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

Červen 2015

číslo 6

Zprávy z obecního úřadu:
Na zasedání 20.5.2015 zastupitelé schválili:
- příjem dotace na Valešovu chalupu ve výši 2.348.898,--Kč
- příspěvek pro Sokol Radim ve výši 45000,--Kč
- příspěvek pro SDH Radim ve výši 30000,-- Kč
- směnnou smlouvu, smlouvu na poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci
k dostavbě vodovodu Radim
- smlouvu na projektovou dokumentaci na dostavbu vodovodu Radim
- smlouvu o dodávce vody z Dřevěnice
- opravu cesty na Tužíně a ve Lháni
- dořešení parkoviště u školy včetně vyhlášení záměru prodeje kůlny u hospody
- vyhlášku o shromažďování odpadu
Podrobný zápis najdete na úřední desce OÚ Radim, v tištěné podobě na OÚ Radim.

Zastupitelé

děkují

všem,

kteří si sekají a udržují
trávník před svým domem
(plotem).

- Zdeňka Stříbrná -

Obec Radim:
Nabídka prodeje
 dřevěného skladu
 dřevěného přístřešku pro ptáky
na parcele č. 927 a 96/1 v kat.ú. Radim
Bližší informace jsou pro zájemce vyvěšeny na úřední desce a rovněž na
webových stránkách obce www.obec-radim.cz v záložce „Úřední deska“.
Nabídkové řízení je zahájeno dnem 2.6.2015 a bude ukončeno dnem
17.6.2015. Tento den v 19.00 hod. je uzavírka přijímání nabídek!

Květen ve škole a školce
Nastala doba výletů. Ani my jsme nezůstali pozadu a
20. 5. 2015 vyrazili společně na zámek Loučeň
prozkoumat a okusit svět labyrintů a bludišť v
přilehlém parku. Náš již delší dobu naplánovaný
výletní den opustil patron dobrého počasí a od rána
pršelo a pršelo. Děti si přesto labyrinty a bludiště
užily bez ohledu na vytrvalý déšť. Odjížděly
spokojené, nadšené a plné dojmů. Nejen v tento
den ale po celý květen si s námi počasí zahrávalo.
V měsíci, kdy by mohly děti trávit většinu dní
venku na školní zahradě, jsme se museli spokojit s
vnitřními prostory. Přesto však příroda nezastavila svůj
koloběh a děti z MŠ se mohly potěšit z malých kuřátek, která jim přinesla ukázat
paní Stránská. Tímto jí moc děkujeme. Pro děti ze ZŠ nastává závěrečný finiš před uzavřením
klasifikace, kdy se snaží vylepšit si známky na vysvědčení.
21. 5. 2015 proběhl zápis do MŠ
8. – 12. 6. 2015 čeká žáky Škola v přírodě v krásném prostředí Adršpašských skal.
16. 6. 2015 budeme organizovat sportovní dopoledne, na které přijede soutěžit i škola a školka z
Lužan.
26. 6. 2015 výlet na Valdštejn a Hrubou Skálu, rozloučení se žáky 5. ročníku, kteří přespí ve škole.
- Radka Kolačná -
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Radimští závodníci se opět neztratili

Před zhodnocením atletického čtyřboje vám dlužíme výsledky krajského kola
zimního pětiboje, který se konal v Hořicích. Všem závodníkům patří veliký dík za vzornou
reprezentaci. Většina skončila v polovině startovního pole. Mezi nejlepší se probojovala
Marie Krejcarová na 5. místě, Roman Klouza také na 5.místě, nejlépe si vedl Vítek
Barochovský, který si z Hořic odváží bronzovou medaili.

V Jičíně se 13.5. konalo okresní kolo v atletickém čtyřboji. Z Radimi se
zúčastnilo 12 závodnic a závodníků. Opět se za ně vůbec nemusíme stydět, závodili s
plným nasazením. Někteří si poprvé zkusili běh na 400 metrů a všichni doběhli do cíle.
Do krajského kola, které se konalo také v Jičíně postoupili ze čtvrtých míst Lucie Drahoňovské, Ladislav Kříž,bronzovou medaili si
odvezl Roman Klouza a na nejvyšší stupínek vystoupili Vítek Barochovský a Tereza Říhová. Do krajského kola bohužel nemohl
Roman Klouza, který si zlomil ruku. Ostatní závodníci a závodnice si vedli velmi dobře. Lucie Drahoňovská skončila 8. a s družstvem
Jičína získala zlaté medaile, Ladislav Kříž byl také 8. a Vítek Barochovský 4. jako družstvo získali také zlaté medaile. Terka Říhová
byla 5. a za družstva získala bronzovou medaili.
Všem závodníkům moc děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v dalších ročnících.
 V květnu jsme byli pořadateli okresního kola v barevném volejbale. Přihlásilo se 60 družstev. Připravili jsme 3 kurty - tedy 6 hracích
(barevný volejbal se hraje
ve dvojicích na polovině
hřiště) na fotbalovém hřišti
a 4 hrací na antuce. Hřiště
byla barevně odlišena. Na
trávě se hrál žlutý a
oranžový,
na
antuce
červený a modrý volejbal.
Bylo to dost náročné
zvládnout organizačně, ale
díky pomoci našich členů,
kteří dělali rozhodčí a
pomáhali u občerstvení,
jsme vše zvládli. Ještě
jednou
všem
moc
děkujeme.
 V barevném volejbale jsme
se ještě zúčastnili krajského festivalu ve Dřevěnicích, kde skončili v červeném Vítek Barochovský a Ráďa Kulhánek na 2.místě a ve
žlutém byla Natálka Karbanová a Bára Říhová 5., Nikola Kulhánková, Maruška Křížová a Laďa Kříž 8.

Srdečně zveme všechny děti na Dětské sportovní odpoledne, které se koná
28.6.2015 od 14.30 hod v Radimi na hřišti.
Na závěr mi dovolte popřát všem krásné prázdniny.

- Štěpánka Kořínková –

Ocenění Václala Nidrleho ml.
V úterý 31. března se v hradeckém Aldisu oceňovali nejúspěšnější sportovci,
trenéři, sportovní kolektivy a funkcionáři roku 2014, což je každoročně velká sláva
za účasti hejtmana kraje, starosty statutárního města Hradec Králové a dalších
významných hostů.
Tentokrát u toho byl i Václav Nidrle, který si odnesl ocenění jako osobnost
krajských sportovních organizací. Tuto poctu si „odpracoval“ zejména jako metodik
a později tajemník okresní organizace ČSTV (teď už Unie sportu Jičínska), kde
působí již 40 let. Stejně dlouhou dobu je ve vedení Sokola Dřevěnice a zejména
proslulé Volejbalové Dřevěnice a 15 let je předsedou krajského volejbalového
svazu.
A ocitl se skutečně ve „vybrané“ společnosti: Na vrcholu žebříčku sportovců letos
stanula klasická lyžařka Eva Nývltová-Vrabcová za výrazné úspěchy na olympiádě v Soči i na mistrovství světa ve Falunu. Mezi
nejlepšími byli například i střelci-olympionici Jan Sychra a David Kostelecký, sjezdařka Andrea Zemanová, skibobistka Stanislava
Preclíková či motorista Michal Matějovský. Oceněny byly i olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková a tenisová
reprezentantka Tereza Smitková, které už ale v kraji nepůsobí. Mezi trenéry to pak byli nejlepšími střelecký „mág“ Kamil Ploc, dále
basketbalistka Romana Ptáčková či hokejista Tomáš Martinec. Nejlepšími kolektivy za rok 2014 jsou basketbalistky Sokola Hradec
Králové za dospělé (3. místo na přeboru republiky) a hokejoví mladší dorostenci mistři republiky (Lev Hradec Králové). Vyhlášení
mělo i hezký kulturní rámec, kdy zazpíval například Lešek Semelka .

- Pro obecní zpravodaj zaznamenal Miroslav Říha -
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Z VYPRÁVĚNÍ PAMĚTNÍKŮ
V dnešním čísle Obecního zpravodaje bude pan Václav Nidrle (91) vzpomínat, jak pekli chleba
v rodinné pekárně v Radimi.
Pane Nidrle, když se vrátíme o hezkou řádku let zpět a zavzpomínáte na dobu, kdy jste ještě
doma pekli a dnes se zakousnete do krajíce chleba současného, jak to vidíte? „ Já to vidím tak, že
dřív se pekl tak zvaný samožitný, to znamená, bylo to méně vymleté žito na 67%, mouka byla
světlejší. Dneska to není v módě, aby tam bylo co možná nejvíc otrub a protože v něm nebyla
pšeničná mouka, tak byl chutný, vláčný a vydržel i 14 dnů.“
Vraťme se ale k tomu co všechno se muselo udělat než „ boží dar“ putoval k zákazníkovi. „Vše
začínalo vyrobením kvásku ze žitné mouky, který musel vyzrát. Ráno, když se víko díže nadzvedlo a do nosu to dýchlo, tak byl kvásek
zralý. Větší část se odebrala na těsto do druhé díže, ale v té první vždy zůstal kvásek na další dávky. Postupně se pak přidávala vlažná
voda a žitná mouka ve stejném poměru a také utřený kmín. Vše se řádně promíchalo a nechalo vykynout. Kousky těsta se potom
vážily, ručně se vyválely a dávaly do ošatek.“ A jak to bylo s pecí, která musela být včas připravena? „Brzy ráno, ve čtyři hodiny otec
vstal a šel zatopit. Používalo se suché dřevo a později i uhlí. U pece byly průduchy k tomu, aby byla v peci všude stejná teplota.
Musela být vytopena doběla, cca 280°C a to už se pak netopilo, vymetla a vyčistila se a začalo vlastní sázení. Ještě předtím byla pec
vykropena. Vkládalo se dřevěnou lopatou, na kterou byl chleba vyhozen z ošatky. Během pečení se provádělo přesazování bochníků
uvnitř pece. Přibližně po 1 hodině byly po upečení vytaženy a zavlaženy vodou pomocí štrychovky neboli štětinovou vlažičkou
(smetáčkem). Kůrka musela být propečena do zlatava. Dával se do regálu na prkna, kulatý bochník měl 3 kg a veky 2 kg. Potom už
putoval k zákazníkovi.“
Vy jste pekly hlavně chléb, ale co ostatní pečivo? „Pekli jsme také housky, žemlovky, vánočky, mazance a jednou týdně suchary.
Jiné než ty lomnické, na kterých bylo hodně cukru. My jsme se soustředili na lepší kvalitu toho korpusu a pak jen do těch pórů se
natíral cukr, nechalo se to zavadnout, pak vtíralo ještě jednou. Potom se to pražilo v peci, když už byla odstátá. Když se takový
suchar rozlomil, musel být v prostředku růžový.“
Pokračování v příštím čísle OZ.
- Miroslav Říha kronikář Tužína a Podhájí -

Myslivecké sdružení Podhájí Radim
si vás dovoluje pozvat na

Radimské Halali
KTERÉ SE KONÁ 13.6.2015 OD 12. HODIN NA HŘIŠTI V RADIMI.
Přijďte ochutnat zvěřinové speciality . Jídlo a pití je zajištěno, tak přijďte poobědvat s námi.

STUDEŇANY – POPISNÁ ČÍSLA
ČÍSLO 31 – OBJEKT ZBOURÁN
První zmínkou vztahující se k tomuto objektu je svatba Františka Josefa (1890) s Annou Kocourovou z Úlibic a jeho sestry Anny
Josefové (1883) a Františkem Janďourkem z č.p. 8. Následně se Josefovi odstěhovali do Radimi, koupili zde chalupu č.p. 4. V námi
popisovaném objektu následně bydlela rodina Beranova (muzikant). Od Beranových koupil objekt Jaroslav Sedláček z č.p. 21 a
rozboural ho.
ČÍSLO 32 – OBJEKT NA PRODEJ
František Koudelka, cestář, si vzal za manželku Annu Šindelářovou a do usedlosti se přistěhoval. Spolu měli dvě dcery, jednu z nich si
vzal cestář Musil a do domku se tedy přiženil, druhá byla hluchoněmá. Nějakou dobu zde bydleli i Spudichovi. Po válce se tehdy už
početná rodina Musilova odstěhovala do pohraničí a domek převzal (koupil) Albert Kutnar. Po něm ho převzala jeho dcera
Schumacherová, po její smrti její manžel, po jeho smrti jeho druhá žena. Ta kvůli zdravotním potížím odešla ke své dceři. V současné
době není objekt trvale obydlen a je na prodej.
ČÍSLO 33 – KAREL TICHÝ
Okolo roku 1880 byl majitelem Jan Krejčí. Jeho dceru Marii (1882) si v roce 1907 vzal za ženu František Sedláček (1870). Měli jednu
–svobodnou- dceru Miloslavu, učitelku, která dům prodala rodině Bečvářovských z Kosmonos. Usedlost nebyla trvale obývána a
sloužila k rekreaci. Současným majitelem je Karel Tichý původem z Lomnice nad Popelkou, který v č.p. 33 trvale bydlí.
I dnes vyzýváme ke spolupráci všechny ty, kteří nám mohou či chtějí pomoci, abychom i červenec (prázdniny nedržíme - pracujeme !) 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 -
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Připomenutí obecního úřadu: SMS ROZHLAS
Obecní úřad 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 -

Recepty (které možná neznáte)
„marcipán“ na zdobení a potahování dortů
 1 lžíci želatiny nechat bobtnat v 50 ml studené vody
 150 ml vody, 2 lžíce medu a 70 g másla přivést k varu
 stáhnout z plotny, přidat potravinářské aroma (mandlové
a rumové), přidat želatinu a promíchat
 přidat 150 g hladké mouky, opět dát na plotnu a
intenzivně míchat, až se hmota spojí a nelepí se na dno
 sundat z plotny, nechat trochu zchladnout a postupně vmíchat cca
700 g cukru moučky - hmota bude řidší – nelekejte se
 hmotu opatrně přendejte do mikrotenového sáčku, uzavřete a uložte do
druhého dne do lednice – krásně ztuhne
 a pak již stačí pouze odříznout část hmoty, obarvit potravinářským
barvivem (ideálně gelovými barvami, ale lze i práškovými – u práškových
pozor - jen kapičku vody) a zapracovat cukr moučku tak, aby vznikla hmota,
která půjde hezky tvarovat
 a pak již stačí pouze zapojit vlastní fantazii nebo internet pro
inspiraci a vytvořit svůj originální dort
 hmotou lze potahovat dort (nejlépe na silikonovém vále vyválet
a opatrně s pomocí válu přenést na dort – dort je nutné potřít máslovým
krémem, aby se hmota na dort pěkně přilepila)
 lze z ní vytvářet různé ozdoby – růže, listy, …. Fantazii se meze nekladou.
Nebojte se, pokud umíte s modelínou, tak zvládnete vymodelovat téměř cokoliv 
- Marcela Danišová –

Pranostiky na červen
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Výročí v našich vískách
Červenec
Odvárko František
Tichý Karel
Svatošová Květuše
Sedláčková Vlasta
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