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

Leden 2015

číslo 1

Základní škola a mateřská škola Radim

Základní a mateřská škola Vás a Vaše děti srdečně zve na Den otevřených dveří ve středu 21. ledna 2015 odpoledne
od 14.00 do 16.00 hodin.
Přijměte naše pozvání a pojďte nahlédnout do míst, kde je dětem dobře, kde jsou vítáni rodiče a kde máte také
možnost své dítě vyučovat sami v rámci domácího vzdělávání. Těší se na Vás paní ředitelka Jana a paní učitelky
Radka a Šárka.
Zároveň bychom chtěly informovat, že zápis do 1. třídy na naší škole bude probíhat 4. února 2015 od 15.00 hodin.
- kolektiv ZŠ -

2.charitativní šipkařský turnaj v Radimi
Dne 3.1.2015 proběhl již druhý charitativní šipkařský turnaj.
Opět se konal pro jičínský denní stacionář Kamarád
(www.stacionarkamarad.cz). Turnaje se zúčastnilo celkem 69
hráčů i s reprezentační účastí. Spolu s přihlížejícími bylo na akci
více než 100 lidí, kteří finančně podpořili tento turnaj, za což
jim patří velké poděkování.
Vybrané peníze, celkem 8000 Kč, byly předány přímo
zástupcům stacionáře. Společně jsme poseděli při malém
občerstvení,
zazpívali si
a zatančili
při kytaře,
harmonice a base.
Zároveň jsme domluvili další termín turnaje, který se
bude konat 18.7.2015. Opět bude pořádán s dobrovolnou sbírkou
pro stacionář Kamarád. Věříme, že i další turnaj bude probíhat ve
stejné atmosféře jako předešlé a stanou se tradicí v naší malé
hospůdce.
- Eva Karbanová -

UPOZORNĚNÍ na změnu otevírací doby
obchodu COOP v Radimi
!! UPOZORNĚNÍ !!
Dne 29.1.2015 bude po celé Radimi
přerušena dodávka elektrické energie od 7,30
do 14,00 hodin.

PO:
7:00 - 12:30
13:30 - 15:00
Ut:
7.00 - 12:30
13:30 - 15:00
St:
7:00 - 12:00
Čt:
7:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Pa:
7:00 - 12:30
13:30 - 16:30
So:
7:00 - 10:00
 Jedná se o přechodné období po dobu nemoci!
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Sokol Radim

 Každé úterý ve 20:00 pořádá Sokol Radim cvičení pro ženy – pilates, cvičení s overbally a
míči… Může přijít kterýkoliv člen Sokola. Kdo členem není, není problém členství zařídit.
Členský příspěvek činí 500 Kč za rok. Přijďte si protáhnout tělo a udělat něco pro své zdraví a
kondici. Stačí jenom chuť a boty do tělocvičny  Těšíme se na vás.

 Tradiční sokolský ples se koná 24. ledna 2015. Členové a příznivci, kteří mají zájem přispět
něčím do tomboly, mohou ceny nechat nejpozději do pátku 23. ledna v hospodě „U Růže“ nebo u Štěpánky Kořínkové
(Radim 13). Předem děkujeme.
- Štěpánka Kořínková Průměrný věk činí 49,2 roků.

Tužín a Podhájí – údaje k 31.12.2014
celkem domů
z toho trvale obydlených
k rekreaci
roubených

Nejstarší
- žena Anna Frýbová - 91 roků
- muž Václav Luňák - 84 roky

56
26
30
27

Nejmladší občánek
Šimon Jína – nar. 2014

Věkové složení 63 obyvatel nahlášených
k trvalému pobytu:
do 10 let
od 11 do 18 let
od 19 do 40 let
od 41 do 60 let
od 61 do 80 let
nad 80 let

Z trvale hlášených 63 obyvatel je
- 34 mužů
- 29 žen

4
1
18
16
20
4

Tužín 43 (23/20) a Podhájí 20 (11/9)
Celoročně zde bydlí 55 obyvatel nahlášených k trvalému
pobytu a 6 s trvalým pobytem mimo OÚ Radim.
- kronikář Miroslav Říha -

Znáte stopy zvířat?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Správné odpovědi najdete na poslední straně zpravodaje

Byly založeny stránky obce na facebooku.
Skupina má název: Obec Radim (Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň)
https://www.facebook.com/groups/823385891053230
Kdo jste na facebooku, připojte se k naší skupině, dávejte příspěvky o akcích, pište
podněty,…
- Marcela Danišová -
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Popisná čísla ve Studeňanech
ČÍSLO 15 – MANŽELÉ HROCHOVI
V osmnáctém století se zde připomíná Václav Macek, 1821 pak František Macek a 1848 Alžběta Macková. Na sklonku
19. století rodina Šindelářova, někde od roku 1920 pak Karel Paulů, narozen 1891 ve Studenci s manželkou Marií
(1894), rozenou Šindelářovou ze Studeňan z čísla 41. Od padesátých let zde žili a roubenou stavbu přestavěli Vladislav
Kracík (1926) a manželkou Marií Paulů (1931) z původního objektu č.p. 15. Měli syna Miroslava (1954), který byl nucen
usedlost prodat manželům Hrochovým, Michalovi (1974) a Lucii (1981), rozené Provazníková. Hrochovi mají dvě dcery
– Natálii (2001) a Michaelu (2005).
ČÍSLO 16 – ZDEŇKA HAKENOVÁ
Okolo roku 1850 se zde připomíná František Fořt, po roce 1926 pak další František Fořt a Ludmila Jiřišťová, jeho
manželka, ze stavení č.p. 41. Ti měli dcery Růženu a Zdeňku. Chalupa byla postupně opravována a přestavěna
z původního zemědělského gruntu. Dalšími majiteli byli Oldřich Haken a jeho manželka Zdeňka (1933), rozená Fořtová
právě z čísla 16. Oba byli zaměstnanci traktorové stanice ve Studeňanech. Měli dvě děti Zdeňku (1962), provdanou
Brixovou a Oldřicha (1959). Do usedlosti se v nedávné době nastěhoval syn Oldřich s manželkou Liběnou a žijí zde se
Zdeňkou Hakenovou.
ČÍSLO 17 – MANŽELÉ BRIXOVI
Na současném místě stával roubený domek, kde v roce 1849 bydlel František Macek, dále je usedlost spojována
s rodinou Boháčových. Připomíná se zde dále Jan Jiřiště (1875) s manželkou Marií, rozenou Duškovou ze Soběraze. Ti
se sem přestěhovali, když jim vyhořel objekt č.p. 41. Domek následně rozbourali Hakenovi z č.p. 16, kterým patřil po
Jiřišťových. Číslo 17 následně dostal nový zděný domek, který si zde postavili manželé Vlastimil Brixí (1958) a Zdena
(1962), rozená Hakenová a od roku 2000 v něm žijí spolu se synem Tomášem (1985), druhý syn Radek (1982) tragicky
zahynul při autohavárii.
Únorové pokračování nám přinese popisná čísla 18, 19 a 20, pokud nám můžete a chcete s některými údaji pomoci, kontaktujte nás
na číslech (Božena Koudelková 602128177 nebo Václav Nidrle st. 493597343 nebo Václav Nidrle ml. 603346410 či na e-mailu:
nidrlovi@wo.cz
- autorský kolektiv -

Tři Králové
V letošním roce jsme mohli poprvé v naší vesnici přispět
na tříkrálovou sbírku. Malého Kryštofa a Prokopa
Stříbrného a Vojtu Klouzu doprovázel Ondra Stříbrný.
Kluci zazpívali koledu a do zapečetěné kasičky vybrali
celkem 6231,-Kč.
Kdo vlastně byli Tři Králové? Zrodila je středověká
legenda, podle které se praví, jak v den, kdy se v
Betlémě narodil Ježíš, přišli od východu 3 mudrci –
Kašpar, Melichar a Baltazar poklonit se malému
děťátku. Cestu jim ukázala jasná hvězda. Přinesli mu
také dary – zlato, kadidlo a myrhu. Všechny tyto dary
byly v tehdejší době nejen velmi drahé, ale i cenné pro
svou léčivou sílu. Zlato je a samozřejmě vždy bylo
nejušlechtilejším kovem a symbolem bohatství. Kadidlo
bylo díky své vůni, navozující slavnostní atmosféru, v
mnoha náboženstvích velmi vyhledávané. Šlo o směs vonných dřevin, semínek, kořenů a usušených květů. Myrha byla
vonná pryskyřice. Svátkem Tří Králů končí období vánoc. V dřívějších dobách lidé odstrojili stromeček a druhý den
s ním zatopili a uvařili kávu a touto vůní ukončili Vánoce.
– Zdeňka Stříbrná -

Kulturní vyžití - Plesová sezóna je v Radimi v hostinci „U Růže“ v plném proudu
17. leden
24. leden
7. únor
21. únor

Hasičský ples SDH Dřevěnice
Sokolský ples Radim
Hasičský ples SDH Radim
Sokolský ples Dřevěnice

hudba: HORAL SB
hudba: Duo Renegades
hudba: EFEKT Hořice
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Co se mění od ledna 2015?

Výročí v našich vískách

Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí:
- Zavádí se porodné i na druhé dítě, dosáhne na něj více rodin.
- Senioři si na důchodech polepší o zhruba 200Kč.
- Minimální mzda vzrostla na 9200 Kč hrubého. Poctivě pracovat
se musí vyplatit. Minimální hodinová mzda tedy vzrostla z
50,60Kč na 55Kč. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v
srpnu 2013, v letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována vůbec.

Únor
Frýbová Anna

- Marcela Danišová -

Kam za sněhem?

Kdy linka jezdí?

Zima v našich nadmořských výškách zatím
neukázala to pravé kouzlo, které by
vydrželo více než pár dnů. Proto za ní
musíme popojet kousek dál. Mnoho
lyžařských areálů nabízí svoje služby. Je
možné využít například skibus do
Herlíkovic.

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Na obecním úřadu se objevují
stížnosti o volném pobíhání psů.
Žádáme všechny majitele, aby zajistili,
že se jejich pes nebude volně pohybovat
po vesnici. Pokud by se případy
opakovali, bude to muset obecní úřad řešit!

!

odjezdová místa

Po, Út, Čt, So, Ne

Jičín

místo nástupu
autobus.
nádraží zastávka
č. 12

7:35

16:55

Nová Paka

Poliklinika

7:55

16:45

8:25

16:15

Herlíkovice

Cena jízdenky (skipas + skibus)
Po, Út,
Dny
Čt
Cena dospělý
590 Kč
Cena junior
540 Kč
Cena dítě
330 Kč

So, Ne
650 Kč
540 Kč
390 Kč

Recepty (které možná neznáte)
V tomto počasím se nám mohl hodit.
Nejprve oloupeme a nastrouháme na hrubším struhadle cca 130 g
zázvoru, oloupeme 1 citrón a 1 pomeranč, které pokrájíme na
kolečka. Vše dáme do skleněné nádoby, přidáme asi 6 lžic medu
(jako alternativu lze dát javorový nebo agávový sirup) a
zalijeme půl litrem vodky nebo třeba i slivovice.
Kdo má rád, může přidat trochu hřebíčku, skořice, badyánu,
vanilky. Vše necháme 3 dny louhovat. Poté stačí likér scedit, dát
do ledničky a každé ráno (a třeba i večer) chodit na jednu štamprličku  Jen
pozor na řízení auta – policii byste asi těžko vysvětlovali, že jste nepili alkohol, ale pouze jste si
dali „meducínu“.
- Marcela Danišová -

Pranostiky pro leden

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Stopy zvířat: 1-kůň, 2-divoké prase, 3-jezevec, 4-veverka, 5-zajíc, 6-jelen, 7-liška, 8-pes, 9-kočka, 10-ježek
Redakce: M. Danišová, J. Šuková, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, P. Macáková, kolektiv ZŠ
Počet výtisků: 150 ks
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz
Tisk a distribuce: OÚ Radim

