OBECNÍ ZPRAVODAJ
Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň

Měsíčník

Květen 2020

číslo 5

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZASTUPITELSTVO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 15. 4. 2020
... schválilo rozpočet obce Radim na rok 2020 jako schodkový, příjmy 9.032.760
Kč a výdaje 12.915.068 Kč a financování 3.882.308,- Kč. Schodek rozpočtu je kryt
z přebytku hospodaření z minulých let. Závaznými ukazateli se stanovují třídy.
... schválilo výsledek výběrového řízení ze dne 16. 3. 2020 s vítěznou firmu
NADOZ Kumburský Újezd na provedení veřejné zakázky pod názvem „Novostavba chodníku v obci Radim“ za cenu 1.071.339,15 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo
obce pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.
... schválilo poskytnutí finančních prostředků z vlastního rozpočtu obce, které
budou využity na spolufinancování akce: „Rekonstrukce a modernizace sportovní haly“, ve výši 30 % z celkových nákladů projektu. Konkrétně tedy bude poskytnuta částka ve výši 3 822 307,5 Kč.
... schválilo návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa. Dále schválilo nájemné
5 Kč (m2) rok a cenu za služby spojené s nájmem 120 Kč / hrobové místo / rok.
Je tedy možné uzavírat nájemní smlouvy na hrobová místa a to vždy ve středu
od 18.00 do 19.00 hodin. Dotazy ohledně těchto nájemních smluv či domluva
jiného termínu k podpisu smlouvy na tel. 775 641 950 – Danišová.
... schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radim.
... schválilo odpuštění nájmu paní M. P. za měsíc březen, duben, květen 2020
... nesouhlasilo s prodejem ani s pronájem obecní cesty p.č. 205 v k.ú. Lháň, obec Radim.

Žádáme, abyste veškerý hřbitovní odpad házeli do černých kontejnerů před hřbitovem,
nikoli už za zadní zeď hřbitova.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

Přesto, že je i nadále škola zavřená z pověření Ministerstva zdravotnictví a tento
stav stále trvá, a asi ještě chvíli trvat bude, výuka probíhá bez přestávky denně
online. Každý den má každý ročník svou hodinu online výuky, ve které se převážně věnujeme hlavním předmětům, a to českému jazyku a matematice. K tomu
se děti vyučují přes osvědčené stránky onlinejazyky.cz cizímu jazyku, konkrétně
angličtině. Ostatní naukové předměty jsou zadávány dětem přijatelnou hravou
formou, kde se snaží uchopit dané téma vlastními silami. Věříme, že nadcházející
měsíc květen nebude jen měsícem lásky, ale i příslibem a nadějí znovuotevření
školy a školky pro všechny naše děti, žáky a těšící se paní učitelky. V době nouzového stavu ale nezahálíme, podali jsme další projekt z EU OP VVV Šablony III,
který slouží k zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Radim. Ke konci se nám blíží projekt Šablony II, z jehož zbývající části nakoupíme vybavení a pomůcky pro výuku.
Co nás v nejbližší době čeká – jsou zápisy jak do ZŠ, tak do MŠ. Letos proběhnou zápisy zcela netradičně bez přítomnosti dětí, pouze písemnou formou.
Žádostem do ZŠ byl dán termín dostatečně dlouhý a to od 1. do 30. dubna.
Žádosti do MŠ mohou zákonní zástupci podávat v době od 2. května do
16. května prostřednictvím datové schránky či pošty nebo vhozením do schránky
u školy. Pokud to bude možné a splnily by
se všechny podmínky k znovuotevření školy a školky, rády bychom budoucí školáky
provedly školními třídami a udělaly tak zápis nanečisto.
Na 23. dubna jsme naplánovaly třídní online schůzky, na kterých jsme společně s rodiči hodnotili naší
distanční výuku, mluvili o hodnocení žáků a možném otevření školy. Mimo jiné jsme museli oznámit, že letos bohužel neproběhne plavání ani škola v
přírodě.
Přestože nás okolnosti této doby donutily komunikovat pouze přes počítačové sítě, naše vztahy
i díky online výuce zůstaly nadále blízké, vřelé
a přátelské. Touto cestou bychom chtěly poděkovat za velkou podporu rodičům v online výuce.
Děkujume! Krásné májové dny.
Radka Koláčná a Kateřina Babíková
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PRANOSTIKY NA KVĚTEN

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Je-li květen chladný, rok nebude hladný.
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Májový deštíček – úrody tatíček.
V máji vlhko, chladno – bude vína na dno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Z „Velké knihy českých pranostik“ od Adély Müllerové, vybral M. Říha

UDÁLOSTI
POD LUPOU

VÍTE, ŽE ...
... na Tužíně má bývalý Andrlův mlýn zase
mlýnské kolo, pro majitele čp.36 vyhotovil
tesař Josef Matějů z Opočna. Přivezeno
a zabudováno bylo 4. dubna na původním místě.

STATISTIKA VĚDA JE, TA MÁ PŘESNÉ ÚDAJE

Měřeno: Tužín-Krchov, meteorologickou stanicí GARNI 535
				
Zapisuje a zpracovává kronikář Miroslav Říha
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE
KVĚTEN 2000
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události
zaznamenal pan Václav Nidrle před dvaceti lety
Prvního května jasno 25°C, večer bouřka,
ale napršely jen 3 mm. Druhý den se konaly ve Valdicích odvody branců, z Radimi 8. 5. 2019 – výlet zahrádkářů na Chlum
odvedeni Martin Šulek a Václav Nidrle.
Dalších 10 dnů stále jasno a teploty kolem 25°C, všechno najednou kvetlo
a rychle odkvetlo a včely z toho moc neměly. Martin Stříbrný má pozemek po
rozbouraném domu již urovnaný a kopou se základy. 9. května paní Marie Krátká
čp.12 slavila 88 let. Již se také projevuje sucho a nic na tom nezměnila ani bouřka
(3 mm) následující den.
V obci je čilý stavební ruch, také na stavbě garáží ZS a opravě chalupy čp. 36
se zachováním původního rázu a nahazuje se spodní část budovy čp. 66 (hrad).
Stále vysoké teploty, odkvetla řepka, kvetou kosatce, tráva předčasně dozrála,
bude málo sena. 17. května teplota vystoupala až na 29°C, tři následující dny
dešťové přeháňky (17 mm). 18.května slavila paní Zdeňka Podrazilová z čp. 31,
65. jubileum, v čp. 28 začínají zdít stěny, ochladilo se na 17°C a sklízejí se jahody
a senáž. Firma Hypostav z Jičína vyhrála výběrové řízení na stavbu tělocvičny
u školy, 26. května odjeli mladí hasiči na soutěž do Vrchoviny – první družstvo
bylo třetí z 15 a druhé bylo deváté také z 15 týmů. Při dešti napršelo dalších
10 mm a v Jičíně v zařízení pro nepohyblivé zemřel 28. května pan Jiří Jína z Radimi čp. 65. Druhý den se oteplilo na 23°C, ale poslední tři dny měsíce byly větrné
a deštivo, spadlo celkem 16 mm a teplota jen 17°C.
Z Wikipedie – události ve světě a v ČR
6. května – zemřel cestovatel a spisovatel Josef Vágner (*26. 5. 1928)
12. května – se narodila běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková
zemřel chirurg Bohuslav Niederle (*28. 3. 1907)
14. května – čeští hokejisté získali zlaté medaile na MS v Petrohradě
19. května – zemřel kosmonaut, velitel Sojuzu 5 Jevgenij Chrunov (*10. 9. 1933)
23. května – zemřela zpěvačka a herečka Inka Zemánková (*14. 8. 1915)
26. května – se narodil hokejový obránce Libor Zábranský
27. května – při vichřici spadla památná Semtinská lípa
29. května – zemřela herečka Jana Březinová (*18. 3. 1940)
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OSLAVENCI V ČERVNU

VĚRA ERLEBACHOVÁ
MILUŠE LUŇÁKOVÁ		
JAROMÍR ŠIMEK		
HANA KOPAČKOVÁ		

88
88
65
88

V ÚNORU 2019 BYLO PROVEDENO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Zahrádkářské sdružení z.s.
Podmínky pro činnost v obci: dobré
Spolupráce s obcí: dobrá
Očekávání od obce pro podporu činnosti: lepší koordinace akcí
Co postrádá: postoj OÚ ke stanovišti moštovny
Navrhované investiční či neinvestiční akce: garážování moštovny, dataprojektor pro potřeby OÚ a všech spolků, upravit uličku od výkupu jablek k silnici
Co obci nabízí: služby jako dosud, příspěvek na akce
Každá obec se musí postarat o bioodpad od svých občanů. V naší obci se jedná
o dost velké množství, které se vozí za hřbitovní zeď. V současné době řešíme
možnost požádat o dotaci na domácí kompostéry. Abychom mohli požádat, potřebujeme vědět, zda byste měli o tyto kompostéry zájem. Aby kompostér stačil
zpracovat odpad z vaší zahrady, v zásadě platí na 1 m2 1 l kompostéru. Berte to
však jako úplné minimum. To znamená, že když máte v zahradě více dřevin a listí,
nebo si pěstujete vlastní ovoce a zeleninu, doporučujeme pořídit si kompostér
s větším objemem.

Součástí zpravodaje je anketní lístek, který nám
doručte zpět do konce května na OU. Můžete ho
nechat také v místní Jednotě nebo u zastupitelů.
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DRUHY KOMPOSTŮ

Kompost z listí
... Listí z různých druhů stromů se rozdrtí drtičem nebo travní sekačkou, smíchá
s půdou, hnojem nebo kompostem v poměru 2:1. Je vhodné přidat ke směsi
kuchyňský odpad, posekanou trávu, případně vyrovnávací dávku dusíkatého
hnojiva (slepičí trus).
Kompost z trávy
... Čerstvá tráva obsahuje hodně dusíku a vlhkosti. Proto je dobré ji nechat zvadnout a smíchat ji se slámou, listím, pilinami, hoblinami či rozdrcenými větvemi
v poměru 2-3:1. Tráva má tendenci „slehnout“, proto tento druh kompostu je nutné častěji míchat a předcházet tak hnití a nedostatečnému zásobování kyslíkem.
Kompost z chlévské mrvy
... Mrva s malým podílem slámy se smíchá s listím, slámou nebo starým senem,
případně se zvlhčí. Mrvu lze kompostovat samotnou nebo smíchanou s 20%
půdy nebo kompostu. Kompost z mrvy se používá pro rostliny náročné na živiny
(brambory, rajčata apod.). Tento druh kompostu lze užívat už po čtyřměsíčním zrání.
Kompost z větví, kůry a pilin
... Jelikož má každý druh dřevnatého odpadu pro tlení příliš málo dusíku, je třeba
ho dodat, stejně jako potřebnou vlhkost. Vlhké a na dusík bohaté materiály jsou
kejda, zelené odpady, tráva apod. Nutné je počítat také s delší dobou tlení. Tento
druh kompostu je vhodný zejména pro výsadby nových stromů.
Kompost z výlisků ovoce a vinné révy
... Výlisky z vinné révy mají většinou optimální poměr uhlíku a dusíku C:N (2530:1) pro tlení. U výlisků jablek a hrušek se doporučuje přídavek slámy a zeminy.
Nutné je pravidelně kontrolovat vlhkost. Kompost z výlisků lze použít jako náhradu rašeliny, slouží k ozdravení ozdravení půdy a rostlin.

VÝHODY KOMPOSTOVÁNÍ V KOMPOSTÉRECH

... urychlení procesu kompostování až o polovinu doby nutné pro kompostování
v hromadách,
... regulace teploty, vlhkosti, přístupu vzduchu a světla,
... úspora místa na zahradě (kompostér nahradí nevzhlednou hromadu),
... estetičnost,
... odstranění nepříjemného zápachu, který vábí hmyz a drobná zvířata,
... finanční úspora na svozu domovních odpadů – kompostováním je možné
zpracovat až 30% kuchyňských odpadů,
... zužitkování odpadů ze zahrady,
... získání kompostu – vynikajícího zdroje živin a organických látek.
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16.
5. 2020 9.00
– 12.00
16.5.2020
9:00-12:00
za požární nádrží směr Podhájí
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EXPEDICE NOVÝ ZÉLAND

PROTINOŽCE PO VŠETEČNÝCH OTÁZKÁCH MIRKA ŘÍHY PŘIBLIŽUJÍ
VAŠEK NIDRLE (TEXTEM), ALENA NIDRLOVÁ A HONZA PTÁK (OBRÁZKY) – DÍL V.

Tak, a dneska už začneme opravdu cestovat. Nejdříve Mirka Říhu zajímal začátek
naší pětitýdenní pouti, tedy největší město Nového Zélandu Auckland, které má
1,3 milionu obyvatel (hlavní je ale Wellington) a také naše první kroky po severním ostrově. Dorazili jsme na letiště, odbavili nás přísně, ale rychle a pak pro
nás přijel dopravce, kde jsme měli vyjednán pronájem auta. Předání netrvalo ani
10 minut a už jsme nakládali do Toyoty náš celý „majeteček“, tedy nějakých 100
kilo bagáže a taky nás čtyři. Na první pokus se nám zdálo, že se tam nemůžeme
vejít, ale postupně se nám to dařilo lépe a lépe.
A taky jsme byli docela zvědaví, co
s námi udělá brutální časový posun o jedenáct hodin. Musím říci, že téměř nic.
To málo bylo spíše způsobeno spánkem
– nespánkem při dlouhých přeletech
mezi Evropou, Asií a Oceánií. A tak si po
vlastní zkušenosti troufnu říci, že hodina posunu mezi zimním a letním časem u nás je úplná „prkotina“. Ale zpátky
k poznávání Nového Zélandu. Ubytovali jsme se v hostelu nedaleko letiště
a celí natěšení vyrazili na průzkum Aucklandu.
V první hospůdce jsme si dali cosi masitého v housce a v prvním supermarketu jsme koupili první nákup. Základní potraviny a taky plynový
vařič s bombou (to samozřejmě nešlo letadlem převézt).
A vyrazili jsme na první vycházku po jižní
polokouli. Konkrétně k pochodu na jeden
vysoký a strmý kopec nad Aucklandem,
který byl (jako řada dalších) sopečného původu. Kráter zarostlý poměrně bujnou vegetací měl dobrých 300 metrů v průměru.
Pokochali jsme se krásným výhledem na
velkoměsto i na oceán a trochu upachtění
brzy ulehli.
Ráno rychle do auta a na sever ! Po necelých 200 km jsme dorazili k městečku
Whangarei, vylezli na první vyhlídku nad mořský záliv (nádhera), omrkli první
vodopád na naší cestě (26 metrů a taky nádhera) a po procházce po doslova pralese (palmy, sekvoje, stromové kapradiny) jsme v osadě Tutukaka prvně kempovali.
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Postavit stany, nafouknout karimatky a účelně vybalit všechno nutné k „bivaku“
nám prvně nešlo zrovna bleskově, ale celkem jsme obstáli. Ráno byla veliká rosa,
skoro jako po dešti a tak jsme museli zabalit dost mokré stany, to ale určitě nebylo naposledy …
Vyjeli jsme na blizoučkou vyhlídku nad osadou, krása, pořád ještě se nemůžeme
nabažit pohledy na členité mořské pobřeží a zeleň začínajícího jara.
Dalším cílem je přístav Kawakawa, kde
po dramatické honičce na nás nakonec
výletní loď počkala a můžeme vyrazit za
delfíny. Na poslední chvíli jsme přijeli
kvůli prohlídce světoznámých záchodků
stejně světoznámého extravagantního
architekta Hunderswassera, který na Novém Zélandu dožil . Na moři to byla paráda,

viděli jsme delfíny, v nadplánu i dva vyhřívající se lachtany na proslulém ostrůvku „Drak“.
Propluli jsme populární „Skálu“, která nechybí snad v žádném propagačním filmu
o krásách Zélandu. Za tři a půl hodiny jsme
urazili asi 70 kilometrů a skutečně to byl
balzám pro oči i dušičky suchozemců!
Za měsíc vyrazíme, jak si Mirek Říha přál,
opět do přírody, tentokrát do pralesa a až
téměř na samotný sever severního ostrova.
Říha a Nidrle
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PODHÁJÍ RADIM SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

RADIMSKÉ HALALI
DNE 6. 6. 2020 OD 12.00 HODIN NA HŘIŠTI V RADIMI.

Nechceme vás připravit o tradiční zvěřinové speciality, ale současná situace
nám nedovoluje udělat HALALI tak jako vždy, a proto bude probíhat pouze
výdej jídel sebou do vámi přinesených nádob.
V případě jakékoliv změny vás budeme informovat.
MS Podhájí Radim
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16. 5. 2020
v doběod
od 9:00
9.00 do
dne 16.5.2020
v době
do12.00
12:00
bude možné odevzdat nebezpečný a velkoobjemový odpad v
Radimi na návsi. Vše pod dohledem pracovnice OÚ. Žádáme
občany o dodržování pokynů, co patří a nepatří do těchto odpadů.
lze odevzdat: barvy, laky, lepidla,
pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny,
zásady, pesticidy, oleje, tuky,
brzdové
kapaliny,
nemrznoucí
kapaliny, zářivky a výbojky, odpad
obsahující rtuť, obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek, olejové
filtry,…
nelze odevzdat eternit!!!
lze odevzdat např. starý nábytek,
koberce, linolea, kuchyňské linky,
atd.
nepatří sem bioodpad, stavební
odpad, dále pak nepatří pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice, mrazáky
a sporáky, bílá keramika.
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HISTORIE OBCE RADIM

V souvislosti s velkými majetkovými převody popisované doby se po více než sto
letech do zaznamenané historie vrací i obec Radim. Přestože se dá předpokládat, že už od druhé poloviny 15. století byla celá součástí kumbur-ského zboží,
až nyní je mezi získanými vesnicemi uvedena „Radim se dvo-rem“, z nejbližšího
okolí pak Lháň a Soběraz. Po smrti Mikuláše Trčky (1540) přešly všechny majetky
na jeho syna Viléma Trčku z Lípy. Ten dříve než zemřel (1569), stanovil ve své závěti z roku 1566, aby panství velišské s Ji-čínem a kumburské s Novou Pakou nerozdílně spravovali jeho strýcové Burjan, Ferdinand, Jaroslav, Zdeněk a Mikuláš,
bratří Trčkové z Lípy. Od počátku osmdesátých let však jako majitel těchto zboží
vystupoval Burjan Trčka, sídlící na Veliši v Jičíně. Po jeho smrti roku 1591 převzal
obě pan-ství syn Jan Rudolf Trčka, který k nim roku 1596 přikoupil další majetky
bezprostředně sousedící s Radimí, totiž tvrz ve Dřevěnici se dvorem, dvůr a ves
Robousy, Studeňany a mlýn na Tužíně. Východně od Jičína poblíž Zebína založil
novou oboru, ke které roku 1600 získal od jičínských háj Val-dice se třemi rybníčky, lukami a rolemi. Když roku 1597 po svém zemřelém bratru Maxmiliánovi
převzal i majetky v Posázaví (Světlá, Ledeč), začal tam postupně přesouvat své
zájmy a aktivity. Proto roku 1606 prodal nejprve panství Veliš, přičemž oddělil
Jičín a trvale ho připojil ke kumburskému pan-ství, a následujícího roku 1607 pak
celé toto kumburské zboží odprodal Zik-mundu Smiřickému ze Smiřic.
		
Pro potřeby Zpravodaje upravil Václav Nidrle
ZDROJE : – Dr. Jan Stríbrný „Radim v proměnách času“
– obecní kronika

Od 11. 5. – 24. 5. od 18.00
Bude otevřena zahrádka U Růže.
Další informace o provozu, budou postupně zveřejňovány – dle rozvolňování.
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TJ SOKOL RADIM
Od pondělí 11. 5. 2020 obnovujeme tréninky – stejný den i čas, tak jak jste
byli zvyklí. Těšíme se na Vás.

NAPSALI O NÁS V JIČÍNSKÉM DENÍKU DNE 21. 4. 2020
V Radimi si poradili, zastupitelé jednali venku.
Jednání pod širým nebem. Obecní úřad v Radimi si poradil i v době nouzového
stavu. Jednání zastupitelstva svolal pod širé nebe, na zahradu přiléhající
k budově úřadu. Zastupitelé se poctivě drželi v nejméně dvoumetrových rozestupech, ochranné roušky byly pro všechny samozřejmostí. Důležitá rozhodnutí
a kroky pro bezproblémový chod obce v Radimi nezbrzdila ani aktuální koronavirová pandemie.
Zdroj: https://jicinsky.denik.cz/ctenar-reporter/radim-obecni-zastupitelstvo-venkovni-zasedani-jednani-und210420-jc.html

Redakce: M. Danišová, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, Š. Kořínková, R. Koláčná
Grafická úprava: D. Křelinová
Kontakt: zpravodaj@obec-radim.cz, www.obec-radim.cz
Tisk a distribuce: OÚ Radim
Počet výtisků: 220 ks
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