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

Červenec 2015

číslo 7

Červen ve škole a školce
Školní rok 2014/2015 se přechýlil do svého závěru – června a na děti ze
školky i školy čekalo plno akcí, programů a výletů.

Společným
tématem bylo loučení – ve škole s páťáky a ve školce
s předškoláky. Obě skupiny si naposledy užily budovu školy, kde následně přespaly a užily se
navzájem mezi sebou a se svými paními učitelkami. Také proběhlo společné opékání dětí ze
školy i školky společně s rodiči. Přestože počasí celý den zlobilo, na začátek opékání se
vyčasilo a slunečno a příjemně zůstalo po celou dobu pobytu na zahradě. V době, kdy byli
žáci ze školy na již tradiční každoroční akci – Škole v přírodě, kde prožili krásný i když chladný
týden v prostředí Adršpašských skal a agentura pořádající zážitkové program y připravila pro
děti naprosto netradiční a zážitky naplněný program, si děti z mateřské školky užily Den dětí
na návštěvě u Ondráčků v Dřevěnicích, kde nechybělo pohoštění, zábava, hry, dobrá nálada
jako na každé správné oslavě. Tímto panu Ondráčkovi moc děkujeme za pozvání.
Děti ze školy ještě podnikly pěší výlet na přání rodičů. Prošli jsme část Českého ráje - zámek
Valdštejn, Hrubou skálu a lázně Sedmihorky.
Na závěr roku nás ještě čekala Školní akademie, kterou jsme se rozloučili se stávajícím
školním rokem. A protože na každém konci je pěkné to, že něco
nového začíná, těšíme se na shledání
v novém školním roce 2015/2016.

Přejeme krásné, pohodové a sluncem
nabité prázdniny :-)
- Radka Kolačná -
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Zastupitelé na zasedání dne 17.6.2015 schválili:
 závěrečný účet a závěrku obce Radim za rok 2014
 podání žádosti o dotace na opravu sakrálních památek
 položení kabelu na veřejné osvětlení ve Lháni
 prodej dřevěného skladu a přístřešku pro ptáky od hospody
 uzavřít smlouvu o pronájmu klubovny a tělocvičny se Sokolem Radim
Podrobný zápis si můžete přečíst na OÚ Radim nebo na web. stránkách obce.
- Zdeňka Stříbrná -

ORDINAČNÍ DNY MUDr. VLADIMÍRA KLOSE po dobu dovolené




Ve dnech 9., 16., 13. července a 20., 27. srpna 2015 ORDINACE V RADIMI ODPADÁ!!
V ŽELEZNICI ORDINACE BEZE ZMĚN.
V Radimi bude pan doktor v průběhu července a srpna ordinovat ve dnech:
30. července
6. a 13. srpna

POPLATKY – ZA ODPAD, VODU, PSA


Žádáme všechny naše spoluobčany, kteří dosud nezaplatili povinné poplatky, aby tak učinili v co nejkratší
době.



Dále upozorňujeme, že i vlastníci nemovitostí v našich obcích, kteří zde nemají trvalé bydliště, jsou
též povinni platit poplatek za odpad, který činí 410,- Kč (Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).



Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, může obec ze zákona zvýšit nezaplacené poplatky až
o 50 % (Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).

OTEVÍRACÍ DOBA MÍSTNÍHO OBCHODU PO DOBU PRÁZDNIN
(ČERVENEC, SRPEN)
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

7:00 – 12:30
7:00 – 12:30
7:00 – 12:00
7:00 – 12:30
7:00 – 12:30
7:00 – 10:00

13:30 – 15:00
13:30 – 15:00
13:30 – 16:00
13:30 – 16:30

- Jarmila Adolfová -

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 -
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VOLEJBALOVÁ SEZONA UKONČENA
Radimští volejbalisté dohráli soutěže 2014/2015. Po řadě sezon tentokrát chybělo zastoupení v krajské II. třídě, kde hrávali několik
let docela úspěšně muži. Ti tedy startovali v pětičlenném poli účastníků okresního přeboru uhráli 4 místo, když přeborníkem se stal
Jičín B. Ženy také většinou obsazovaly medailové pozice – letos to nevyšlo, áčko bylo čtvrté a mladé béčko sedmé. Hrály i mixy pod
tradičním názvem Lesan Tužín a skončily až na pátém (posledním) místě. Zdá se, bohužel, že to byla poslední sezona tohoto
tradičního účastníka. Kádr se zúžil a chybí i trochu zájem hráčů, kteří by na to hravě měli …
Výborné naopak bylo smíšené žactvo, které se stalo přeborníkem okresu, když ve finále na turnaji ve Dřevěnici porazilo
favorizovanou Novou Paka.
Velmi dobré bylo i zastoupení ve stále populárnějším barevném minivolejbalu. Radim většinou „stavěla“ okolo pěti
týmů na každý turnaj a modří z názvem TIR byli nejúspěšnějším týmem této kategorie! Rovněž organizačně to
zejména při turnajích žactva tak minižactva na radimských kurtech velmi dobře klapalo.
- Václav Nidrle ml. –

V RADIMI BUDE „DŘEVĚNICE“
Největší volejbalový turnaj na antuce 62. Volejbalová Dřevěnice se opět (a od roku 1973 nepřetržitě!) bude
hrát i na dvou antukových kurtech v Radimi. Je to zejména proto, aby si všechny týmy co nejvíce zahrály a
odjížděly pokud možno spokojené. Volejbalová pouť každoročně láká mnoho zájemců, i letos pořadatelé
očekávají na 200 týmů. Jedním z vrcholů bude přímý televizní přenos z finálového zápasu elitní třídy mužů v neděli 2.8. zhruba ve
14.00 hodin.
Kompletní program 62. Volejbalové Dřevěnice:
Sobota 1.8.
8:00 kadeti a junioři, kadetky a juniorky,
9:00 veteráni nad 40 let, seniorky nad 40 let,
11:00 extraliga muži
Neděle 2.8.
8:00 muži 1. a 2. liga, ženy extraliga. 1. a 2. liga, superveteráni nad 50 let,
9:00 extraliga muži (pokračování)
+ televizní finále (cca 14:00)
Sobota 8.8.
8:00 muži krajské, okresní přebory a neregistrovaní, ženy krajské,
okresní přebory a neregistrované
Neděle 9.8.
8:00 muži volná soutěž, mixy (4 muži + 2 ženy).
Trochu z Wikipedie:
- Václav Nidrle ml. –
Včela medonosná patří mezi
blanokřídlý hmyz. Jde jednoho
nejznámějších
zástupců
společenského
hmyzu.
Druh
vznikl
V dnešním čísle Obecního zpravodaje bude pan Václav Nidrle vzpomínat na včelaření.
pravděpodobně
extrémní
geografickou izolací od mateřské
Jaké bylo vaše první setkání s tímto společenským hmyzem? „Protože mám rád přírodu
populace včely východní. Mezi
tak jsem včelaření okukoval u souseda pana Luňáka a u pana Fr. Vindyše. Včelařský spolek
ostatními druhy včel je nejvíce
byl založen v roce 1913 a u jeho zrodu byli pan Ševců ze Lháně, Andrle, Seliger a Ducháček
hospodářsky využívána.
z Tužína a Jan Sedláček a Vít Vindyš z Radimi. Naše rodina pekařila, ale mě ta práce se

Z VYPRÁVĚNÍ PAMĚTNÍKŮ

včelami zaujala a tak jsem si v roce 1960 zakoupil 3 úly u pana Jenčka ze Železnice.
S pekařinou jsme v roce 1963 skončili a tak jsem se mohl více věnovat tomuto „koníčku“ a
pokud vylétl nějaký roj tak jsem postupně včelstvo rozšiřoval“.
Kolik jste měl včelstev nejvíc? „ Bylo jich celkem 17, ale to už jsem také funkcionařil a
jednatele spolku jsem vykonával až do roku 2014. V roce 1967 jsem si pořídil tři nástavkové
úly. Dole bylo plodiště a nahoře dva nástavce a to umožňovalo vypěstovat silná včelstva.
Doba přinesla i nemoc včel a tak se začalo s účinným léčením a to na podzim. V září a v říjnu
knoty a na konci listopadu aerosolem“.
Na to všechno jste byl sám, nebo vám pomáhal třeba syn? „Vlastně sám, syn studoval a
věnoval se hodně sportovním aktivitám, ale pomáhat musel při vytáčení medu a později zastával těžší
práce, které kolem včel byly“. A co třeba vnuk? „ Měl zájem a chtěl jsem, aby pokračoval a tak jsem ho do prací kolem včel
zasvěcoval. U jednotlivých úlů jsem mu vše vysvětloval, ale u pátého chytil pár žihadel a bylo po včelaření. Jednou se také včely rojily
a vlétly na oškubané husy a maminka je chtěla ochránit, přehodila si přes hlavu zástěru, ale včely se pustily i do ní a museli jsme ji
odvézt do nemocnice“.
A jaký byl další osud vašich včelstev? „S věkem mi již ubývalo sil a tak jsem počty snižoval až na posledních pět úlů. Největší
problémy byly hlavně při rojení a tak jsem na podzim v roce 2013 požádal předsedu pana Podrazila, který včely vysířil, a úly se
zlikvidovaly“.
V příštím čísle o divadle a sportování v Radimi.
- Miroslav Říha kronikář Tužína a Podhájí –

Pranostiky na červenec
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
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STUDEŇANY – POPISNÁ ČÍSLA
ČÍSLO 34 – MANŽELÉ PŘIBYLOVI
První zmínka o tomto popisném čísle je někdy okolo roku 1750 a držitelem chalupy byl Dominik Jekrle, dalším pak byl František
Jekrle a příštím pak rovněž František Jekrle, narozen 1835 právě v této chalupě. Následující majitelkou byla Anna Viková, rozená
Jekrlová (1873-1930), která si vzala Václava Vika (1872-1928), ten se do chalupy přiženil. Jim se v roce 1900 narodila dcera Marie,
provdaná Čapková (1900-1977), ta byla majitelkou do doby, než domek převzali Vladislava (rozená Čapková 1928-2014) a Milan
Procházkovi. Druhou dcerou byla Jarmila Málková (1930-2002). V letech druhé světové války tady v nájmu bydlela rodina Hanušova.
Procházkovi měli dcery Marii (1950) a Miladu (1951), starší Marie je spolu s manželem majitelkou objektu.
Poděkování paní Mgr. Iloně Martincové-Málkové, která nám pomohla objasnit zejména nejstarší historii tohoto popisného čísla.

ČÍSLO 35 – OBYVATELNÁ SUŠÍRNA
Patřila k popisnému číslu 36 (Ladislav Procházka), následně byla zbourána, stála v „uličce“.
ČÍSLO 36 – MANŽELÉ FLOROVI Z JIČÍNA
Původně zde hospodařil Josef Polák (syn Václava Poláka, ročník 1869) s manželkou Marií (1885) rozenou Bílkovou z Tužína. Po smrti
Josefa Poláka se sem v roce 1885 přiženil Ladislav Procházka a manželé pak hospodařili jenom na malé části pozemků, ostatní byli v
„pachtu“. Po smrti Ladislava se stal majitelem pan Bilanský z Jičína, po něm pak manželé Florovi, současní majitelé. Ti usedlost
opravili v původním stylu a jde o jedno z nejhezčích popisných čísel ve vesnici!
Začínáme připravovat i srpnové pokračování putování po Studeňanech. Máte-li chuť se přidat informacemi o popisných číslech, přivítáme to!
Můžete se ozvat na mailu nidrlovi@wo.cz , telefonech 493597343 (Václav Nidrle st.), 602128177 (Božena Koudelková) nebo 603346410 (Václav
Nidrle ml.)
- autorský kolektiv -

Jaké počasí bylo na Tužíně 5. července?
rok

teplota
ráno

teplota
odpoledne

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

12°C
14°C
17°C
16°C
16°C
20°C
16°C
17°C
20°C

16°C
19°C
26°C
31°C
23°C
31°C
26°C
26°C
33°C

.. na Cyrila a Metoděje
oblačno, vydatný dešťová přeháňka, kroupy
oblačný den, večer s jasnou oblohou
oblačný den s přeháňkou a projasňováním
oblačno s ochlazením na 23 °C a večer slabý déšť
oblačno až polojasno
polojasno, večer bouřka s lijákem a větrem
oblačno s dešťovými přeháňkami
oblačný celý sváteční den
střídavě jasno, polojasno až oblačno

letošní , azurové ráno na „Krchově“ vyfotil a počasí v tento den za 8 let zpět zaznamenal kronikář M.Říha

Výročí v našich vískách
Srpen
Luňák Václav
Novák Jaroslav
Šulc Jaroslav
Militká Eva

Krásné prázdniny všem dětem
a hezkou dovolenou našim čtenářům
přeje redakce OBECNÍHO ZPRAVODAJE
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

Tisk a distribuce: OÚ Radim

