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NAPSALI O NÁS – ČESKÝ ROZHLAS 28. 5. 2020
V Základní škole v Radimi na Jičínsku se už zase drtivá většina školáků učí a v radimské mateřince si hrají předškoláci. Za výukou v nouzovém stavu se proto teď
už mohla s klidným svědomím ohlédnout ředitelka školy Radka Koláčná.Ta každý
všední den až do 22. května vyučovala z jičínského bydliště tři hodiny on-line první
až třetí třídu, pak zaopatřila své děti a odjela na kole do Radimi, aby plnila ředitelské
povinnosti spojené hlavně s papírováním. I přes náročnost uplynulých dvou měsíců
je spokojená, chválí spolupráci jak se svou kolegyní Kateřinou Babíkovou, která se podobně intenzivně věnovala čtvrťákům a páťákům, tak i s rodiči, ale hlavně se školáky.
Radka Koláčná řídí radimskou základní a mateřskou školu teprve od konce loňského srpna a jak říká, sama se postupně učí. Většina
dětí je teď zase zpátky ve školních lavicích,
kde výuka plynule navázala na předchozí on-line distanční vzdělávání. „Už týden po uzavření škol jsme si říkaly, že bychom dětem
mohly dát víc než jim jen zadávat úkoly. Zúčastnily jsme se videokonference, kde jsme
se seznámily s platformami pro videovýuku. Pak jsme sedly a celý víkend se věnovaly přípravě," vysvětluje Radka Koláčná. A hned doplňuje.
„Jednoduché to rozhodně nebylo.
V dalším týdnu jsme šly i k některým
rodičům domů a tam připojení zkoušely. Teď víme, že to všechno mělo
smysl, rodičům se ule vilo, myslím, že
jsme je nepřetěžovaly, hodně jsme toho ve výuce stihly, pozadu rozhodně nejsme, naopak. A co bylo hodně důležité, děti se navzájem viděly. Výuku zvládala a s pomocí maminky s ostatními držela krok i naše žačka s kochleárním implantátem,“ popisuje Radka
Koláčná, která už se na osobní setkání se školáky těšila a prý to tak bylo i naopak.
zdroj – https://hradec.rozhlas.cz/na-jednicku-vyucovala-v-nouzovem-stavu-malotridka-v-radimi-skolaci-pozadu-nejsou-8211768

OBECNÍ ZPRAVODAJ

6/2020

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Konečně ve škole aneb koronavirus naučí všechny.
Názvem uvedeným v titulku se v současné době asi zabývá každý obyvatel napříč kontinenty. To, co teď musíme řešit a v čem musíme žít, nám přerovnává
hodnoty. To, co bylo dříve zásadní a důležité jaksi ztrácí na významu a ustupuje
do pozadí. Začínáme si vážit věcí, které byly tak všední a samosřejmé. To platí
i pro školství. Ze dne na den zůstaly zavřené školy, děti seděly zavřené doma, jediný kontakt se školou a vrstevníky měly prostřednictvím digitálních technologií.
Záleželo na každé konkrétní škole, jak se
vypořádá s nastalou situací. Nikdo nebyl
připravený a nebylo možno se ani připravit
na to, co přišlo po 11. březnu. Určitou výzvou bylo změnit zaběhlé způsoby vzdělávání a přizpůsobit se novým podmínkám
a to docela během krátké doby. Bylo potřeba přenést tradiční výuku do online prostředí.
Nároky na digitální výuku jsou ovšem
daleko náročnější, online nástroje se
neustále vyvíjejí, tudíž byly kladeny
i patřičné požadavky na digitální gramotnost u učitelů. Dále spolupráce,
důvěra a respekt nejen mezi učiteli
kolegy, ale také na rovině učitel, žák
a rodič , také jeden z pilířů nejen distanční výuky. Jednou z dalších otázek – množství učiva. Určitě nám tato
doba nabídla možnost zhodnotit a vyselektovat pouze informace důležité a zásadní a „nehustit do dětí“ učivo jen proto, že to je někde napsáno. Pro děti to bylo
poselství v tom, že škola není nutnost a otrava, ale že být ve škole se svými spolužáky je vzácnost a chvíle strávené v kruhu svých kamarádů nám pomáhají úplně
nejvíc. Děti se naučily být odpovědnější za svou práci, přesnější, více dodržovat
daná pravidla a také samostatnější. Možná to byla určitá zkouška a nemožnost
dělat věci zaběhlým způsobem nás donutilo přehodnotit svůj život, svůj postoj.
Zjistit, že to co vlastně potřebujeme, již máme a tím jsou lidé a přátelé okolo nás.
Je na nás, jak tuto výzvu uchopíme. Ze školy a školky přejeme již jen krásné zítřky
nezkalené žádnými nařízeními.
Radka Koláčná
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE
ČERVEN 2000

Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak
události zaznamenal pan Václav Nidrle před
dvaceti lety.
Po prvních dvou chladnějších dnech se oteplilo
.
až na 29°C, 5. června se konalo rozloučení s pa6. 6. 2019 – havárie na vodovodu
nem Jiřím Jínou. Večer při bouřce spadlo 7mm
a další tři dny byly slabé přeháňky. 10. června při obloze bez mráčků a 29°C se
konal turnaj smíšených družstev ve volejbale a radimskou organizaci včelařů navštívili včelaři z Úpice a prohlédli si včelín u Podrazilů. Velmi teplé počasí uspíšilo
sklizeň třešní, začaly zrát maliny a vylétly už mladé vlaštovky. Na Tužíně u mlýna
byla porucha na vodovodu, manželům Vodvárkovým se 16. června narodil syn Tomášek, u Hartmanů a Stříbrných pokračují stavební práce. Je sucho, tepla v polovině měsíce až 35°C, ochlazení po studené frontě 23.června s deštěm 11mm a konec úmorného počasí. Déšť i následující dny s ochlazením na 17°C a počasí spíše
podzimní vydrželo až do konce června. U Rajmů čp. 24 stavějí dřevěnou chatku,
rodina Fišerova z Prahy u čp. 20 dala nové tašky na střechu včetně oplechování,
před číslem 26 byly opraveny vodovodní ventily.
Z WIKIPEDIE – UDÁLOSTI VE SVĚTĚ A V ČR
5. června – zemřel italský filmový režisér Franco Rossi (*19. 4. 1919)
6. června – se narodil orientační běžec Michal Bořánek
7. června – zemřel volejbalový reprezentant a trenér Josef Kozák (* 6. 3. 1920)
12. června – zemřela česká herečka Renáta Doleželová (*20. 6. 1950)
13. června – zemřel profesor Univerzity Karlovy Alois Jedlička (*20. 6. 1912)
19. června – zemřel premiér Japonska Noboru Takešita (*26. 2. 1924)
25. června – zemřel skautský pracovník Václav Hübner (*18. 4. 1922)
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha

Dne 1. května byl otevřen
malířský ateliér HANAK ve
Studeňanech.
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PRANOSTIKY NA ČERVEN

Červen studený – sedlák krčí rameny.
Jaký červen, takový i prosinec.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Déšť na Víta – špatná budou žita.
Na svatého Jana jahody do džbána.
Petr a Pavel chodí s nůší a houby suší.
Z „Velké knihy českých pranostik“ od Adély Müllerové, vybral M. Říha.

HISTORIE OBCE RADIM

Na přelomu 16. a 17. století se právě díky Trčkům a Smiřických i na Jičínsku definitivně prosadil nový směr ve vývoji raně novověké společnosti, kdy bohaté
šlechtické rody připojovay drobná panství a jednotlivé statky nižší šlechty ke
svým državám a vytvářely velká ucelená latifundia, na kterých zaváděly efektivnější typ podnikání ve vlastní režii. Také Zikmund Smiřický, v té době jeden z nejlepších hospodářů a nebo bohatších pánů v zemi, ze zakoupených a zděděných
majetků postupně vytvořil rozsáhlé dominium. Jeho jádro tvořila jednotlivá panství a statky na severu Čech (Český Dub, Frýdštejn, Semily, Navarov, Hrubá Skála,
Trosky) a na Jičínsku (Hořice, Úlibice), od roku 1607 i kumburské zboží a městem
Jičínem, kde na místě Trčkovského domu začal ihned se stavbou nového zámku. Připojením kumburského panství k rodovému dominiu Smiřických v květnu
1607 vznikla také v jičínském regionu ucelená majetková država, zahrnující na
jihovýchodě Hořicko a na severovýchodě Novopacko. Samotné kumburské panství podle podrobného popisu v Deskách zemských sahalo od Jičína (včetně několika blízkých vsí na sever od města – Kbelnice, Dílce, Podůlší, Zámezí) k hradu
Bradlci a dál až k Ploužnici, od hradu Kumburku ke Staré Pace a od ní na sever
až po Bělou, Svojek, Kruh a Olešnici, na východě pak od Nové Paky přes Újezd
(Kumburský), Stav a Úlibice až na jihu k Nemyčevsi.K panství patřila samozřejmě také Radim a vsi v jejím okolí – Soběraz,Lháň,Tužín,Dřevěnice a Studeňany.
Kromě samotné vsi je zde poprvé uvedena i „tvrz Radim s dvorem poplužním
a kovárnou“. Radimská tvrz byla založena nejspíš ve druhé polovině 16. století za
Trčků z Lípy a lze předpokládat, že pokud se Trčkové zdržovali na svém panství,
tak místo na Kumburku, kde už delší dobu majitelé nebydleli, mohli kromě Jičína
přebývat i na této tvrzi.
Pro potřeby Zpravodaje upravil Václav Nidrle
Zdroje : – Dr. Jan Stříbrný „Radim v proměnách času“
– obecní kronika
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OSLAVENCI V ČERVENCI
JAN BÁRTÍK

65

JANA RŮŽIČKOVÁ

60

FRANTIŠEK ODVÁRKO

80

KAREL TICHÝ

65

KVĚTUŠE SVATOŠOVÁ

75

HANA MILITKÁ

60

VLASTA SEDLÁČKOVÁ

92

V ÚNORU 2019 BYLO PROVEDENO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MÍSTNÍCH SPOLKŮ
Včelaři
Podmínky pro činnost v obci: dobré, ale činnost organizace není na správě
obce závislá
Spolupráce s obcí: není, ale v budoucnu nevylučují
Očekávání od obce pro podporu činnosti: dotace na nákup vybavení, které
by sloužilo všem včelařům
Co postrádá: na obecních pozemcích – polní cestu, chybějí remízky, biopásy,
tůně – pro větší biodiverzitu krajiny
Navrhované investiční či neinvestiční akce: vysazování křovin, alejí a remízků
na obecních pozemcích, kde to nebude bránit dalšímu využití
Co obci nabízí: včely jsou hlavním opylovačem = užitek pro všechny zahrádkáře a pěstitele, možnost exkurze pro děti ze školy
Marcela Danišová
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SDH RADIM
S potěšením Vám můžeme oznámit, že se našemu spolku podařilo získat neinvestiční dotaci na podporu činnosti kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných
hasičů od Královehradeckého kraje ve výši 44.000 Kč. Tato dotace bude využita na
nákup hasičského vybavení – např.: nové helmy, vzduchovky, sady hadic a také na
financování dopravy. Z dotace máme velkou radost a věříme, že i díky ní bude práce
s našimi mladými hasiči zase o něco lepší a kvalitnější.
V sobotu 30. 5. 2020 v dopoledních hodinách SDH Radim uspořádalo sběr železného šrotu. Na sběr vyrazily celkem tři
party hasičů, takže práce rychle utíkala
i přes velké množství darovaného železného odpadu, za který děkujeme.
Po sběru práce pokračovala brigádou, při
které se uklízely prostory bývalého „prasečáku“ a hasičárny směrem na Podháj.
K občerstvení byl připraven výborný
kančí guláš, za který moc děkujeme.
Zároveň děkujeme všem členům, kteří
přišli pomoci. Udělal se opravdu veliký
kus práce.
Fotografie z této akce najdete na obecních stránkách
v sekci SDH Radim.
Petra Stříbrná

V Radimi ke kontejnerům byla přidána popelnice a jedlé oleje. Kuchyňský olej
se do ní odkládá v uzavřených pet lahvích. Na Tužín byla přidána popelnice
na papír. Na OÚ se stále uzavírají smlouvy na hrobová místa vždy ve středu
od 18,00 hodin. Bioodpad můžete vozit za hřbitov vždy ve středu od 17,00
do 19,00 hodin. Zájem z Vaší strany o kompostéry byl velký, obec začala zpracovávat žádost o dotaci. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří místním hasičům, kteří
v rámci sběru kovošrotu zároveň vyklidili a řádně uklidili místní starý prasečák.
Zdeňka Stříbrná
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EXPEDICE NOVÝ ZÉLAND

PROTINOŽCE PO VŠETEČNÝCH OTÁZKÁCH MIRKA ŘÍHY PŘIBLIŽUJÍ
VAŠEK NIDRLE (TEXTEM), ALENA NIDRLOVÁ (OBRÁZKY) – DÍL VI.

Jsme na severním ostrově Nového Zélandu, dokonce na jeho nejsever-nější části, nocovali jsme
v krásném kempu poblíž divoké říčky s několi-ka
mešími vodopády, ráno balili mokré stany – po
dost studené noci byla veliká rosa. Jedeme tedy
dále na sever, už nám levá strana silnice nedělá moc problémů, počasí je dobré a pomalu si
zvykáme na vítr – ten je na Zélandu prakticky pořád. Přijíždíme do vesničky Orononi a kocháme
se výhledem na Tichý oceán a na mohutné pobřežní pískové duny. Popojíždíme a vstupujeme
do pralesa v rezervaci Waipoua, nádhera! Značená a upravená stezka nás dovedla ke stromu
kauri (damaroň jižní), který
je (opsáno z tabulky) téměř
2000 let starý, 51 metrů vysoký, obvod kmene má 14
metrů a bylo by z něj 245 kubíků dřeva … Však mu také
Mao-rové říkají „Táta všech
stromů“ druhému pak „Tane
Mahuta“ (Pán pralesa).
Zélanďané si přírodu chrání, dokonce jsme si museli opláchnout podrážky bot
a projít jakýmsi chemickým roztokem, který má zaručit, že se do mimořádně
vzácného pralesa nezavleče nic cizorodého. V pralese je sa-mozřejmě těchto
stromů celá řada a je to úžasné, když si člověk uvědomí, že tady rostly už na
začátku křesťanské éry u nás ve střední Evropě! Obracíme na jih – to abychom
se přiblížili Aucklandu a navečer nakoukneme v městečku Matahone do muzea
„kauri“. Tenhle strom má mimořádně odolné dřevo a tak se používalo třeba na
nábytek či lodě. Ceněná byla i jeho pryskyřice. Teď jsou ale tyto stromy „kauri“
přísně chráněné. Navečer jsme si vybrali pěkný kemp na pláži, pokochali se sluncem za-padajícím do Pacifiku a zalezli do stanů. Noc byla velmi a velmi bouřlivá,
skoro vichřice, která nám lomcovala stany. Ráno jsme ještě mrkli k oceánu, který
fakt působil strašidelně. Ohromné vlny hnané na pobřeží silným větrem, cáry
mraků na obloze a černý, sopečný, písek na pláži. Vyrazili jsme trochu později
a směrem na jih, opět do Aucklandu. A Mirku Řího, severní ostrov Nového Zélendu budeme prozkoumávat i v příštím pokračování.
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TJ SOKOL RADIM
Konečně po postupném rozvolňování opět trénujeme. Ženy a muži minulý týden odstartovali jarní část okresního přeboru ve volejbale. Žactvo bude mít
20. 6. svůj závěrečný turnaj v barevném volejbale ve Dřevěnicích. Ve stolním
tenise dohráli muži svoje utkání a zřídili si provizorní hernu v místní restauraci.
Moc se jim tam líbí.
Za zpřísněných hygienických předpisů odjíždíme 28. 6. se 60 dětmi na letní tábor do Předních Zbytků. Na konci července pořádáme letní soustředění malých
volejbalistů. Na závěr ještě pár řádků o tělocvičně. Po odstoupení Stavingu, který
vyhrál výběrové řízení, bude stavba realizována s firmou Megas z Hradce Králové. Do poloviny června bychom měli předat staveniště. Na realizaci je dost krátká
doba, ale firma se nám zaručila, že vše stihne v daném termínu. Hřiště i klubovna
budou dál v provozu. Již se moc těšíme na příští rok, kdy vás budeme moci uvítat
ve větší tělocvičně.
Štěpánka Kořínková

STATISTIKA VĚDA JE, TA MÁ PŘESNÉ ÚDAJE

Měřeno: Tužín-Krchov, meteorologickou stanicí GARNI 535
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