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

Září 2019

číslo 9

Zprávy z obecního úřadu

Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu se uskuteční v
sobotu 21.9.2019 od 9 do 12 hodin pod dohledem pracovnice OÚ.

Sběr elektroodpadu bude rovněž v sobotu 21.9.2019 od 9 do 12 hodin a to za
požární nádrží směr Podhájí u staré hasičárny. O dohled se postarají mladí hasiči s
vedoucím.

Žádáme majitele psů, aby si po svých miláčcích uklízeli. Setkání s „jejich
výkaly“ je velice nepříjemné pro sekáče s křovinořezem.

Dále žádáme majitele psů, aby si své „psí mazlíčky“ hlídali a nepouštěli je
samotné. Na OÚ se nám hromadí stížnosti na volně pobíhající psy a už máme
nahlášeno několik roztrhaných nohavic.

Uzavření silnice Valdice - Studeňany se posouvá. O přesném termínu budete
informováni.

Pochvala

Na děti MŠ a ZŠ čekal ve školní zahradě
nejen nově zrekonstruovaný chodník firmou
JASTAV, ale rovněž nově natřený a
„pomalovaný“ zahradní domek. Pochvalu si
za to zaslouží Zdenka Adolfová a Naděžda
Böhmová.

Moc děkuji za úklid půdního prostoru
nad hospodou minulou sobotu.

Poděkování patří: Zdeňku Pozdníčkovi, Lukáši Karbanovi, Járovi Sedláčkovi,
Radku Říhovi a těm přišli na pomoc: Roman Klouza, Tomáš Odvárko a Jan Míka.
Karlovi Stříbrnému děkuji za zapůjčení manipulátoru a traktoru s vozem.

Za sekání traktůrkem a křovinořezem děkuji panu Stanislavu Kučerovi a
Michalovi Kulhánkovi. Je milé, když chodí na úřad pochvaly za posekání a úklid,
jaký tam ještě nezažili.

Dále žádám o udržování pořádku u kontejnerů. Věřím, že nepořádek, který
byl sobotu také uklizen, byl ještě pozůstatek „prázdninových hostů“ Radimi.
Přikoupily se 3 kontejnery – 1 do Lháně na plast, 1 na plast a 1 na papír do
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Radimi. V nebližší době přibude 1 kontejner na papír na Tužín a 1 na sklo do
Radimi. Do konce roku budou zrevidovány tržby od obyvatelů za odpad a platby
obce Technickým službám v Jičíně za odvoz odpadu. V zájmu každého občana by
mělo být co nejvíc třídit odpad, aby se platby za odpad nemusely od příštího roku
výrazně zvyšovat!!
- Zdeňka Stříbrná, starostka –

Základní škola a mateřská škola Radim
V mateřské škole začal provoz v úterý 27. 8. Děti poznaly dvě nové paní učitelky:
Janu Chocholoušovou a Dášu Kociňákovou. V druhém týdnu v září bude ve školce
informativní schůzka pro rodiče. Datum bude vyvěšeno na webu a na nástěnce.
V letošním školním roce je ve školce 23 dětí.
Ve škole máme 21 dětí. Nastala nám změna: místo pana učitele učí 4. a 5. ročník
paní učitelka Kateřina Babíková. Již v minulém týdnu proběhla ve škole
informativní schůzka, kde rodiče měli možnost setkat se s novou paní učitelkou.
Družina bude jako
každý rok do 16.00
hodin. Od října bude
ve škole sportovní
kroužek.
V nejbližší době ještě
v září nás čeká pěší
výlet na Kumburk a
27. 9. pojedou děti ze
4. a 5. ročníku na
dopravní výchovu do
Jičína. Pevně doufám, že si děti na paní učitelky rychle zvyknou, nové děti se co
nejdříve zaklimatizují a paním učitelkám přeji, ať se jim u nás ve škole a školce líbí.
Všem nám přeji krásný a pohodový školní rok 2019/2020 
- Radka Koláčná -

KOMINÍK
Kontrola komínů bude
probíhat dne 20.-21.9.2019
Objednat bude možné jako
vždy v místní Jednotě od
27.8.2019

Výročí v našich vískách
říjen
MARIE MYŠÍKOVÁ 65
IVANA ŠIMKOVÁ 65
ALENA KŘÍŽOVÁ 70
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HISTORIE OBCE RADIM – VIII. část
Koncem 14. století (údajně roku 1393) byla horní část Radimi v držení
kumburských Vartenberků. Po smrti Jindřicha z Koldenburku se roku 1397 stal
pánem na Kumburku jeho syn Jan z Vartenberka, uváděný jako patron kostelů
ležících na tomto panství. Pro velké dluhy musel v létě 1406 hrad a velkou část
panství prodat a udržet pouze horní část Radimi s patronátním právem, vsi Tužín,
Chvojiny a část Lháně. Jako purkrabí na Kumburku Janovi sloužil Ctibor z Radimi,
který vlastnil dolní dvůr a byl jedním z jeho ručitelů, nakonec se podílel i na
vypořádání Janových dluhů.
Když Jan z Vartenberka na svém roce v Radimi roku 1410 zemřel (tím po meči
vymřela kumburská větev Vartenberků), vyžádal si na králi Václavu IV. odúmrť
Racek (Ratmír) z Vojic, zvaný Kobyla a Mikeš (Mikuláš) z Úlibic, ale po spojení
dluhů z tohoto majetku nezůstalo téměř nic. Mikeš z Úlibic jako dobrý hospodář
držel kromě tvrze, dvora a vsi v Úlibicích i část okolních vesnic, od roku 1413 i
Radim, včetně patronátního práva ke kostelu. Roku 1421 se zúčastnil prvního
zemského sněmu v Čáslavu a v dubnu 1423 v řadách konzervativní kališnické
šlechty, která byla vedena Čeňkem z Vartenberka, pánem na Veliši a Veselí, padl v
bitvě proti Janu Žižkovi pod kostelíkem sv. Gotharda u Hořic. Úlibického zboží se
ujal manžel jeho dcery Doroty Beneš z Hustiřan a Mokrovous.
Použité materiály:
1) Dr. Jan Stříbrný,
proměnách času
2) kronika obce Radim

Radim

v

- Pro potřeby zpravodaje upravil Václav Nidrle -

Pranostiky na září
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Babí léto - léto na odchodě.
Divoké husy na odletu - konec i
babímu létu.
Září, na léto jde stáří.

Tři letušky v Paříži
sobota 5.10.2019
zájemci se mohou hlásit v místní Jednotě
nebo u Zdeňky Stříbrné
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE září 1999
Pokračujeme
výpisem
z obecní
kroniky, jak události zaznamenal pan
Václav Nidrle před dvaceti lety.
Stále přetrvává suché počasí, ranní
teploty kolem 10°C a odpolední od 20
do 25°C, do školy nastoupilo pouze
11 žáků, pan Jiří Jína se sám nemůže
pohybovat a byl převezen do
nemocnice v Nové Pace. Svodu
černostrakatého skotu ve Třtěnici se
22. září 2018
účastnil i Karel Stříbrný se 4
oslava 100 let republiky
prvotelkami, které byly zařazeny na 1.
místo. 8.9 spadlo pár kapek vody a krajina je bez zelených ploch, kromě lánů
kukuřice. 11. září se na hřišti konal turnaj v malé kopané, rožnilo se prasátko a o
zábavu se postaraly tři kapely. Denní teploty vystoupaly až k 27°C, 13.9 v 5 hodin
ráno začal hořet stoh balíků slámy za Svatošovými, všechna sláma shořela, hasiči z
Jičína s třemi cisternami uhašovali hlavně okolní suchou trávu. Byla to veškerá
sláma, kterou pan Stříbrný sklidil z 50 hektarů. Manželům Míkovým čp.49 se
narodil syn Jan.
Po jasném dni 15.9, kdy teplota vystoupala na 25°C, následovalo několik
oblačných a větrných dnů, konečně zapršelo a ochladilo se na 20°C. Začala se
sklízet kukuřice, 23.9 navečer po parném dnu prudká bouřka (10 mm) a pršelo
prakticky každý den až do konce září. Zasetá pole i zahrady se zazelenaly, začalo se
moštovat, ale zájemců je málo. Prodejna Jednoty měla z důvodu malování 4 dny
zavřeno a po určitých úpravách zde prodávají Jiřina Benešová a Ivana Jandová.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
05. září – se narodil hokejový útočník Filip Chytil
07. září – zasáhlo Athény zemětřesení, značné materiální škody, 149 obětí
09. září – se narodila modelka Barbora Podzimková
13. září – zemřel spisovatel Jiří Fried (*01.03.1923)
18. září – zemřel ruský astronom Viktor Sergejevič Safronov (*11.10.1917)
21. září – se narodil švédský fotbalový útočník Alexander Isak
22. září – zemřel americký herec George C. Scott (*29.10.1927)
30. září – v Japonsku došlo v úpravně jaderného paliva k explozi a zamoření okolí
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66. VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE HISTORIÍ
Byl to opět krásný a dobře
zorganizovaný
turnaj,
volejbalové setkání více než
1700 volejbalistů, kteří se
představili v celkem 215
družstvech rozdělených do 11
věkových a výkonnostních
kategorií.
Dvacetiminutový
sestřih z téhle oblíbené akce
vyrobila i Česká televize pro
svůj sportovní kanál, do
Dřevěnice zavítal i hejtman
kraje Dr. Jiří Štěpán, vyznamenání jubilantům (osmdesátník Luboš Kraus,
sedmdesátník Olda Lukavec a „bažant“ šedesátník Aleš Dufek) předal předseda
Českého volejbalového svazu Mgr. Marek Pakosta.
Průběh obou sobot trochu ovlivnil déšť – věc letos téměř nevídaná ! –
ale pořadatelé zabojovali a vše dotáhli ke zdárnému konci. V této fázi hodně
pomohla tradiční pomoc Radimáků, jejich dva kurty byly perfektní a nechalo se na
nich hrát prakticky bez omezení ! A tak spolu s dalšími kurty ve Dřevěnici umožnilo
vedení soutěží odehrát i nejkritičtěji ohrožené kategorie volných tříd mužů a žen.
Obě skončili v sobotu pozdě večer téměř současně – moje hodinky ukazovaly
22.59 … Ale hráčky a hráči si to patřičně užili, okolo kurtů bylo na 500 přihlížejících
a ti „dostali“ ze všech aktérů stoprocentní výkony.
Tak to tedy máme za sebou – a vážně úspěšně – a už se těšíme na Volejbalovou
Dřevěnici s pořadovým číslem 67. A taky na pomoc Radimáků i v roce 2020 !
Václav Nidrle, sportovní ředitel turnaje

Fénix a Tixtide
V sobotu
19. října 2019
od 20:00
Restaurace
U Růže v Radimi
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MARTINOVI TO STŘÍLÍ !
Martin Stříbrný, naděje českého brokového střelectví, uspěl na mezinárodním
podniku v Brně – Soběšicích. V mixech vyhrál a v jednotlivcích byl – jak se sluší ve
vztahu k jeho jménu – stříbrný! A protože se jednalo o nominační závod na zářiové
mistrovství Evropy začátkem září, byl to důležitý výsledek. Martin se již od
representačního trenéra dozvěděl, že na tu „Evropu“ pojede.
Martinovi jistě všichni Radimáci drželi palce a nakonec se to ukázalo jako důležitá
pomoc. Mezi juniory obsadil solidní 30. místo, s juniorským týmem pak místo
šesté. Po kvalifikaci dokonce tým atakoval medaili, když do finále postupoval ze
třetího místa. Třeba to „cinkne“ příště …
- Václav Nidrle -

Úspěšné sokolské jaro

Po delší odmlce mi dovolte podělit se s vámi o úspěchy našich malých závodníků a
hráčů.
Od minule vám dlužím umístění našich závodníků v krajském kole zimního
pětiboje. Honzík Myšík skončil na krásném šestém místě, Míša Stříbrná byla pátá a
Vítek Barochovský si odnáší z krajského kola vítězství. Gratulujeme.
Pokračovala soutěž v barevném volejbalu. Další kolo se konalo v Jičíně, kde se opět
naši malí volejbalisté neztratili. Ve žlutém volejbale si vítězství opět vybojovali
Žluťásci- Míša Stříbrná a Jiří Macák, v červeném i oranžovém volejbale se neustále
děti zlepšují a dosahují stále lepších výsledků. V modrém volejbale jsme postavili
dvě družstva, která si vybírají nováčkovskou daň.
V dubnu jsme tradičně pořádali velikonoční turnaj ve stolním tenise. Z vítězství se
radoval opět Karel Stříbrný.
V sobotu se turnaje trojic ve volejbale zúčastnilo 15 hráček a hráčů.
V květnu jsme byli pořadateli hned dvou akcí po sobě. V pátek se hrál čtyřkový
volejbal a v sobotu Radimský Wimbledon. Čtyřkového turnaje se zúčastnilo 8
družstev. V sobotu jsme hráli nejprve žlutý a červený volejbal. Za účasti 9 družstev
ve žlutém si vítězství opět vybojovali Žluťásci, pro nemoc Jiříka Macáka v novém
složení- Klárka Vrabcová a Míša Stříbrná. Červeného volejbalu se zúčastnilo 15
družstev, Ještěrky byly sedmé a Mazlíci desátí. Odpoledne se hrál oranžový a
modrý volejbal. Klárka Vrabcová a Míša Stříbrná si zkusily i oranžový volejbal, kde
skončily na krásném pátém místě, Ještěrky ve složení Adélka Nováková a Zdenička
Barochovská skončily druhé. V modrém jsme měli také dvě družstva - Agamy
obsadily 5 místo a vítězství si odnáší Ďáblíci. Turnaj se opět velice vydařil.
Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací.
Pokračování úspěšného jara příště.
- Štěpánka Kořínková -6-
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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.
velmi dobré
7%

V tomto čísle otázka číslo 6:

Mezilidské vztahy
- Marcela Danišová –

špatné
1%

nedovedu
posoudit
14%

ne moc
dobré
17%
Výkup padaných jablek
každý den od 17 do 19 hod
před domem
Odvárkových

docela
dobré
61%

aktuálně 2Kč/kg

STATISTIKA VĚDA JE, TA MÁ PŘESNÉ ÚDAJE.
rok 2019
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 rok
průměrná teplota v °C -2 3 8 11 13 23 21 20
nejnižší ranní v °C
-13 -9 -3 -2 -1 10 8 8
nejvyšší denní v °C
5 13 19 27 25 36 34 32
srážky sněhové v cm 44 2 2 -- -- -- -- -srážky dešťové v mm 8 2 64 24 78 17 30 87
Měřeno: Tužín-Krchov, meteorologickou stanicí GARNI 535
Zapisuje a zpracovává kronikář Miroslav Říha
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Putování za nekonečnou pánví s romadúrem v kapse
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8. MÍSTO ŽIVOTA A TVORBY JOSEF VÁCHALA A ANNY MACKOVÉ: OD STATKU
“BLÁTIVOU” ULIČKOU K MUZEUN NA NÁVSI
„Smutné časy. Mrzne, daleko jít nelze, sníh též nový napadne, zásoby mi docházejí.
Macková kromě mléka občas, mi nic nedá, ani chléb. Je živa jen z toho, co jí přinese
Pekárek. Z domu neodchází a vše mi odměřuje. Inu konce lásky, ha, ha. Jistý předmět, s
nímž jsem nucen téměř každodenně přijíti ve styk je skleněná konserva, velká i malá,
obsahující podivnou omáčku s kouskem hovězího masa jmenuje se Hovězí na divoko. Je
to jediná nekonečná pánev, kromě rizota, španělských ptáčků, lejča, džuvačů, jeleního
guláše a podobných blbostí, kterou pojízdná prodejna k nám do si vozí. Člověku se z té
jednotvárnosti až žaludek obrací!“
20. listopadu 1957 jsou obě sestry povolány na ONV v Jičíně,
tam podepisují prohlášení, že svolují, aby do hospodářských
budov bylo umístěno JZD. …. Budovy sice zůstaly v majetku
Anny Mackové, ale bez nároku na nájem. 9. února 1958 muži
ze strojní traktorové stanice začínají s kácením stromů, a to
vysokých jasanů ve dvoře. Kácení v sadu, zahradě a na dvoře
pokračuje až do roku 1962. Již v průběhu roku 1958 bylo
rozhodnuto, že se na zahradě postaví nová kůlna a na dvoře
budova kanceláří.
Zdroj:
(http://m-old.cesky-raj.info/cs/putovani-aturistika/questing/putovani-za-nekonecnou-panvi-s-romaduremv-kapse.html )

Příště: další zastávky na trase.

letošní lesní úroda

- Marcela Danišová –
Redakce: M. Danišová, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, Š. Kořínková, R. Koláčná
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