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

Březen 2016

Zprávy z obecního úřadu
Zastupitelé na zasedání dne 9.3.2015 schválili:
- rozpočet obce Radim na rok 2016
- smlouvu o zřízení věcného břemene ve Studeňanech
- vyřešení zeleně na hřbitově v Radimi
- zadání projektu na hasičskou zbrojnici v Radimi
- zadání projektu na obecní domeček ve Studeňanech
- zaměstnat pana Bártíka od 18.4.2016 a požádat Úřad práce
o dotaci na další 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce
- více na web. stránkách obce a na vývěskách

Obec Radim opět
plánuje jarní brigádu
Prosíme o pomoc všechny občany,
kterým záleží na prostředí, ve kterém žijí.
O termínu a podrobnostech budete včas informováni.

číslo 3
Meziobecní
spolupráce:
Radim - Dřevěnice

Chystá se sázení stromků společně
se Dřevěnicí podél silnice.
Stromky se budou sázet po obou stranách silnice Radim –
Dřevěnice.
Celkem bude zasazeno 100 kusů stromků.
Předpokládaný termín sázení je 2.4. nebo 9.4.2016. Přesný
termín bude zveřejněn na vývěskách, na webových stránkách
obce a všichni, kteří mají nahlášené své telefonní číslo, obdrží
SMS zprávu.
- Zdeňka Stříbrná -

Placení poplatků



Poplatek za odvoz odpadů - 410Kč/osobu
Poplatky za svoz komunálního odpadu platí každá fyzická osoba, která zde má trvalé bydliště
a rovněž osoba, která zde má stavbu určenou k rekreaci.
Poplatek za psa - 80Kč/psa

Uvedené poplatky prosíme, zaplaťte do konce dubna 2016 na obecním úřadě v úředních hodinách nebo je můžete zaslat na účet
obecního úřadu 43-5108600297/0100, do zprávy uveďte své jméno a příjmení.
- Jarmila Adolfová -

Únor v ZŠ a MŠ
Začátek února je v naší škole již tradičně ve znamení zápisu do první třídy, letos
připadl na úterý 9. února.
Žáci druhých až pátých tříd se převlékli za pohádkové postavy a už od vchodu
vítali nejen předškoláky, ale také jejich rodiče. Děti pak přivítaly paní učitelky a
společně plnily různé úkoly, které prověřovaly jejich připravenost pro zahájení
školní docházky. Za odměnu si odnesly drobné dárečky, které pro ně naši žáci
vyrobili.
15. února dětem ze školy začaly jarní prázdniny a výjimečně letos zůstala
zavřená i školka z důvodu velké nemocností dětí. Zimní počasí však dětem
nepřálo jak o prázdninách, tak po prázdninách, místo sáňkování a hrátek na
sněhu děti ze školky chodily pravidelně na procházky k rybníku krmit a pozorovat kachny.
Téma Afriky nás stále neopustilo a na pátek 26. února byla
naplánována přednáška o Africe, které se zúčastnili jak školáci,
tak děti ze školky. Zde na tomto místě musím pochválit všechny
děti, které velice napjatě, vytrvale a se zájmem poslouchaly
vyprávění pana Jirky o životě v Africe, o cestování, o životě dětí,
které za jeho přispění nejen finančního mohou navštěvovat
školu v Africe. Jistým bonusem byly suvenýry a předměty přímo
z Afriky, které si děti mohly osahat a prohlédnout na vlastní oči.
Moc děkujeme panu Jirkovi za milé a velmi poutavé vyprávění

Ze školy a školky přejeme krásné dny již okořeněné jarní vůní 
- Radka Koláčná -
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE – březen 1996

21.02.2016 - už také kvetou talovíny

Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události
zaznamenal pan Václav Nidrle před dvaceti lety.

První dny měsíce března teploty slabě pod nulou se sněhovými
přeháňkami, muselo se projíždět a následně teploty kolem nuly. Ráno se
ozývají špačkové, sýkory a pěnkavy. Na obecním úřadě se konala veřejná
schůze, kterou řídil starosta Jiří Stříbrný. Projednávala se smlouva mezi
obcemi Radim a Dřevěnice ohledně vodovodu, čerpací stanice na
Podhájí, cena vody a dotace na výstavbu. Dále byla na jednání kanalizace
na Kyjích, obrubníky v zatáčce u okálů, chodník u Lepařů, žlab na odtok vody podél kostela a objednána byla nová
vývěsní tabule u pošty. Bylo doporučeno družstvu vytahat sloupky, které sloužily k oplocení pastviny směrem k rybníku
Bonda. Schválen byl příspěvek ve výši 600,-Kč pro školu na jízdné do divadla.
V průběhu první dekády noční teploty klesaly pod bod mrazu a přes den bylo jen kolem jednoho stupně a tak zmrzlý
sníh stále držel. Toto počasí vydrželo i v následujících dnech, nasněžilo, foukalo a tvořily se závěje. Ženy z ČK
zorganizovaly sbírku ošacení pro Bosnu, kde zuřila válka. Zahrádkáři uspořádali zájezd do Lysé nad Labem na výstavu
Zemědělec. Kyje a škola byly napojeny na nový vodovod. Postupně se oteplovalo a sníh mizel. V obci byla zavřena
prodejna Jednoty (nemoc vedoucí pí. Barešové, nemocné děti prodavačky pí. Noskové) a zboží na objednávku přivážela
ze Dřevěnice pí. Jiroušová, majitelka drogérie. Již 6 měsíců se v Jičínské nemocnici léčí pan Václav Svatoš.
Poslední dekáda již přinesla oteplení, zbytky sněhu jen po závějích a na sluníčku již bylo velice pěkně. Byl cítit nádech
jara, země však byla hluboko promrzlá. 22.3 se konala v hostinci „U Jandů“ výroční členská schůze ZD. Prodejna byla
znovu otevřena, prodávala jen pí. Nosková. Na severní obloze bylo možno pozorovat kometu. Rozkvetly už první
talovíny, ve Studeňanech pan Šoltýs vyřezal nového poustevníka do Libosadu. Pan Stoklasa zadaptoval na konci obce
teletník na odchovnu kuřat a měl spor o cestu se sousedem Františkem Bajerem. Posledních pět dnů měsíce března
padal každý den sníh, ale vždy opět roztál, Začaly kvést sněženky.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
27. března
– na třídenní návštěvu přijela britská královna Alžběta II
1. března
– zemřel Matej Lúčan, dlouholetý místopř. Vlád ČSSR (*11.01.1928)
6. března
– zemřel Zdeněk Škrdland, kanoista, zlato na OH 1936 (*6.02.1914)
Pokračování v příštím čísle

- Miroslav Říha -

VELIKONOCE S NEJMENŠÍM MÍČKEM
Radimští stolní tenisté pořádají o letošních Velikonocích již 42. ročník – a to v nepřetržité řadě
– oblíbeného mužského turnaje. Využijí k tomu nově zavedený státní svátek na Velký pátek
25. března. Hned po obědě od 13.00 hodin začnou hrát žáci, případně i dorostenci, tady
mohou startovat všichni příchozí. Po nich od 16.00 hodin nastoupí muži, tady z kapacitních
důvodů (k dispozici jsou pouze dva stoly) mohou hrát výhradně pozvaní hráči. Schází se jich
něco mezi 20 až 25 a „klientela“ je řadu let podobná. Kromě domácích se zapojují borci ze
Dřevěnice, Úbislavic, Nové Paky, Žeretic a ze Železnice.
Turnaj v roce 1975 vymysleli Milan Šimek, Václav Nidrle a Jiří Koudelka. První dva jmenovaní dokonce ještě ani jednou
nechyběli !
Začínalo se hrát v radimské hospodě, v době, kdy byla nezpůsobilá, se turnaj na řadu let přestěhoval do Dřevěnice
(hospoda Na Rychtě i tělocvična ve škole), hrálo se dokonce i v hospodě v Soběrazi.
V posledních letech je sportoviště už velmi důstojné. Hraje se ve sportovní hale v Radimi, kde je také výborné zázemí na
kamarádské posezení, na které se všichni borci (a často i několik velmi kvalitních hráček) velice těší. Tady vydatně
pomáhá Štěpánka Kořínková svými kulinářskými specialitami.
Přijďte se podívat a přesvědčíte se sami !
- Václav Nidrle ml. -

Pranostiky na březen
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
- Miroslav Říha -

MŮŽE VÁS POTKAT….
Český statistický úřad organizuje v období 6.2.-5.6.2016 šetření o
životních podmínkách domácností v ČR prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Pracovníci se budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením. Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita! Případné dotazy, kdybyste byli osloveni,
směřujte na Ing. Jitku Kaňukovou tel. 495762325 nebo 732349424.
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STUDEŇANY – POPISNÁ ČÍSLA
50 – FIRMA EKOPRO STARÁ PAKA
Toto číslo mívali Karáskovi „Na Hrázi“. Rozboural jej Jan Karásek, když si postavil vilku na konci obce. V padesátých letech
devatenáctého století hospodářství patřilo Josefu Karáskovi. Po něm chalupu převzal syn Alois, narozený 1880, s manželkou
Františkou (1883), rozenou Mazánkovou z Libuně. Dalším a posledním hospodařícím majitelem byl Jan Karásek a manželka Anežka
(1923), rozená Pozdníčková z Radimi.
Dle aktuálního výpisu z katastru nemovitosti má číslo 50 technická stavba ve vlastnictví firma Ekopro Stará Paka.
51 – PŘEMYSL VÁVRA
První zmínka je o Františku Jiranovi (1846) z Levínské Olešnice a jeho manželce Františce (1848) z Nemyčevse. Dále pak je zmíněn
Václav Jiran, syn Jana Jirana (1849) rovněž z Levínské Olešnice a Kateřina Bajerová (1848) ze Studeňan 33. Václav s Růženou domek
dostavěli a měli zde obchod. Dále se připomíná Václav Jiran (1877) s manželkou Růženou Andresovou, z Radimi 61. Svatbu měli
16.4.1906. Další majitelkou byla dcera Růžena, manželka Václava Podrazila, a dále jejich syn Jiří Podrazil (1932), který domek prodal
současnému majiteli Přemyslu Vávrovi (1968).
V dubnovém čísle se chystáme na čísla 52 a 53, máte-li některé podložené vědomosti o nich, dejte nám vědět na: nidrlovi@wo.cz ,
603346410 (Nidrle ml.), 602128177 (Koudelková) nebo 493597343 (Nidrle st.).
- Autorský kolektiv -

SOKOLOVÉ ZVOU:

v sobotu 12.března od 14:30
v hospodě U Růže
vystoupí místní škola
připraveny jsou hry, soutěže
bohatá tombola

ZAHRÁDKÁŘI ZVOU:

Z vrbového proutí se toho dá vyrobit daleko více.
Nevěříte? Pak se podívejte na obrázek a nebo
ještě lépe – přijďte se podívat
v sobotu 19. března v půl deváté
k rekonstruované Valešově chalupě a uvidíte,
jak si můžete ozdobit svoji zahrádku.

V obci by mohla vzniknout „Charitní pečovatelská služba“
Ke konci února se v Železnici sešli zástupci okolních obcí, mezi které patřila i obec Radim. Během schůzky jim byla představena
možnost vzniku terénní pečovatelské služby, kterou by zajišťovala Oblastní charita Jičín. Organizace již službu provozuje v oblasti
Libáňska, Kopidlenska a Vysokoveselska, kde se stará asi o osmdesát uživatelů a má s ní již několikaleté a dobré zkušenosti.
Službu by z počátku zajišťovaly dvě pečovatelky (v kapacitě 1,5 pracovního úvazku), a to v časovém rozmezí v pracovní dny od
pondělka do pátku od 7.00 do 15.30 hodin a od 18.00 - 20.00 hodin, víkendy a svátky od 8.00 do 20.00 hodin. Úkolem pečovatelek
by bylo poskytovat úkony pečovatelské služby osobám se zdravotním postižením od 27let věku a seniorům. Jednalo by se zejména o:
úklid domácnosti, pomoc s praním a žehlením, dovoz a podání jídla, dovoz nákupů, péči o osobní hygienu, dovoz na úřady a další.
Kompletní výčet činností najdete na webu Oblastní charity Jičín: www.jicin.charita.cz
Cílem pečovatelské služby je umožnit jejím uživatelům setrvávat v přirozeném prostředí domova tak dlouho, dokud je to možné a
pomoci celé rodině tuto situaci zvládnout.
Služby jsou částečně hrazené samotným uživatelem a výši úhrady určuje vyhláška č. 505/2006 Sb. Jedná se o částku 130,- za hodinu
(počítáno po minutách). Na úhradu pečovatelské služby je možno žádat na úřadu práce o „příspěvek na péči“. S žádostí pomáhá
budoucím uživatelům sociální pracovník.
Pokud se vše bude dařit podle plánu, mohla by služba začít fungovat počátkem příštího roku. K jejímu zavedení je ale potřeba
zdárně projít celým procesem zavedení sociální služby, který na jeho konci schvaluje Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Mimo
jiné je nutné zajistit pečovatelkám pracovní zázemí, které by velmi pravděpodobně bylo v Železnici, odkud budou pečovatelky
vyjíždět do terénu. Dále je také nutné vyčlenit z rozpočtů zúčastněných obcí adekvátní finanční částku jako příspěvek na provoz
služby. Zda-li se vše podaří, bude tedy záležet i na obecních zastupitelstev. O průbězích jednání Vás budeme i nadále informovat.
- Za Oblastní charitu Jičín - Bc. David Rejlek (ředitel) -
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Základní údaje o obcích Tužín a Podhájí k 31.12.2015
celkem domů s číslem popisným
( Tužín 41, Podhájí 16 )
z toho trvale obydlených
k rekreaci
celkem roubených
domů bez čísla popisného
chaty s evidenčním číslem

57
23
34
26
1
17

Probíhá přestavba č.p. 39 na Tužíně a výstavba chaty na Podhájí.
K trvalému pobytu je přihlášeno 69 občanů (z toho jich zde trvale bydlí 49 )
Nejstarší žena – Anna Frýbová (92)
muž – Václav Luňák (85)
Nejmladší občánek – Stanislav Beneš (nar. 12/2015)
Průměrný věk činí 48 roků
Na Tužíně je to 25 mužů a 24 žen.
Na Podhájí 12 mužů a 8 žen.
Přihlásili se: Žaneta (42), Aneta (23), a Inessa (2) Jantulíkovi
Milada (77) a Jiří (81) Vojtíškovi
Narodili se: Daniel Vohánka a Stanislav Beneš
Zemřela: Vlasta Erlebachová (77)

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

7
1
19
16
20
6

(4)
(1)
(11)
(12)
(15)
(6)

Webové stránky Tužína a Podhájí jsou opět v provozu: tuzin-podhaji.cz
- Miroslav Říha –

Recepty (které možná neznáte)
Budete potřebovat:
- 100g mýdla na praní, které jemně nastrouháte (existuje několik značek, lze použít jakoukoliv )
- 1000g uhličitanu sodného (=soda na praní)
- 500 g perkarbonátu sodného (=bělidlo)
- 25g TAED
Vše smícháte a je hotovo 
Pokud bílé prádlo vždy perete na 60 ⁰C a více, TAED nepotřebujete. Aby se totiž bílé prádlo „nezapralo“ a zůstalo krásně bílé, je
třeba, aby fungovalo bělidlo. Bělidlo je aktivní pouze u vyšších teplot. TAED aktivuje bělidlo i při nízkých teplotách.
Na jednu dávku praní stačí skutečně velmi málo, vyzkoušejte sami .
Všechny návody, které uvádím, jsou osobně vyzkoušeny!
- Marcela Danišová –

Výročí v našich vískách
duben

Zájezd na muzikál Mýdlový princ




v sobotu 26.3.2016
divadlo Brodway v Praze
přihlášky a informace v místní prodejně Jednoty

MÁKOVÁ MILADA
ŠTÁL JAROSLAV
PODRAZIL JIŘÍ
HOLUŠKOVÁ MARIE

- Zdeňka Stříbrná -
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