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

Duben 2016

Zprávy z obecního úřadu
Zastupitelé dne 6.4.2016 schválili:
- cenu vody ve výši 20 Kč/m3,
- 1000Kč pro Mateřské centrum Kapička v Jičíně,
- 2000Kč pro APROPO v Jičíně
 Obec obdrží v letošním roce dotaci na parkoviště u
školy a ordinace lékaře. Akce se bude realizovat letos,
tudíž se můžeme těšit na důstojnější prostředí
uprostřed obce.
 Lípy okolo hřiště budou ořezány a zkráceny z důvodů
bezpečnosti. Práci provedou technické služby z Jičína.

číslo 4

Obec Radim se připojí k největší
dobrovolnické akci v ČR

Brigáda se uskuteční v sobotu 16.4.2016 od 9 hodin.
Podrobnosti naleznete na přiloženém letáku.
Prosíme o pomoc všechny občany, kterým záleží na prostředí,
ve kterém žijí.
- Zdeňka Stříbrná -

Meziobecní spolupráce
Radim - Dřevěnice

Hasiči Radim uskuteční

Obec Dřevěnice iniciovala v rámci meziobecní
spolupráce sázení stromů podél silnice z Radimi do
Dřevěnice. Dle sdělení SÚS Jičín se v letošním roce
vysadí 30 vzrostlejších habrů. Představovali jsme si, že
to budou ovocné stromy, ale pozemek patří SÚS a tam
bylo rozhodnuto, že se ovocné stromy podél silnic
nebudou sázet. Pracovníci SÚS vyhloubí jámy a stromy
připraví na 16.4.2016. 15 stromů vsadí občané
Dřevěnice a 15 vsadíme my z Radimi. O zalévání se
postarají hasiči z obou obcí.
Sázení proběhne 16.4.2016 ve 14,00 hodin.

sběr železného šrotu
dne 23.4.2016
Veškeré nepotřebné železné předměty
uchystejte před domy, během dne budou
odváženy.

Březen ve školce a škole
V březnu se nedělo vůbec nic, ale vůbec nic. Ve škole nikdo nebyl, ani paní učitelky, ani
paní uklízečka, ani paní kuchařka, natož děti. Pavouci z koutů tříd si vzali dovolenou a
odjeli na rekreaci na půdu. Na houpačkách na dětském hřišti se místo dětí houpaly myši,
nadávajíce, že v kuchyni už nezbyl ani drobeček……..APRÍL!!!!!!
Tak jistě jste všichni poznali, že na výše uvedených řádkách není ani trocha pravdy.
Březen byl sice na akce a aktivity poněkud méně naplněný, zato jsme všichni nasávali
první jarní paprsky, probouzející se jarní přírodu a čerpali sílu a energii, která se během
zimy někde poztrácela. Na oknech školy se objevily jarní motivy, které vyrobili a vytvořili
žáci ze školy a děti z mateřské školky pod vedením paní učitelky. Taky se neopomnělo
na velikonoce, zdobily se vajíčka ne různé způsoby, děti vytvořily překrásné kraslice.
Současně s tvořením, jsme si povídali o tradicích a zvycích, které jsou se svátky jara spojeny. Děti také vystoupily pod vedením paní
ředitelky Jany Zedníčkové na dětském karnevalu a svým zpěvem ho zahájily. Zpěv a hudba jsou vůbec nedílnou součástí našeho
každodenního školního dne, paní ředitelka nejen v hudební výchově, ale každou volnou chvíli vyplní zpěvem a hrou na hudební
nástroje. Přála bych vám vidět děti, to jejich zaujetí a nadšení pro zpěv, zpívají opravdu hezky, s radostí a s chutí. Nejdůležitější je
děti zaujmout a to se v tomto případě podařilo na výbornou  Až pojedete okolo, třeba zaslechnete pár tónů.
Zato duben a následující měsíce budou na aktivity bohaté co nás čeká a nemine..
Naši školku a školu navštíví divadlo, poslechneme si přednášku o dravcích, spojenou s ukázkou, 18.4. v 16. 00 hodin proběhne
pasování na čtenáře, 26. 4. začneme jezdit do Jičína na plavání. O všech proběhlých akcích budeme informovat v příštím zpravodaji.
Ze školy a školky přejeme krásné aprílové dny 
- Radka Koláčná –
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE - duben 1996

nakvetlé stromy – foto z 8. dubna 2014

Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události zaznamenal pan Václav Nidrle před
dvaceti lety.
První dny měsíce dubna ještě stále zima, ráno mráz a odpoledne teploty do 6°C.
Hasiči Josef Říha a Jiří Vik prohlíželi v protipožární akci stav komínů a elektrických
instalací v obci. Druhého dubna napadlo 2 cm sněhu. Okresní organizátoři sběru pro
Bosnu odvezli hodně věcí soustředěných v obci, auto Avie se zaplnilo do tří čtvrtin. Do
nemocnice byl na vyšetření odvezen Vlastík Fibiger, omdlel při práci závozníka. Po pátém
dubnu nastal zlom v počasí ve prospěch teplejšího období. V dobrém zdravotním stavu
oslavil 87 narozeniny pan Václav Kříž. Ve Dřevěnici zemřel pan Ondřej Kuželka ve věku 87 let.
Na velikonoční svátky bylo krásné počasí s teplotami až 16°C, přiletěli už i vlaštovky, špačci, kosáci a vrabci staví nová hnízda. Při
pomlázce chodili po obci mladí i staří. Začala práce na zahradách, hrabalo se, prořezávalo a pálilo. Bratři Jaroslav a Martin Dědečkovi
postavili kostru pro vývěsku u kampeličky. V prodejně se celý týden před velikonocemi neprodávalo. Onemocněla prodavačka paní.
Nosková. Na Kyjích byla dodělána kanalizace. Po velikonocích (8. - 9.4) se prudce ochladilo, padal i sníh. Pěkné počasí znovu až od
dvacátého dubna a začaly už práce na polích, teploty vyšplhaly až ke 26°, seje se řepa. Hasiči rozbourali starou čekárnu, Jaroslav
Dědeček dokončil vývěsní tabuli, občas trochu zapršelo a oteplilo se i ráno. Ke konci měsíce nakvetly třešně, 25.4 do obce zavítala
manželka premiéra Václava Klause paní Livie, prohlédla si farmu dojnic Karla Stříbrného. Přivítali ji starosta obce Jiří Stříbrný a
předseda ODS profesor Kopačka. Pěknou kulisu návštěvě udělala spousta lidí z obce a okolí. Kamerou vše snímal doktor Lazák. 28.4
radimská pouť bez zábavy. Poslední den s teplotou 14°C, odpoledne pršelo a večer se pálily čarodějnice.
Počasí v dubnu bylo v průměru pěkné, mnohé z dlouhé zimy příroda napravila a dohnala.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
4. dubna – zemřel Jaroslav Štercl, herec, komik, lidový bavič (* 18.11.1919)
Pokračování v příštím čísle

- Miroslav Říha -

STUDEŇANY – POPISNÁ ČÍSLA
52 – MILUŠE A STANISLAV KARÁSKOVI
Toto popisné číslo nese vilka, kterou postavili Jan Karásek s manželkou Anežkou (1923),
rozenou Pozdníčkovou. Po jejich smrti zde bydlí syn Stanislav Karásek (1950) se ženou Miluší
(1949), rozenou Roudnou z Úlibic. Měli tři děti, Michala (1971), Stanislava (1975) a Evu
(1976), provdanou Dědkovou.
53 – JIŽ NEEXISTUJÍCÍ - Číslo patřilo k dnes již rozbourané sušírně Mackových (Zubákových).
54 – VODÁRNA MĚSTA JIČÍNA
Bydlely zde rodiny Františka a Josefa Procházky, později rodina Matějkova (Josef a Václava),
dále se zde vystřídaly rodiny Zikova,
Adámkova, Fibigerova. Posledním obyvatelem byl Juraj Roman (zemřel 2014) s družkou Marií
Krausovou. Všichni zmínění byli za-městnanci vodárny, později vodohospodářské správy
(VOS) v Jičíně
55 – ROVNĚŽ JIŽ NEEXISTUJÍCÍ - Šlo o sušírnu za Hrdými (čp 44).
V květnovém čísle se chystáme na další tři čísla (56,57,58), máte-li některé podložené vědomosti o nich,
dejte nám vědět na : nidrlovi@wo.cz , 603346410 (Nidrle ml.), 602128177 (Koudelková) nebo
493597343 (Nidrle st.).
-

OBEC RADIM
A MÍSTNÍ KNIHOVNA
VÁS SRDEČNĚ ZVOU:
na přednášku pana
Mgr. PAVLA KRACÍKA

„O HISTORII A
POVĚSTECH O
POUSTEVNÍKOVI
V LIBOSADĚ“
KTERÁ SE USKUTEČNÍ
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
V PÁTEK DNE 22. DUBNA 2016,
OD 18:00 HODIN
TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU!

Autorský kolektiv -

ZAHRÁDKÁŘI SNĚMOVALI
V hospodě „U Růže“ se v pátek 11. března sešli místní zahrádkáři na pravidelnou výroční
členskou schůzi. Ta byla letos ještě o něco důležitější, bylo totiž nezbytné přijmout s souladu
s občanským zákoníkem nové stanovy základní organizace, což se díky pečlivé přípravě
podařilo docela snadno.
Nechci se věnovat procedurálním věcem, které každá výročka přináší, chtěl bych ale
zdůraznit některé zajímavosti z jednání:

Spolková moštovna se sehraným personálem pro členy i pro veřejnost z opravdu
širokého okolí vylisovala 15 700 litrů kvalitního moštu, což je vzhledem k výraznému suchu pozoruhodné !
 Na podobně malou úrodu si stěžovali i manželé Odvárkovi, kteří se starají o výkup padaných jablek. Vykoupili „jen“ 80 tun jablek.
 Čísly doslova zavalil účastníky schůze Jaroslav Štál, který vykupuje ovoce a zeleninu – poznamenal jsem si, že nakoupil: 2550 kg
nakládaček, 200 kg hadovek, 200 kg polních okurek, 50 kg cuket , 127 kg jahod, 927 kg třešní, 122 kg višní, 350 kg červeného
rybízu, 60 kg černého rybízu, 50 kusů kedluben, 355 kg meruněk, 220 kg broskví, 190 kg česneku, 450 kg brambor, 1770 kg
švestek, 680 kg rajčat, 1850 kg jablek, 800 kg hrušek, 100 kg červené řepy, 18 kg fazolí, 46 kg dýně, 40 kg celeru, 820 kg vlašských

-3ořechů a dalších 380 kg ořechových jader. Z toho plyne zcela jednoznačně, že je i do budoucna
nutné zásadně uvažovat o výkupně ovoce a zeleniny, když se obecní úřad a zahrádkáři dohodli
na odstranění té stávající do konce května letošního roku.
 Na schůzi následně presentovali Mirka Raisová a Zdeněk Ducháček trendy v pěstování nových
odrůd jablek včetně ochutnávky „vzorků“. Blýskla se (tradičně) i Eva Karbanová dobrou večeří a
bleskurychlou obsluhou.
 Veřejnost bude zřejmě zajímat i připravovaný výlet pořádaný zahrádkáři, pojede se do
nedalekých Markvartic na „Květnici“. Jedná se ještě o možnosti prohlédnout si na zpáteční cestě
i bioplynovou stanici zemědělské společnosti Radimi umístěné v Soběrazi. Informace budou jak
v obecním zpravodaji, tak v prodejně v Radimi.
- Václav Nidrle ml. -

MOŠTOVÁNÍ V RADIMI
Trocha historie nikoho nezabije … Ani se tomu ani nechce věřit ale moštovna v Radimi funguje už 30 let! Propagátory moštování
v okolních obcích, ze kterých se stali zakladatelé místních zahrádkářů byli především Zdeněk Militký, Ladislav Sedláček, Bohumil
Kořínek a Josef Schreier a brzy se připojili další.
Pánové Kořínek a Schreier vyrobili v místní truhlárně válcové drtiče a tři laťkové koše na lisování. Předtím se lis půjčoval od paní
Vindyšové z čísla 30 (u kravína). Měl šroubovici uprostřed, ta však komplikovala vložení plachetky. Následně byl vyroben kovový
rámový lis se šroubovicí nahoře, později vylepšený pohyblivým stolem, zvedaný olejovým heverem 8 tun. Další drobný krůček
k vybudování moštovny byl porovnávací test tohoto lisu s lisem předchozí generace. S tím starým pracovali Josefové Kopačka a
Havel, s rámovým lisem pak Zdeněk Pozdníček a Jaromír Šimek. Nadrtili jsme dvoje stejné množství ovoce a pustili se do srovnání,
kdo více a kdo dříve vylisuje. Dalo se to asi tušit, vyhrál nový model. Profesor Kopačka sportovně uznal porážku a nastolil otázku –
kde lisovat pro veřejnost, protože tento lis byl na půjčování příliš těžký. Pro ještě větší ulehčení práce jsme sehnali na inzerát
oboustranný plachetkový lis, opět s hydraulickým heverem zespoda. V místním hostinci (který byl mimo provoz a v majetku JZD) byl
upraven provoz, jablka se sypala do drtiče oknem zvenku. Pro veřejnost se začalo lisovat 6. října 1985 (v tomto roce byla také
postavena výkupna ovoce u Kampeličky). Úplně prvním zákazníkem byl Jaroslav Kořínek se šedesáti litry. Člen zahrádkářů platil 0,50
Kč, ostatní 1 Kč za litr. Brzy jsme zjistili, že výkon lisu je malý, začínaly se totiž tvořit fronty. Chtěli jsme si půjčit nevyužitý nový lis od
zahrádkářů z Lázní Bělohradu. Ti nám ho sice nenechali, ale dovolili ho přeměřit zkušeným konstruktérem. Ten navrhl pístnici
s vyšším zdvihem, silnější šroubovaný rám oproti svařenci a další vylepšení. Podle vyhotovených plánů zajistil výrobu v Agrostroji
v Jičíně Václav Luňák, později ještě i pásového dopravníku. Sehnal také třípístové čerpadlo ze vstřikovacího lisu. Specialisté na
hydrauliku ještě dodatečně přidali zubové čerpadlo pro rychlejší chod pístnice. Drtič jsme koupili od výrobce Let Kunovice – byl
opravdu hlučný jako letadlo a skončil destrukcí nožů. Následně jsme si drtič půjčovali od zahrádkářů z Konecchlumí, Hořic a Kovače.
Moštování nám brzy vydělalo na nový, který slouží dodnes. Z nerezových materiálů ho vyrobili v Šebrově na Moravě za 18 tisíc Kč.
Celé zařízení bylo umístěno do rekonstruované maringotky koupené od Melioračního družstva Valdice. Drtilo se venku a směs se
podávala dovnitř k lisu. Původní malý plachetkový lis a drtič od nás následně koupila základní organizace zahrádkářů Vitíněves.
Teď pár chronologických údajů:
Rok 1985-87 – moštování ve skladě bývalého řeznického provozu v hospodě „U
Růže“ Radimi
Rok 1988-89 – provoz mobilního zařízení za výkupnou u cesty ke Svatošovům
Rok 1990 – instalace pásového dopravníku a drtiče uvnitř (moštovalo se u
Vyrtychů – nyní M.Fořt)
Rok 1995 – dvakrát se moštovalo v Semilech u zahrádkářské prodejny „V Bártů“
Rok 1997 – upravena hliníková skříňová nástavba, zkrácen pás a hydraulika byla
umístěna mimo lisovací prostor – vše na podvozku Žuk od Libora Myšíka.
Později následovala už jen drobná vylepšení – náhrada dřeva plastem a užití
nerezových materiálů, k mytí zařízení se začal užívat tlakový agregát WAP.
Výkon moštovny se pohybuje průměrně 350 litrů za hodinu, rekord je 700 litrů
za hodinu!
Bylo třeba také likvidovat odpady z lisování, na zkrmení si „sušinu“ brali na farmu Stříbrných, Jiří Vik pro ovce, odchovna mladého
dobytka Radim, myslivci z Kopidlna, Harrachova i Špindlerova Mlýna, kachní farma Přelouč, Nový Bydžov a další, někdy bylo potřeba
zbytky odvézt i na polní hnojiště. V současné době se vše zkrmuje ve farmě u Klouzů.
Moštárna byla vždy na zbylých 10 měsíců garážována – nejdříve ve stodole ve Studeňanech za bývalým MNV, dále u Paličků-Hájků,
v Radimi v objektu obecního úřadu u požární nádrže (nyní Martin Stříbrný), v sile Radim a ve stodole „U hradu“. V současné nabídce
obecního úřadu na vybudování stabilní moštovny ve stodole „u hradu“:
Místnost musí být (kvůli požadavkům hygieny) vykachlíkovaná s přívodem vody a elektrické energie. Provoz musí mít i zázemí a
samostatný septik s lapolem. Bylo by problematické přečerpávání moštu a také expedice výlisků, špatná dopravní obslužnost a velká
finanční náročnost. Současný stav mobilní moštovny provozovateli i zákazníkům vyhovuje. Technologie je účelně sestavená,
prověřená praxí, obsluha pracuje na zhruba dvou metrech čtverečních bez dalšího zbytečného přecházení. Ukládání výlisků přímo na
valník a odtok moštu samospádem do odměrných nádob se rovněž velmi osvědčil. Provoz má platné povolení od Okresní hygienické
stanice. Skříňová nástavba sloužila při rozvozu masa, má tedy doložitelný potravinářský atest. Dopravně-bezpečnostní situace byla
konzultována s dopravní policií – bez připomínek. Za celou dobu nebyla způsobena žádná dopravní nehoda, nikdo se nezranil ani při
provozu moštovny.
A tak si přejeme, aby byla i letos slušná úroda a o moštování byl nadále zájem!
- Zpracoval Jaromír Šimek, pro potřeby Zpravodaje upravil Václav Nidrle -

Sokol Radim
srdečně všechny zve na

Výročí v našich vískách

Pálení čarodějnic

květen
Nováková Miluše
Jiřiště Jaroslav
(65)
Adolf Hynek
(60)
Prchal Jiří
(80)
Podrazilová Zdeňka (81)
Rejfková Dana
(65)

(65)

30.4.2016 od 18 hodin na hřišti
Těšit se můžete na:
 soutěže a hry
 opékání buřtů
 pochod s loučemi vesnicí
 podpálení ohně u Říhů

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tužín
Státní pozemkový úřad, Pobočka Jičín zahájil v katastrálním území Tužín řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen
KoPÚ). Zpracovatelem návrhu KoPÚ je Sdružení Geodézie Východní Čechy spol s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s.r.o.
Geodeti mohou vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona.
•
V současné době právě probíhá podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ.
Díky osobní asistenci Spokojeného domova mohou lidé se ztrátou soběstačnosti
zůstat ve svém domácím prostředí
Osmdesátiletá paní Marie žije sama a již nezvládá úkony péče o vlastní osobu. Je pro ni
obtížné si ohřát jídlo, někdy se ani sama nenají. Když se chce jít osprchovat, musí mít
dopomoc druhé osoby. Synové i vnuci ji navštěvují, ale jelikož jsou pracovně vytížení a žijí
daleko, nemohou se jí věnovat každý den. Pětasedmdesátiletý pan František je po mozkové
příhodě ochrnutý na polovinu těla, je upoután na lůžko. Žije s manželkou, která se o něj
částečně stará, ale ani ona sama už nemá tolik sil. Pomůže manželovi s podáním jídla, ale
například otočit ho na bok a vyměnit mu pleny nezvládá. Třicetiletý pan Martin měl těžkou
autohavárii, po které je upoután na vozík. Potřebuje dvakrát
denně dopomoc s přesunem z vozíku na lůžko i s osobní
hygienou. Žije sám a občas ho navštěvují příbuzní, nemohou
mu však poskytovat péči
neustále a v plném rozsahu.
Všichni tito lidé by za
běžných okolností museli žít v domově pro seniory, léčebně
dlouhodobě nemocných
či jiném ústavním zařízení. Díky osobní asistenci Spokojeného
domova však mohou
zůstat ve svém domácím prostředí.
Spokojený domov se
stará celkem o více než sto seniorů a handicapovaných na
území tří desítek obcí a
rozhraní tří krajů. Konkrétně na Jičínsku působí ve všech obcích
v obvodu města Jičín
coby obce s rozšířenou působností, tedy i v Radimi a okolí.
Osobní asistence Spokojeného domova je dostupná 24 hodin denně, včetně víkendů a státních svátků. Asistentky a asistenti se
starají nejen o pomoc s hygienou, podáním stravy či přesunem na vozík, ale doprovázejí v rámci služby klienty k lékaři, na úřady či za
kulturou. Dělají zkrátka vše proto, aby lidé i přes zdravotní omezení a ztrátu soběstačnosti mohli zůstat v přirozeném prostředí.
Zájemci o výše uvedené služby či jejich rodinní příslušníci mohou kontaktovat koordinátorku sociálních služeb Spokojeného
domova na Jičínsku Markétu Osmíkovou na telefonu 773 503 840 či e-mailu marketa.osmikova@spokojeny-domov.cz. Více
informací najdete také na webu www.spokojeny-domov.cz
Historie Spokojeného domova sahá až do roku 2004, kdy coby občanské sdružení vznikl v Mnichově Hradišti. Během let se
působnost jeho služeb rozšiřovala. Na Jičínsku působil částečně již od roku 2008, vloni na jaře zde došlo rozšíření jeho působnosti.
- Mgr. Petr Novák, asistent provozního ředitele, manažer pro komunikaci a propagaci Spokojený domov, o. p. s. -

Připomínáme placení poplatků
do konce dubna 2016!

Pranostiky na duben
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
- Miroslav Říha -




Poplatek za odvoz odpadů - 410Kč/osobu
Poplatek za psa - 80Kč/psa

Uvedené poplatky prosíme, zaplaťte 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 -
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