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Měsíčník
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

PŘESTAVBA KAMPELIČKY NA OBECNÍ BYTY

Jednou z priorit zastupitelstva obce je mimo jiné i rozšíření obecních bytů k pronájmu. V letošním roce se podařilo získat dotaci na rekonstrukci Kampeličky za účelem vzniku
obecních bytů v rámci programu „29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR“ Ministerstva financí ČR, podprogram 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy
a provozování komunální infrastruktury. Firma DKK Stav s. r. o., která vyhrála
výběrové řízení, se již pustila do rekonstrukce. Průběžnou fotodokumentaci
akce můžete shlédnout na webových
stránkách obce. Podmínky, které bude
muset splňovat každý zájemce o nájem
– musí být starší 18 let; mít trvalé bydliště nebo povolení k trvalému pobytu na
území České republiky nebo být státním příslušníkem státu Evropské unie;
být způsobilý k právním úkonům, případně musí tuto způsobilost splnit
osoba, která žadatele zastupuje; u žadatele nesmí být ke dni podání
žádosti evidován žádný dluh vůči obci Radim.
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Kritéria výběru nájemníků:
1. bydliště ve správním území obce Radim a nejbližším okolí do
20 km
2. přednost mají rodiny s dětmi
3. prokázání dostatečného příjmu na krytí nákladů spojených
s nájemným a službami
Okruh zájemců je podmíněn
přihlášením k trvalému pobytu
v obci Radim (pokud zájemce
není v obci již hlášen). Obecní úřad vypíše (až se bude blížit dokončení výstavby) záměr pronájmu bytů. Nájemník
bude vybrán z podaných nabídek a splnění kritérií určenou komisí. V současné době
řeší zastupitelstvo obce projektovou dokumentaci na re
konstrukci Hospody U Růže. V plánu je návrh rozšíření sálu o prostory
v prvním patře nad úrovní sálu. V prvním patře nad ostatními prostory
je pak v plánu vybudování celkem 4 bytových jednotek. Výstavba však
bude zatím "čekat" na žádost o případnou dotaci.
							
Marcela Danišová

Čištění komínů proběhne v letošním
roce ve dnech 18. 9.–20. 9. Od září bude
v místní Jednotě přihláška, do které se budete moci zapisovat tak jako
v minulých letech.
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V NAŠÍ OBCI SE BUDE KONAT AKCE „154 VÝROČÍ BITVY U JIČÍNA" DNE 19. ZÁŘÍ 2020.
Muzeum přírody Český ráj je již od roku
2006 organizátorem tradiční vzpomínkové akce týkající se roku 1866 na Jičínsku.Všichni, kteří se zúčastníte této akce,
uvidíte cca 80 vojáků pruské, rakouské
i saské historické jednotky. Na hřbitově se uskuteční pietní akt u pomníku
z r 1866. V této bitvě zemřel František Bystřenský, jehož hrob se nachází hned po levé straně po vstupu na
hřbitov. Na poli naproti hřbitovu proběhne ukázka výcviku popřípadě bitevní ukázka. Přesný program bude
zveřejněn v příštím zpravodaji.

KONTEJNERY NA HŘBITOVĚ

Na hřbitov byly pořízeny 2 kontejnery na hřbitovní odpad. Nejprve byly
umístěny před hřbitovem. Po 14 dnech,
kdy byly plné odpadu z projíždějících
automobilů, jsme je přemístili na hřbitov. Zde nám na oplátku někdo ukradl
z jednoho kontejneru všechna 4 kolečka.
Jo, českému človíčku se hodí vše!
Zdeňka Stříbrná
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny
a mohlo by se zdát, že škola ulehne do dvouměsíčního spánku. Ne však v Radimi. Kdo chodí někdy
okolo budovy školy, ví ,že zde panuje ruch stavby.
Ano, kromě toho, že budeme moci využívat krásnou
a novou tělocvičnu patřící Sokolu, také my ve škole
jsme se vrhli do úprav, aby děti v září měly
patřičné zázemí pro své vzdělávací aktivity.
Ve škole se v jedné třídě probourala příčka
a tak starším školákům vznikne stejně velký
prostor na vyžití jako dětem mladším. Tímto
velice děkuji Lukáši Karbanovi a Zdendovi
Pozdníčkovi, kteří se v opravdu krátkém
čase ujali celé akce a díky nim spěje vše ke zdárnému konci. Také bych chtěla
na tomto místě poděkovat i vedení obce za schválení námi navrhovaných
úprav a celkově za výbornou spolupráci. Děkujeme! Dále ještě ve škole
a školce budeme mít nová světla, ty původní díky své svítivosti již nevyhovovaly hygienickým normám, tudíž byla nutná výměna. No a v neposlední
řadě dojde k výměně zadních dveří, které opět z bezpečnostního hlediska
nevyhovovaly. Tak to je krátký report ze školy v době prázdnin… Přejeme
hezké letní srpnové dny.
Radka Koláčná

PRANOSTIKY NA SRPEN
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
Z „Velké knihy českých pranostik“ od Adély Müllerové, vybral M. Říha.
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PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY.
Ve stávající tělocvičně postavené v letech 2000–2001 bylo možné plnohodnotně provozovat pouze ping-pong a případně cvičení dětí v rámci
Sokola či ZŠ. Další problém bylo nehospodárné vytápění, protékající střecha a poškozená podlaha. Proto se TJ Sokol v roce 2017 rozhodl, že se pokusí získat finanční dotaci, aby stávající tělocvičnu bylo možno přestavět/
dostavět tak, aby vyhovovala současným požadavkům. Pro zpracování
projektové dokumentace byla vybrána jičínská projekční kancelář JCPRO,
díky nejnižší ceně a kladným referencím na firmu JCPRO. Projektová dokumentace byla dokončena v lednu 2018, stavební povolení jsme získali
26. 11. 2018.
V říjnu 2018 byla podána
první žádost (řešeno vlastními silami) o dotaci na
přestavbu tělocvičny na
MŠMT (Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy). V březnu 2019 TJ Sokol
obdržel rozhodnutí, že mu
dotace nebyla udělena. V létě 2019 byl MŠMT vypsán další dotační titul,
který byl vhodný pro náš případ. Tentokrát žádost o dotaci pro TJ Sokol
vyřizovala specializovaná firma zabývající se získáváním dotací pro spolky
jako je TJ Sokol Radim. V březnu 2020 jsme obdrželi souhlasné rozhodnutí o přidělení dotace. Ihned bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele
stavby. Toto řízení vyústilo v podepsání smlouvy o dílo 18. 5. 2020
s hradeckou firmou MEGAS s. r. o. Práce byly zahájeny předáním/převzetím staveniště 16. 6. 2020. Termín dokončení prací je 15. 12. 2020.
Jiří Macák

OSLAVENCI V ZÁŘÍ
HANA SEDLÁČKOVÁ (70)
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE
SRPEN 2000
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události zaznamenal pan
Václav Nidrle před dvaceti lety.
srpen 2019 – 66. Volejbalová Dřevěnice

První dekáda měsíce byla oblačná s teplotami kolem 22°C, s jednou slabou dešťovou přeháňkou, zemědělci začali sklízet obilí, fy. Novostav
z Nové Paky pokládala obrubníky chodníků a ve Dřevěnici a na 2
kurtech v Radimi proběhl první víkend tradičního volejbalového
turnaje. Druhá dekáda slunečná s teplotami kolem 30°C, přestaly
růst houby a toto pěkné počasí si pochvalovali zemědělci, táborníci
na Podhájí i sportovci při druhém víkendu volejbalového turnaje. U
domu čp. 47 majitel Vl. Fibiger se zednickým mistrem panem Stoklasou z Tužína, nahodili štítovou stranu u garáže a dílny. V Jičínské
nemocnici ve věku 85 let zemřela paní Anna Vindyšová, v Jičínské
smuteční síni dne 21. 8. se konalo poslední rozloučení. Silničáři u
nově položených obrubníků doasfaltovali silnici, na sklizená pole
zemědělci vozí hnůj a sklízejí se otavy, horké počasí už začíná být
nepříjemné. 19. 8. za účasti 22 dvojic uspořádali sokolové tradiční
deblový turnaj. Na začátku třetí dekády první bouřky a po lijáku v
noci 22. 8., kdy napršelo 30 mm se ochladilo na příjemných 25°C. U
Hartmanů a Stříbrných pokrývají střechy taškami. Hasiči a sokolové
uspořádali 26. 8. taneční zábavu a na hřišti se konal turnaj ve volejbale za účasti 10 družstev. Začaly se vybírat brambory, kterých bylo
hodně a byly veliké, počasí oblačné, sklízí se sláma a otavy.
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Z WIKIPEDIE – UDÁLOSTI VE SVĚTĚ A V ČR

5. srpna – se narodil rakouský fotbalový záložník Jonas Auer
zemřel anglický herec Alec Guinness (*2. 4. 1914)
12. srpna – zemřela americká herečka Loretta Youngová (*6. 1. 1913)
18. srpna – zemřel režisér a herec Jiří Roll (*18. 5. 1914)
22. srpna – zemřel prezident Ázerbájdžánu (*24. 6. 1938)
31. srpna – zemřel prezident Maďarska Árpád Göncz (*10. 2. 1922)
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha
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HISTORIE OBCE RADIM

Pokračujeme v povídání o historii obce popisováním hospodaření
rodiny Smiřických mimo jiné i na Kumburském panství. Albrecht
Jan Smiřický, horlivý a přesvědčený evangelik, se jako jeden z vůdců
protihabskurské opozice významně zapsal do českých dějin na počátku stavovského povstání. Po pražské defenestraci v květnu 1618
se stal členem zemské vlády třiceti direktorů, ale již při podzimním
tažení stavovských vojsk proti ofenzívě císařské armády v jižních Čechách onemocněl a 18. listopadu 1618 v Praze zemřel. Poručníkem
nesvéprávného Jindřicha Jiřího, posledního mužského potomka
Smiřických, se stala jeho mladší sestra Markéta Salomena, vdaná za
Jindřicha Slavatu z Chlumu a Košumberku, která se ujala správy veškerého majetku. Starší sestra Eliška (Alžběta) Kateřina byla totiž pro
milostný vztah s poddaným asi od roku 1606 vězněna, posledních
deset let na Kumburku. Markéta Salomena, spravující dominium
Smiřických do bitvy na Bílé hoře (8. listopadu 1620), uprchla poté
do Slezska, kam vzala i svého bratra Jindřicha Jiřího. Veškerý rodový
majetek byl zkonfiskován, ale Albrechtu z Valdštejna, po matce blízkému příbuznému Smiřických, se obratným vyjednáváním a zákulisním manévrováním podařilo toto rozhodnutí zvrátit (na část majetku získal předkupní a zástavní právo). V červnu 1621 byl prohlášen
za poručníka nesvéprávného Jindřicha Jana a správce celého jeho
dědictví, poté napadl konfiskaci jako neoprávněnou. Výsledkem
byla smlouva z 2. listopadu 1622 o rozdělení majetku Smiřických,
pro Valdštejna velmi výhodná. Získal totiž celou jeho polovinu, především v severních a severovýchodních Čechách, včetně kumburského panství s Jičínem. A Albrechtem Václavem Eusebiem z Valdštejna se v souvislosti s historií obce Radim budeme zabývat příště.
			
Pro potřeby Zpravodaje zpracoval Václav Nidrle
Zdroje : – Dr. Jan Stříbrný: Radim v proměnách času
– obecní kronika
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SOKOLSKÉ LÉTO 2020
V okresním přeboru ve volejbale se dohrálo jarní kolo. Muži skončili na
3. místě , ženy „A“ jsou také na 3. místě a ženy „B“ na místě 5. Bohužel se nepodařilo dohrát okresní kolo ve čtyřkovém ani šestkovém volejbale. Doufejme, že na podzim bude příznivá situace a děti se opět zapojí do svých
soutěží. Na začátku prázdnin jsme za poněkud zpřísněných podmínek
uspořádali tradiční letní tábor. Zúčastnilo se 50 dětí. Tábor se konal opět ve
Zbytkách u Velkých Hamrů. V této lokalitě se nám velmi líbí a mimo to je
v dnešní době velmi složité sehnat něco podobného za rozumných podmínek. Heslo letošního tábora bylo „Ať je čtvrtek nebo pátek, my máme
každý den svátek.“ Každý den jsme se věnovali zvykům a tradicím našim
i převzatým. Děti vyráběly srdíčka na sv. Valentýna, malovaly velikonoční
vajíčka, vyráběly domečky pro zajíčky, sestavovaly zprávu. Vzhledem k momentální situaci byly zakázány výlety, proto jsme většinu času trávily na
chatě a jejího
okolí. U chaty je
louka a les, takže nám to velmi vyhovovalo.
Pře d p o s l e d n í
den rozdával
Ježíšek
všem
malé dárečky.
Tábor jsme zakončili celotáborovou poutí
a ohňostrojem.
Dětem se líbil, jen vedoucí letos odjížděli více unaveni. Na dětech byl dost
znát výpadek školy a pravidelných aktivit. Všem vedoucím patří obrovský
dík za zvládnutí celého tábora. Dovolte mi ještě moc poděkovat Mirku Adolfovi a Jaromíru Militkému za sponzorování dopravy. Děkujeme! Loučí se
7
s vámi „Tukan 2020 „ a zase za rok nashledanou.
Štěpánka Kořínková
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V ÚNORU 2019 BYLO PROVEDENO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MÍSTNÍCH SPOLKŮ
MS Podhájí Radim, z. s. (myslivecké sdružení).
Podmínky pro činnost v obci: dobré, nicméně bychom do budoucna
potřebovali získat nějaké zázemí, nejlépe ve spolupráci s obcí.
Spolupráce s obcí: velmi dobrá.
Očekávání od obce pro podporu činnosti: možnost konání schůzí
v obecních prostorách.
Co postrádá: prostor pro skladování krmiva a nářadí.
Navrhované investiční či neinvestiční akce: úpravu obecního prostoru
pro naše zázemí, finanční výpomoc 20.000 Kč na provoz.
Co obci nabízí: konání společenské akce HALALI, výpomoc na potřebných pracích pro obec – dle možnosti.
Marcela Danišová

67. VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE SE LETOS NEKONALA!

Pořadatelé největšího a nejoblíbenějšího volejbalového turnaje v republice se s těžkým srdcem rozhodli, že se letos hrát nebude… Epidemiologická
situace se nepříznivá, obavy místních pořadatelů silné, požadavky
na hygienu velmi přísné. Takže se komunita volejbalistů sejde až v roce
2021.
			
Václav Nidrle, tiskový mluvčí Volejbalové Dřevěnice
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EXPEDICE NOVÝ ZÉLAND

PROTINOŽCE PO VŠETEČNÝCH OTÁZKÁCH MIRKA ŘÍHY PŘIBLIŽUJÍ
VAŠEK NIDRLE (TEXTEM) A ALENA NIDRLOVÁ (OBRÁZKY) – DÍL VIII.
Mirka Říhu zajímalo, jak je to vlastně s tím malým Yellowstone na Novém Zélandu. Tam se určitě také podíváme – bude to ale až v zářiovém
pokračování. Určitě totiž nechceme vynechat
Maory a jejich folklór. Ale postupně: 24. 10. vyrážíme ráno do městečka Tauranga a vystupujeme na kopec Manu Maunganui,
sice jen 232 metrů nad mořem, ale když vyrážíte opravdu od hladiny moře, je
to slušný a strmý výstup. Z vršku je krásný kruhový výhled na přístav, městečko
i volné moře. Ušli jsme nějakých pět ale docela ostrých kilometrů. Na pláži jsme
si s drobným mrazením v zádech přečetli cedule, kde je podrobně popisováno,
jak se chovat při vlně tsunami a kolik minut máte na to, abyste se jakýmkoliv
způsobem přemístili na výše zmíněný kopec. Nic povzbudivého… Odpoledne
jsme popojeli k úžasné říčce Kaituna, nikdy jsem
na vlastní oči tak divokou vodu neviděl, několik
malých vodopádů a peřeje sevřené a to všechno sjízděli jak kajakáři, tak raftaři. Borci často
vypadávali z lodí a pod peřejemi je tahali profíci
z vody. Docela adrenalin, to mi věřte! Autem pak
projíždíme ovocnářskou oblastí, vidíme sady
jabloní a hrušní, vinice a hlavně kiwi. Této oblasti
se asi právem říká „hlavní světová pěstírna“ tohoto vynikajícího ovoce. Dojíždíme k jezeru Rotorua
a vystoupáme na nádhernou vyhlídku nad ním.
Nocujeme (a je to zase hodně chladná noc) v kempu na pláži jezera. Ráno vyrážíme brzy do stejnojmenného městečka Rotorua. Tady v roce 2013 došlo k erupci, která vytvořila celou řadu bublajících
a hlavně smradlavých a kouřících vývěrů. Tady bych bydlet vážně nechtěl! Tohle
městečko má krásný park, kde bylo za koloniálních dob sídlo správy této části
Nového Zélandu. Jako by se tady zastavil čas a ocitli jsme se někde ve dvacátých
letech minulého století ve staré dobré Anglii. Lázně (modré, tedy evropského
ražení a polynézské), spousta důchodců hrajících kroket (pozor nepleťte si s kriketem). Park vzorně upraven, prostě veliká pohoda. Další zastávkou bude a to se,
Mirku, těš! – maorská vesnice a pak už se opravdu vypravíme do toho slíbeného
malého Yellowstone.
Říha a Nidrle
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TJ Sokol Radim Vás srdečně zve na

Jirkův posvícenský
turnaj smíšených
družstev ve volejbalu
Dne 22. 8. 2020 od 8.30 na hřišti za školou
Přihlášky: tel. 604 238 206 nebo email

korinkova.stepanka@email.cz
Do 19. 8. 2020
Prezentace od 8.00 – 8.30 hod.
Startovné 500,- Kč
Ceny a tradiční občerstvení zajištěny.
Po skončení turnaje tradiční posvícenská
zábava se skupinou PROROK.
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