Naši obec navštíví Tři Králové
v sobotu 4.1.2020

Jednání s panem M. Červíčkem na OÚ v Soběrazi
V úterý 17.12.2019 se uskutečnila pracovní schůzka starostů obcí Železnice,
Soběraze, Radimi a Dřevěnice. Přítomen byl i ředitel Správy a údržby silnic
Královéhradeckého kraje Ing.Jiří Brandejs. Na této schůzce byl definitivně
dohodnut termín rekonstrukce silnice 1/16 Dřevěnice – Těšín. Termín zahájení byl
stanoven na jaro 2021. Dále jsme řešili navazující záměry s chodníky a dohodli
jsme se na tom, že po skončení dostavby Přeložky Jičín-Robousy bude požádáno o
úpravu dopravního značení omezující dopravu nad 12 t na silnici 1/16 Těšín –
Dřevěnice.
- Zdeňka Stříbrná -1-
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Vánoční veřejné zasedání obecního zastupitelstva
konané dne 16.12.2019
Zastupitelstvo schválilo:
 veřejnoprávní smlouvu s obcí Dřevěnice o zajištění povinné školní docházky v
jiné obci.
 Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
 Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
 cenu vodného pro rok 2020 na 20Kč/m3.
 dar pro Knihovnu V. Čtvrtka v Jičíně ve výši 10.000Kč.
 návrh na změnu územního plánu obce Radim v průběhu roku 2020 a
pověřuje starostku v jednání v této věci.
 pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
 přijetí daru od České spořitelny ve výši 3000Kč na obecní ples.
 výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
 odpuštění nájmu panu S. ve výši 4.000 Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 žádost o pronájem hasičárny ve Studeňanech
 získanou dotaci na veřejně prospěšné práce
 „stará škola“ – záměr prodeje nebude vypsán, zajistit odborný posudek
projektanta
 rozpočtová opatření č. 5,6,7,8
 dílčí přezkoumání hospodaření obce - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 podaná žádost na dotaci na počítač a tiskárnu do místní knihovny
 jednání v Soběrazi ohledně silnice Těšín – Špice dne 17.12.2019
 plánovanou kolaudaci 1. etapy dostavby vodovodu
 schválení dotace MZe na dostavbu vodovodu – 2. etapa
 prodloužení dostavby vodovodu o 1 rok a neuznatelný náklad ve výši 943.813
Kč bez DPH, který bude obec hradit ze svého rozpočtu.
 pořízení herních prvků do farské zahrady do 160.000 Kč bez DPH
 získanou dotaci na chodník – podlimitní zakázka
Schválené obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici na úřední desce obce.
Podrobnosti budou zveřejněny v příštím vydání obecního zpravodaje.
- Marcela Danišová -2-
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Vítání občánků

Opět po roce nám bylo potěšením přivítat v naší obci ty nejmenší občánky.
V neděli 1. prosince 2019 zavítalo na obecní úřad pět nových občánků v doprovodu
maminek, tatínků a dalších rodinných příslušníků. Přivítali jsme Dominika Korose,
Martina Golla, Šimona Horňáka, Alberta Součka a Kristýnu Macákovou (v pořadí,
v jakém se narodili).
Adélka
Čechová,
Michalka
Stříbrná a Deniska Benešová
zazpívaly několik písniček, Vojta
Klouza zarecitoval báseň, vše pod
vedením paní ředitelky Koláčné a
paní učitelky Babíkové z naší
základní školy. Za vzornou
reprezentaci školy děkujeme.
Všem našim novým občánkům
přejeme hodně štěstí, zdraví a
lásky v celém jejich životě.
-3-

Marcela Danišová -

Obecní zpravodaj

12/2019

Zprávy ze ZŠ a MŠ Radim
Konec listopadu byl ve škole i školce ve znamení
projektu. Společné téma věnující se životu hmyzu
nám přijela představit paní Mgr. Petra Zíková z
Regionálního muzea v Jičíně. Ve škole se v
projektu pokračovalo ještě v prosinci, téma Koření
krásně evokovalo právě probíhající dobu adventní.
Školka se stala místem pro Čertoviny, děti i paní
učitelky se proměnili v čerty a anděly a navodili tak
velmi příjemnou předvánoční atmosféru. Také
jsme se velmi pečlivě připravovali na vánoční
výstavu na obci. A co se událo a co nás čeká: ve
čtvrtek 5. 12. jsme si společně zazpívali při kytaře s
panem Radkem Mrzenou, jež je také autorem
písně „ Předvánoční “, kterou nám představil a zazpíval. V pátek do školy zavítal
Čert s Mikulášem a děti jako každý rok slibovaly, že už budou jenom hodné. V
úterý 17. 12. proběhnou besídky, ve školce od 15. 00 hodin a ve škole od 16.00
hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Pro děti ze školy je ještě na středu 18. 12.
přichystáno přespání ve škole u vánočního stromku. A pak už nastanou pro děti
dlouho očekávané vánoční prázdniny, které si letos opravdu užijí, budou trvat od
23. 12. 2019 do 5. 1. 2020. Znovu se opět brány školy a školky otevřou v pondělí 6.
1. 2020.
Ze školy a školky přejeme krásný adventní čas a pohodové a klidné Vánoce 
- Radka Koláčná -
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Naši mladí redaktoři
Projektový den – Hmyz
Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 přijala
pozvání do naší školy ZŠ Radim
přírodovědkyně Mgr. Petra Zíková z
Regionálního muzea a galerie v Jičíně.
Připravila si pro nás zajímavý program
na celé dopoledne, jehož tématem byl
hmyz. Mimo jiné nám ukázala živé
strašilky, švába a další zajímavá
zvířátka. Dovolila nám si dát strašilky
na ruku. Mohli jsme si prohlédnout
formikárium, ve kterém žili mravenci.
Na závěr jsme si vyrobili hmyzí
domeček. Byl to hezký zážitek.

Zpívání s kytarou
5. prosince 2019 nás pozvali kamarádi
z naší mateřské školky a jejich paní
učitelky Dáša a Jana na akci s názvem
Zpívání s kytarou. Za doprovodu
kytaristy pana Radka Mrzeny jsme si
zazpívali vánoční koledy a písně. Pan
Radek byl vtipný a opravdu uměl hrát
na kytaru. Po skončení nás paní
učitelky ze školky pohostily cukrovím a
různými dobrotami, které napekli
mladší kluci a holky s rodiči.
Dominik Bernát a Daniel Bouchal (žáci ZŠ Radim)

Adélka Čechová a Emma Štěpánová
(žákyně ZŠ Radim)
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HISTORIE OBCE RADIM – XI. 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 –

Pranostiky na prosinec

Výročí v našich vískách

Když v prosinci mrzne a sněží,
úrodný rok na to běží.

leden

Na svatého Mikuláše
už je zima celá naše.
Svatá Lucie noci upije,
ale dne nepřidá.
Na Štědrý večer hvězdičky,
ponesou vajíčka slepičky.

VÁCLAV KŘÍŽ
VĚRA SÁLOVÁ
BOŽENA KOUDELKOVÁ
JAROSLAV KOŘÍNEK
STANISLAV KARÁSEK
MIROSLAV HUBÁČEK
ZDEŇKA HAKENOVÁ
EMILI EFFENBERGEROVÁ
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75
65
93
86
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SDH Radim
V sobotu 30.11. jsme se s našimi Dráčaty vypravili na výlet do Národního
zemědělského muzea v Praze. Výletu se zúčastnilo celkem 19 mladých hasičů.
Odjeli jsme objednaným autobusem v 9h a kolem 11h jsme dorazili před budovu
muzea. V muzeu jsme nejprve vyšli na střechu, odkud je krásný výhled na celou
Prahu. Díky tomu, že nám počasí opravdu přálo, byl výhled moc hezký. Poté jsme
se už vydali prozkoumávat muzeum, které je rozdělené na jednotlivé oblasti, a to
lesnictví, myslivost, zemědělství, rybářství, gastronomii a vodu v krajině. Děti také
zhlédly výstavu „jede traktor“, kde na nejmenší čekaly i šlapací traktůrky a
odrážedla. Celé muzeum je interaktivní, což znamená, že si děti mohou téměř vše
vyzkoušet. V muzeu se nachází i hodně dotykových obrazovek, kde děti mohou
plnit různé úkoly k danému oboru. Zpět do Radimi jsme se vrátili po čtvrté hodině
odpoledne. Moc děkujeme za dopravu firmě AD Zikmund a především řidiči panu
Mirku Adolfovi, který nás bezpečně dopravil na místo i zpět.
Doufáme, že se dětem výlet líbil a že se dozvěděly i něco nového.
Na fotografie se můžete podívat na obecních stránkách v sekci SDH Radim.
- Petra Stříbrná -
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE prosinec 1999
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky,
jak události zaznamenal pan Václav
Nidrle před dvaceti lety.
V první dekádě prosince bylo oblačné
počasí, pršelo a padal sníh, teploty o +3°C
do
+7°C.
Zemědělská
společnost
vyplácela nájemné z pozemků, ve Lháni
vykradli chaty, pana M.Jahodky a
ing.Friesse, šlo o různé nářadí na
prosinec 2018
obrábění dřeva, sekání trávy apod. 3.12
výstava „Papírové Vánoce„
se v jídelně ZS konala rozlučka se
svobodou R.Říhy z Tužína a M.Sedláčkové z Radimi. 5.prosince napadlo 5 cm sněhu
a 8.12 oslavil 75 narozeniny pan Zdeněk Koudelka z čp.85. Během jedné noci došlo
ke krádežím ve Dřevěnici v domech pana Macharta, Bajera, Knapa a v bývalé
chalupě Jindrově.
Druhá dekáda začala pěkným dnem (+7°C), pak však vydatně zapršelo a střídaly
se plískanice sněhu s deštěm a 16.12 se vyjasnilo a ochladilo. Ve Starých Hradech
se 17.12 konala svatba M.Sedláčkové a R.Říhy s následnou hostinou v Mlázovicích.
Chladné dny s občasným sněžením a teplotami pod nulou vydrželi do konce druhé
dekády. Paní Eva Tejchmanová oslavila 65 let a 21.12 si Diakonie z Úpice odvezla
50 velkých krabic ze sbírky na humanitární pomoc.
Poslední dekáda začala velmi mrazivým dnem (-13°C), v noci byla jasná obloha a
Měsíc se po 133 letech přiblížil nejblíže k Zemi. Také na Štědrý den byl celodenní
mráz, v obci přibývala vánoční výzdoba osvětlených domů a stromků, v kostele se
konala ve 21.30 hod. půlnoční mše. Ve Studeňanech probíhala tradiční výstava
obrazů a řezbářských prací, všechny překvapila čtrnáctiletá Jitka Holmanová z
Radimi čp.52 svými portréty. Poslední den roku byl ve dne klidný, všichni sledovali
televizní pořady a po dobrém pití a jídle vyrazili o půlnoci před domy, aby
petardami přivítali příchod nového roku 2000.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
05. prosince – zemřel hudební skladatel Mojmír Balling (*29.08.1928)
23. prosince – zemřel spisovatel a publicista Miroslav Ivanov (*10.04.1929)
27. prosince – zemřel francouzský herec Pierre Clémenti (*28.09.1942)
28. prosince – zemřel herec, textař a konferenciér Vladimír Dvořák (*14.05.1925)
30. prosince – se narodila krasobruslařka Anna Dušková
-8-
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Obecní zpravodaj

12/2019

Vánoční koncert
Letos se už po páté uskutečnil v místním
kostele sv. Jiří vánoční koncert.
V letošním roce byla nejvyšší účast ze
všech ročníků.
Veškerý vstup
16.200,- Kč +
10.000,- Kč sponzorské dary
byl opět věnován domácí hospicové péči
DUHA v Hořicích. Tři zástupci z DUHY byli
opět mezi námi a předali účinkujícím
drobné dárky.
Jako již tradičně vánoční melodie a koledy zahrál TOX z Poděbrad.
Ohlasy na koncert byly vesměs kladné, což nás utvrzuje v pokračování těchto
koncertů.
- Zdeňka Stříbrná -

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
-5
20
-60

11 12 rok
6
-5
14
-95

Měřeno: Tužín-Krchov, meteorologickou stanicí GARNI 535
Zapisuje a zpracovává kronikář 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 9:

ochota udělat něco pro rozvoj obce

nedovedu
posoudit
19%

rozhodně ne
1%

rozhodně
ano
36%

spíše ne
6%

spíše ano
38%

Co konkrétně: brigády, údržba sportovišť, pomoc s dozorem větších
staveb/investic, pomoc při kulturních a sportovních akcích, jarní brigáda, udržovat
pořádek ve svém okolí, pomoc při veřejných akcích, zapůjčit techniku, sběr
odpadků, pomoc při organizování společenských akcí, účastnit se brigád a
pomáhat při pořádání jakékoliv akce, pomoc na projektech rozvoje obce, pomoc s
výsadbou stromů, keřů, květin, zájmové kroužky pro občany
Vzhledem k tomu, že byl dotazník anonymní, jen těžko můžeme odhadovat, kdo
co nabízel. Pokud Váš zájem udělat něco pro rozvoj obce nadále trvá, prosíme,
kontaktujte paní starostku Zdeňku Stříbrnou. Předem děkujeme.
- Marcela Danišová –
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Sokolské léto a podzim
V srpnu jsme tradičně uspořádali Jirkův posvícenský turnaj ve volejbale smíšených
družstev. Zúčastnilo se 10 týmů. Turnaj měl velice dobrou úroveň a vítězství odnáší
družstvo Kuncířů. Večer jsme pořádali tradiční zábavu se skupinou Prorok.
Opět jsme hostili turnaj v šipkách, kterého se zúčastnilo 28 hráček a hráčů.
Deblového turnaje se bohužel zúčastnily pouze tři dvojice.
Na podzim opět začala okresní soutěž ve volejbale. Muži přezimují na třetím místě,
ženy „A“ jsou čtvrté a „B“ druhé. Žactvo zahájilo své soutěže v barevném,
čtyřkovém i šestkovém volejbale. Na turnaji v Lázních Běl ohradě skončila dvojice
Míša Stříbrná, Klárka Vrabcová na 5. místě a Jiří Macák a Míša Pilný byli v
oranžovém volejbale druzí. V červeném byla dvojice Adélka Nováková a Zdenička
Barochovská pátá. Modrý volejbal hrají Radim Wagner, Nikola Kulhánková, Natálka
Karbanová a Anežka Vojtěchová. V Bělohradě vybojovali 5. místo.
Šestkový volejbal má za sebou tři turnaje se střídavými výsledky. Většina našich
hráček a hráčů teprve sbírá zkušenosti. Hrají ve složení Bára Říhová, Natálka
Karbanová, Nikola Kulhánková,Markéta Křelinová, Pavla Čeřovská, Eliška Luksová,
Anička Dědková, Vítek Barochovský, Adam Schlogel a Radim Wagner. Po dvou
pátých místech skončilo toto družstvo na posledním turnaji v Nové Pace na
výborném druhém místě.
- Štěpánka Kořínková -

Stavba nízkoenergetického domu na Tužíně
Na mírném svahu za kapličkou v
místech, kde býval zimní stadion,
majitelé Michaela Francová z Holína
a Petr Šejn z Jičína, začali budovat
obytný dům. Bude to třípodlažní
objekt: zděné přízemí, na kterém
dnes stojí dřevěná konstrukce
(viz.foto). Stěny budovy bude tvořit
směs malty s konopím (další údaje o
stavbě v některém dalším čísle).
Kronikář Miroslav Říha
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Úlovky za loveckou sezónu 2019-1920
stav od dubna do konce listopadu
V honitbě „Bradlec“:
Celkem bylo odloveno 142 kusů černé z toho 12 kňourů, 11 bachyní, 65 lončáků
a 54 selat.. Dále 24 srnců, 21 srn a 18 srnčat. Ze škodné bylo odloveno 8 lišek.
V honitbě „Úbislavice“:
Celkem bylo odloveno 131 kusů černé z toho 5 kňourů, 8 bachyní, 11 loňčáků
a 107 selat. Uhynul 1 lončák a 1 sele. Dále odloveno 35 srnců, 13 srn, 17 srnčat
a 1 daněk. Uhynulo 6 srnců, 9 srn a 2 srnčata. Ze škodné odloveno 14 kusů lišek
a jeden psík mýval.
Psík mývalovitý
je robustní, nízkonohé zvíře, připomíná
spíš mývala nebo jezevce než psovitou
šelmu. Délka těla od 50 do 70 cm,
v kohoutku max. 25 cm. Hmotnost 4-10
kg. Ocas má velmi huňatý ( 15-25 cm).
Jeho srst je dlouhá, huňatá, hnědá až
šedě nazrzlá. Na tvářích pak srst vytváří
výrazné licousy a na hřbetě jakousi hřívu.
Krátké kulacené boltce jsou téměř skryté v srsti. Na obličeji má černou nebo
černobílou kresbu v podobě masky, nohy psíka jsou černé. Je to všežravec, sbírá
bobule, kořínky a hlízy rostlin, ale loví také drobné živočichy, vybírá vejce a mláďata
ptákům. Živí se rovněž žábami, leklými rybami, mršinami a škeblemi. Aktivní je
v noci, ve dne přespává v noře.
Údaje poskytl hospodář MS Jahodnice ing. Josef Kraus, pro OZ zpracoval pytlák Říha.

Vánoční výstava
Letošní vánoční výstava se opět velmi vydařila. Všem, kteří se jakkoliv podíleli, ať již
šlo o zapůjčení dekorací, pomoc při instalaci výstavy, zajištění hlídání, pečení
cukroví atd., moc děkujeme.
Foto z výstavy bude v příštím vydání, nyní ke stažení na web. stránkách obce.
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Takové bylo počasí na
a jaké bude letos ?????
rok ráno ve dne
tak bylo 24. prosince
2015 + 6 °C + 9 °C
oblačno
2016 - 1 °C + 1 °C
zataženo, déšť
2017 + 6 °C + 7 °C
zataženo
2018 + 2 °C 0 °C
oblačno, větrno, ochlazování
2019

sníh
žádný
žádný
žádný
žádný
Miroslav Říha

V Restauraci U Růže se můžete těšit na:
3.1.
11.1.
18.1.
25.1.
15.2.
22.2.
29.2.

výroční schůzi Hasičů
ples obce a školy
ples Hasičů Dřevěnice
ples Sokola Radim
Dětský maškarní ples
Maškarní ples Dřevěnice
ples Hasičů Radim
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Posezení se seniory
Dne 16.11.2019 obec
uspořádala pro dříve
narozené tradiční zábavné odpolední posezení
v naší hospůdce. V letošním roce mezi nás zavítal
pan Václav Faltus, který všechny přítomné bavil
jemu vlastním, slušným humorem. Paní Monika
Pluhařová připravila zákusky s kávou a výbornou
večeři. Všichni přítomní obdrželi od OU malý dárek
s vánočním přáním. Akce se vydařila, popovídali
jsme si navzájem a to je hlavní účel těchto setkání.
Moc děkujeme za hojnou účast.
- Zdeňka Stříbrná -

Vodné ve
Studeňanech
Vodohospodářská a obchodní
společnosti, a. s., cena
vodného a stočného pro rok
2020 - cena vodného a stočného na
Jičínsku vzroste, důvodem jsou nutné investice.
"Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. rozhodlo o zvýšení
ceny vodného a stočného pro rok 2020. To vzroste o 6 % proti letošní ceně.
Odběratelé tedy budou platit za pitnou a odpadní vodu částku 86,17 Kč za m3, což
je o 4,82 Kč za m3 více. Za vodné tedy obyvatelé od nového roku zaplatí 42,29 Kč a
za stočné 43,88 Kč. Důvodem navýšení je nutnost neustálých investic do
infrastruktury. Především kvůli dlouholetému suchu se musí v určitých lokalitách
propojovat vodovody, aby byla zabezpečena dodávka vody, když zdroje nestačí.
Cílem společnosti je dlouhodobě držet vyrovnané hospodaření. Od května se ale
cena sníží, kvůli státem plánované změně DPH."
- 14 -
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SDH RADIM
Během měsíce listopadu jsme oslovili naše mladé hasiče, zdali nechtějí poskytnout
nějaké plyšáky pro sbírku v Písku. Jednalo se o velkou sbírku plyšáků, kterou
zajišťovala organizace „Srdce pro Strakonice“. Plyšáci ze sbírky byly předány PČR,
nemocnicím a hasičům v Písku a okolí pro dětské oběti. Plyšáci slouží jako první
pocit bezpečí a jistoty v tíživé situaci.
Jsme rádi, že se naši mladí chtěli do sbírky zapojit a darovali velké množství
plyšáků, které udělalo organizaci velkou radost. Moc všem zúčastněným ještě
jednou děkujeme a velmi si ceníme toho, že vám nelehký osud druhých, není
lhostejný.
-

Petra Stříbrná -

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
DOVOLTE, ABYCH VÁM VŠEM, KTEŘÍ SE AKTIVNĚ ZAPOJUJETE DO DĚNÍ VE SVÉ
OBCI, AŤ JIŽ JAKO ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA, SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ,
ZÁSTUPCI SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ, VČELAŘŮ, RYBÁŘŮ, MYSLIVCŮ NEBO
TERÉHOKOLIV JINÉHO MÍSTNÍHO SPOLKU, SRDEČNĚ PODĚKOVAL ZA VAŠI
SOUSTAVNOU, NEZIŠTNOU A OBĚTAVOU PRÁCI VE PROSPĚCH NÁS VŠECH,
STEJNĚ JAKO ZA ROZVOJ PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE MEZI KRAJEM A MÍSTNÍ
SAMOSPRÁVOU. ZÁROVEŇ VŠEM OBČANŮM NAŠEHO KRAJE PŘEJI KLIDNÝ
ADVENT A ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU.
JIŘÍ ŠTĚPÁN
HEJTMAN KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
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Silvestr
je křestní mužské jméno, které pochází z
latinského slova silvestris, které znamená muž z
lesa.
..... pár silvestrovských vtipů .....
Baví se dva policajti:
"Hele, víš, že jsem právě zjistil, že letos Silvestr vychází na pátek?"
"Proboha, jen aby to nebylo třináctýho!"
Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy: „Prosím vás, jak se dostanu na nádraží?”
„Musíte jít stále rovně...”
„A do háje! Tak to se na nádraží dneska nedostanu!”
„Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, kamaráde?”
„Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si zase nemohu vzpomenout, kde
jsem byl.”
„Každý rok k nám na Silvestra chodí tchyně, ale letos
asi uděláme konečně výjimku!”
„Jakou?”
„Pustíme ji dovnitř!”
Ve škole: „Děti, je zemská
přitažlivost stále stejná?”
„Ne, pane učiteli, na Silvestra je
největší.”

Veselé Vánoce a úspěšné vkročení do nového roku
našim čtenářům přeje redakce obecního zpravodaje
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