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Zpráva obecního úřadu: SMS ROZHLAS
Pro obnovení provozu obecního rozhlasu bylo osloveno několik firem. Cenové nabídky však
byly příliš vysoké a zastupitelé vyhodnotili opravu stávajícího rozhlasu jako ekonomicky
nevýhodnou. Obecní úřad však chce mít nějakou možnost informovat občany o pořádaných
akcích, o dění v obci, upozornění na krizové situace apod. Zastupitelé dne 18.3.2015 schválili
používání SMS rozhlasu prostřednictvím http://neogate.cz/

Obecní úřad proto nyní vyzývá občany, kteří mají zájem o zasílání SMS zpráv, aby svoje telefonní číslo nahlásili na
obecním úřadě v době úředních hodin nebo napsali své jméno a telefonní číslo na e-mail: ou.radim@centrum.cz a do
předmětu zprávy uvedli „SMS rozhlas“.
Přijaté SMS zprávy jsou pro občany samozřejmě zdarma!!
- Marcela Danišová -

Duben ve škole a školce
Nejdůležitějším tématem dubna byla knihovna a pasování prvňáčků na
čtenáře. Předskokanem prvňáčků se ovšem staly děti z mateřské školky
spolu s paní učitelkou, které knihovnu navštívily 14. dubna a seznámily
se s prostředím knihovny, paní knihovnicí, knížkami. Ve čtvrtek 16.
dubna pak proběhlo již páté pasování prvňáčků na čtenáře. Každý rok je
úkolem dětí přečíst úryvek z knihy a tím potvrdit, že jsou již čtenáři.
Letos jsme zvolili jinou, netradiční cestu. S dětmi jsme se rozhodli, že si
takovou knihu samy vyrobí. Děti se v průběhu jednoho měsíce staly
autory, ilustrátory, korektory svých vlastních knih. Musím říci, že práce
to byla velice inspirativní, zábavná a to nejdůležitější, děti to nesmírně
bavilo. Pasování uváděla a slovem provázela paní ředitelka Jana
Zedníčková, která společně s dětmi z pěveckého kroužku oživila a
proložila“ dětské autorské čtení“ hudebním vystoupením. Samotné
pasování prováděla paní knihovnice, převlečená za Královnu pohádek.
Na závěr pozdravila všechny přítomné paní starostka a popřála dětem i rodičům
mnoho dalších úspěchů. Nechybělo ani poděkování paní ředitelky rodičům za jejich
každodenní dohled nad prvňáčky při jejich domácí přípravě na školu.
Ve druhé polovině dubna nás čekal Den země. Děti z mateřské školky se připojily
k celostátní akci a pomohly sbíráním odpadků uklidit okolí školy a školní zahrady, za což
jim patří velký dík. Děti ze
školy
spolu
s paními
učitelkami pojali tento den
trochu netradičně a po
zhlédnutí
tanečního
vystoupení v Jičíně se vydali
zpátky do Radimi pěšky, kde
po cestě obdivovali „krásy
země“.
30.
duben
byl
ve
znamení
čarodějnického
rejdění- ráno se ve školce slétly
čarodějnice a čarodějové z blízkého i dalekého okolí a velice pečlivě
se připravovaly na večerní odlet. Dolétli i nahoru ke školákům, kde je
čekalo vystoupení pohádky o Jeníčkovi a Mařence v podání školáků.
Více na www.zsradim.cz. Ze školy a školky přejeme krásné májové
dny

Zápis dětí do mateřské školy se koná dne 21.5.2015 od 15 hodin
s sebou: občanský průkaz, žádost o přijetí, rodný list dítěte, očkovací průkaz

- Radka Kolačná -
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Placení vody
Během měsíce dubna pan Vladislav Sedláček zapisoval stav vodoměrů v našich domácnostech. Poplatky za vodu se budou vybírat
3
od měsíce května. Cena za 1m zůstává stejná: 18,- Kč.
Od letošního roku Obec Radim spravuje i vodovod na Tužíně a Podhájí, o který se dosud starala firma Stavoka. Pan Sedláček bude
chodit zapisovat stav vodoměrů i u těchto uživatelů. Zapisovat stav bude až na podzim v září nebo říjnu, přesné datum bude
zveřejněno ve zpravodaji. Případně se můžete domluvit s panem Sedláčkem na tel. čísle 722102683.
- Jarmila Adolfová -

Radimští zachránili podsíňový dům. Jsou nominováni na metál

Napsali o nás:
Záchrana unikátního podsíňového poloroubeného domu z druhé poloviny 18. století byla za Královéhradecký kraj nominována na
Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro. Dům samotný je zajímavý svým dispozičním uspořádáním, které je ve venkovském prostředí
naprosto cizí a velmi unikátní, napodobuje totiž městské podsíňové domy.
„Z nominace mám obrovskou radost. Jsem šťastná, že nás památkáři podpořili a věřím, že to ocení i místní," raduje se starostka
Zdeňka Brixová, která byla hnacím motorem k záchraně stavení. To řadu desetiletí
chátralo bez základní údržby, ačkoli bylo stále obývané.
V roce 2008 se část domu dokonce zřítila a hrozil jeho zánik. V té době Národní
památkový ústav a Městský úřad Jičín oslovily obec, zda by se tohoto přinejmenším
regionálně unikátního domu ujala. Obec se rozhodla poškozený objekt zachránit a
využít jako muzeum s muzejní knihovnou a dále zde zřídit prostor pro konání
příležitostných kulturních akcí.
„Na léto bychom chtěli muzeum alespoň částečně zprovoznit. Kdo k nám přijde,
určitě ho stavením provedeme," slibuje starostka. V první expozici návštěvníci
zhlédnou část původního vybavení místních domácností včetně předmětů,
využívaných v zemědělství. Vystaveny tu budou i dva kroje, vyšité ve zdejší malotřídní
škole. Od léta tu bude funkční i knihovna. Dům bude zpřístupněn na zavolání.
„Dům jsme odkoupili od Jana Valeše poté, co se prolomila střecha na přístavbě a byl
zcela neobyvatelným. Obec panu Valešovi zajistila náhradní bydlení a my přemýšleli o tom, jak
krásné stavení využít," popisuje starostka. Obec společně s památkáři zažádala, aby byl objekt prohlášen kulturní
památkou, pak se s vervou pustila do díla.
Zřícená a odstraněná část byla v původní podobě nově vystavěna a byla do ní umístěna knihovna, dochovaná roubená část s unikátní
vnitřní dispozicí byla citlivě zrekonstruována a bude sloužit pro prezentaci objektu samotného a k expozičním účelům. Opravu domu
podpořil Státní zemědělský intervenční fond částkou 2 miliony 300 tisíc korun, obec uhradila deset procent nákladů a DPH.
Odborná komise územního odborného pracoviště NPÚ v Josefově tento záslužný čin ocenila a nominovala jej v kategorii záchrana
památky na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.
– zdroj Jičínský deník - http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/radimsti-zachranili-podsinovy-dum-jsou-nominovani-na-metal-20150425.html

VYHODNOCENÁ ŠTĚPÁNKA KOŘÍNKOVÁ
Český olympijský výbor vždy v dubnu vyhodnocuje na padesát trenérek a cvičitelek z celé republiky a
zve je na slavnostní zasedání do Prahy. Letos se setkání na návrh České unie sportu zúčastnila i „naše“
Štěpánka Kořínková. Radimáci o ní vědí své – například, že je předsedkyní místní tělovýchovné
jednoty, hybnou duší místního volejbalu (hlavně žákovského a barevného minivolejbalu) i sportu pro
všechny, pečuje o provoz klubovny i tělocvičny, je u všech sportovně-kulturních akcí ve vesnici. Má za
sebou minimálně dvacet prázdninových táborů pro místní i pro děti z širokého okolo, pracuje v
okresním svazu ASPV a také v revizní komisi volejbalového svazu.
Podrobnosti i zasedání v Praze na Chodově jsem zjišťoval přímo u ní (a nebylo to nijak lehké, neboť
raději funkcionaří, než o tom mluví), přesto jsem se dozvěděl následující: Potěšilo ji, že vyhodnocení navštívili například předseda
Českého olympijského výboru Jiří Kejval, předseda volejbalového svazu Zdeněk Haník (u něho Štěpánka absolvovala před pár lety
trenérský kurz). Pozdravila se i s Květou Jeriovou-Peckovou a společnou fotku má s i legendou legend Věrou Čáslavskou.
Ocenění si jistě zasloužené – vybrána byla jako historicky první z celého okresu. Věřím, že ji bude motivovat do další tělovýchovné
práce, v Radimi je – naštěstí - pořád co organizovat …
- Václav Nidrle ml. –

!!! Upozornění OÚ !!!
Obecní úřad byl informován o nemilé skutečnosti. Z došlé e-mailové zprávy: „Pravděpodobně v období mezi 20. a 30. dubnem 2015 se
neznámí pachatelé (jedna osoba by to nezvládla kvůli hmotnosti kamene) vloupali do naší hrobky - odsunuli a při tom poškodili pískovcovou
záklopnou desku a rozbili uvnitř uložené rakve. Kovové rakve jsou prosekané a rozbité ve snaze o okradení ostatků zde uložených zemřelých
o cenné předměty - např. zlaté zuby. Tím došlo ke krádeži a k zhanobení lidských ostatků. Proto žádám o veřejné podání informace o tomto
incidentu vlastníkům hrobek na místním hřbitově, neboť je docela možné, že takto vykradených a poté pečlivě uzavřených hrobek může být
více. Lze se domnívat, že šlo o činnost organizované skupiny pachatelů, neboť vzhledem k váze kamene a současně absenci výrazných stop po
použití mechanického násilí a kovových nástrojů, muselo být aktu účastno více osob, jež dokázali těžkou desku snáze odsunout. Dále někdo z
nich musel hlídat před hřbitovem, předpokládám, že s autem. Také jistě k tomu muselo dojít v nočních hodinách či brzy nad ránem, kdy je
všude ještě klid. Přesto je možné, že si někdo podezřelého pohybu či odstaveného auta kolem hřbitova (nejen před bránou, ale i bokem) mohl
všimnout. Jakákoliv informace, vedoucí k odhalení pachatele je vítána. Incident řeší obvodní oddělení PČR v Jičíně.“
Obracíme se proto na občany o věnování pozornosti této skutečnosti a v případě zjištění poškození hrobky, a i v případě, že si někdo
všiml ve výše uvedenou dobu nezvyklé situace u hřbitova, aby kontaktoval Policii České republiky. Děkujeme.
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Z VYPRÁVĚNÍ PAMĚTNÍKŮ
V dnešním čísle Obecního zpravodaje bude pan Václav Nidrle (91) vzpomínat,
jaká byla jeho další životní cesta po absolvování školy v Železnici.
Vydal jste se hledat štěstí do světa nebo jste zůstal v rodné obci? „Vydržel
jsem v Radimi a pokračoval jsem zde v činnostech prakticky celý život. Měl jsem převzít
pekařství po svém otci, ale protože přišla válka a po válce byly jiné názory, vše se jinak
vedlo, začalo se to sdružovat a zveličovat, z krámků vznikaly Jednoty nebo Svazy
spotřebních družstev, Ústřední konzum a jmenovitě u pekařů vznikaly velkopekárny.
Doma jsme pekli pro Jednotu a vozil to autem hostinský z Lužan pan Holas do Sedliček,
Valdic a Soběraze. Jinak jsme to prodávali tady, pak přišlo slučování a doba velkých
pekáren, kde byly průběžné pece, tak už jsem šel do Jičína a tam jsem později dělal i mistra. Zde jsem skončil až při odchodu do
důchodu. V té době činnost pro veřejnost byla dost omezená, ale přesto se musím pochválit, že jsem byl 50 roků jednatelem u
Sokola, 48 roků jednatelem u včelařů, 40 let pokladníkem u hasičů. Od roku 1986 potom ještě kronikářem obce.“
Já vím, že jste vykonával ještě jednu záslužnou činnost. „Ano, loučil jsem se s lidmi na jejich poslední cestě, mám za sebou
téměř 100 rozloučení.“ To je ale těžká profese, musel jste vycítit, co v tom člověku bylo, jinak by to lidé nebrali. “Nemohl jsem
citovat něco z knih, ale dát do proslovu co možná nejvíc osobního. Někdy jsem se loučil s někým známým a musel jsem sebrat
všechny síly a možná že mi pomohlo i to, že jsem fungoval jako obchodník a znal život. Hrál jsem divadla a uměl se postavit před
veřejnost.
Tady v Radimi se také hrálo divadlo? „ Zkušenosti mi předával tatínek, ale byli tady i jiní. Třeba mistr kovář pan Kořínek,
řemeslník a musel fungovat i tak, že chodil do hospody. Protože tady byly tři hospody, musel chodit pokaždé tři týdny jinam. Tam se
sešel s lidmi, kteří si u něho objednali práci a s nimi se vždy dohodl kdy a jak. Hospoda tedy byla potřebná věc pro dění v obci.“
Příště se dozvíme něco o pekaření.
- Miroslav Říha kronikář Tužína a Podhájí –

BRIGÁDA NA HŘIŠTI
V polovině dubna se konala na hřišti jarní brigáda. Připravovaly se
volejbalové kurty na jarní sezonu, uklízelo se okolí a sklady, ale hlavně
se připravoval prodloužený ochoz na závěrečné betonování.
Již na podzim jsme vyhloubili základy, postavili opěrné zdi a položili
panely. V týdnu mezi 12. a 19.
dubnem se na hřišti pracovalo
každý den. Dobetonovávaly se
mezery
mezi
panely,
připravovala
se
izolace,
svařovaly se okrajové plechy. V
sobotu 19. 4. ráno to všechno
dozoru Karla Beneše a jeho dvou
dopoledne zabetonován.

vypuklo. Za velké pomoci a
spolupracovníků byl ochoz
Jan Breuer dodělal zábradlí a
ochoz o velikosti 3,6 x 12,6m
může nyní sloužit na různé
akce. Naším velkým přáním
je ještě dodělat střechu, aby
mohl být ochoz využíván i za špatného počasí.
Všem, kdo pomáhali, patří obrovské poděkování a hluboká poklona. Ještě
jednou moc děkujeme. Dobrá věc se podařila. Zvláštní poděkování patří
rodině Stříbrných a Zdeňku Pozdníčkovi, kteří k brigádě poskytli techniku
včetně pohonných hmot.
Za TJ Sokol Radim - Štěpánka Kořínková -

NA PODHÁJÍ SE SLAVILO
Paní Božena Morávková se narodila 8. 4. 1940, Miladě a Františkovi Blebtovým, jako třetí dítě, ve
Lhotě Pařezské. Po válce se rodina přestěhovala na chalupu v Podhájí. Zde prožila svoje dětství,
chodila do školy v Radimi a Železnici. a Začala pracovat v továrně u Jínů v Lomnici nad Popelkou,
pak se seznámila s panem Ladislavem Morávkem ze Zboží. Vychovali dceru Janu a syna Petra.
Bydleli v Kumburském Újezdě a potom v Nové Pace, kde pracovala v jeslích a též v ZPA. Do
důchodu šla o dva roky dříve a na Podhájí pečovala o svoji maminku. Do domku u lesa se
přestěhovali a zde na malém hospodářství s manželem pracují a žijí dosud. Stále ještě zvládá domácí
práce a pečuje o slepice, králíky a nyní také o kačeny „běžce“. Jediné co ji trochu trápí, jsou bolavé
nohy. Za obecní úřad ji k jejím pěkným 75 narozeninám přišli popřát, předat květiny a dárek, paní Dana
Rejfková s kronikářem obce.
Miroslav Říha kronikář Tužína a Podhájí
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Výzva
 Prosíme naše spoluobčany o udržování - sekání travnatých ploch před vašimi domy (ploty). Každý, kdo si poseká před
domem, ušetří tak čas obecním zaměstnancům, kteří mohou zvelebovat obec a nejen udržovat travnaté plochy.
 Dále bychom vás chtěli požádat o udržování pořádku na hřbitově dle pokynů na tabulkách – třídění odpadu. Trávu, rostlinné
zbytky a větve odkládejte vzadu za hřbitovní zdí. Ostatní odpad prosíme, odkládejte do připraveného kontejneru před
hřbitovem.
 Rovněž prosíme o udržování pořádku okolo kontejnerů za hospodou.
Pořádek v obci je vizitkou nás všech!
Děkujeme. Obec Radim

STUDEŇANY – POPISNÁ ČÍSLA
ČÍSLO 28 – RODINA RŮŽIČKOVA
Bývalá studeňanská kovárna. Připomínají se zde rodiny Malinova, Štěpánkova a Vránova. Po smrti manželů Vránových byl domek
prodán na rekreační objekt rodině Drusanových z Jičína. Současně usedlost vlastní rodina Růžičkova – Jana Růžičková (1960), rozená
Kalhousova a Zuzana Růžičková (1980) s dcerou Terezou Stejskalovou (2007).
ČÍSLO 29 – MANŽELÉ SCHREIEROVI
Zmiňuje se rok 1870, kdy zde bydlel František Koros. Dále od roku 1906 Slovák Pavol Dula s manželkou Marií Věchtovou. Po jejich
smrti se sem přistěhovala rodina Schreierova (Marie, rozená Jirsákova) se syny Josefem (1943) a Jaroslavem. Majitelem jsou
manželé Schreierovi, výše zmíněný Josef s manželkou Boženou (1947), rozenou Horáčkovou, kteří měli syna Milana (1974).
ČÍSLO 30 – OBJEKT ROZBOURÁN
Domek patříval rodině takzvaného „zvoníka Bajera“. V jedné z nejstarších zmínek se zde připomíná svatba Josefa Šulce (1893) s
Annou, dcerou Františka Bajera z čp. 30. Bydleli zde i manželé Spudichovi. Po nich domek vlastnil ještě Václav Myšík z čp. 10. Domek
následně koupil a rozboural Josef Schreier.
Opět vyzýváme ke spolupráci všechny ty, kteří nám mohou pomoci, abychom i májové pokračování sestavili co možná nejpřesněji. Můžete se ozvat na mailu
nidrlovi@wo.cz , telefonech 493597343 (Václav Nidrle st.), 602128177 (Božena Koudelková) nebo 603346410 (Václav Nidrle ml.)
- autorský kolektiv -

DEN MATEK
Jako každoročně pořádal Obecní úřad Radim pro místní ženy posezení u příležitosti Dne matek. Akce se
konala v sobotu 9. května 2015 v hostinci U růže. V letošním roce své umění předvedly dívky ze Střední
školy gastronomie a služeb z Nové Paky. Čtyři švadleny jako manekýnky představily několik modelů ze své
dílny a dvě dívky z oboru gastronomie předvedly „barmanskou show“ – namíchané nápoje jsme dostaly na
stůl k ochutnání a všem ženám moc chutnaly. Zástupce školy pan Jaroš nám přiblížil činnost školy a trochu
si povzdychl nad nedostatkem učňů v určitých oborech. Poté následovalo taneční vystoupení dětského
páru z TK kulturního zařízení města Jičína Anetky Machačné (12 let) a Lukáše Frydrycha (13 let). Oba
předvedli perfektní výkon při ukázce soutěžních tanců. Na závěr nám k poslechu zahrála a zazpívala
osvědčená dvojice Karel Stříbrný a Milan Červinka.
- Zdena Stříbrná -

Výročí v našich vískách
Červen
Erlebachová Věra
Luňáková Miluše
Šimek Jaromír
Kopačková Hana

Pranostiky na květen
Studený máj - v stodole ráj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Redakce: M. Danišová, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, Š. Kořínková, R. Kolačná
Počet výtisků: 200 ks
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz
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