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

Srpen 2015

číslo 8

NA ÚVOD NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH UPOZORNĚNÍ
ZÁKAZ ODBĚRU VODY z požárních hydrantů na trase vodovodu v Tužíně bez vědomí zástupce obecního úřadu pod
pokutou 20 tisíc korun.

V současném období velkého a dlouhého sucha šetřete vodou a buďte velmi obezřetní při rozdělávání ohně
1) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad, s platností od 1.8.2015 do odvolání
ZAKAZUJE bez náhrady
odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích a
odběr podzemních vod z domovních studní pro plnění bazénů a zálivku trávníků
v celém správním území ORP Jičín
2) Hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc vyhlásil do odvolání OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH

PODMÍNEK z důvodu dlouhotrvajícího sucha a s ohledem na měsíční předpověď počasí. To mimo jiné znamená zákaz rozdělávání
ohně a pálení klestu ve volné přírodě, táboření ve volné přírodě mimo vyhrazená místa apod.
Více informací k těmto zákazům naleznete na vývěsce v obci, na úřední desce a na internetových stránkách http://obec-radim.cz

DOČASNÉ UZAVŘENÍ POŠTY
Pošta v Radimi bude dočasně uzavřena v období od 10.8. do 21.8.2015. Důvodem jsou provozní (personální) problémy,
které se i přes veškerou snahu České pošty nepodařilo vyřešit. Po dobu uzavření pošty lze pro podání zásilek využít
motorizované doručovatele, kteří na základě žádosti zajistí i výplatu odnosných důchodů.
- Obecní úřad Radim KNIHOVNA PŘEMÍSTĚNA DO NOVÝCH PROSTOR

Knihovna byla přemístěna do nových
prostor – do budovy č.p. 41 (bývalý
Valešův dům). Otevírací doba zůstává
beze změny a to:
úterý a čtvrtek 17 – 18 hodin.
Po dobu otevření knihovny je zdarma
přístupný veřejný internet.

Prostor
knihovny

Služby knihovny:
•půjčování knih z vlastního fondu
knihovny
•půjčování knih z výměnných souborů KVČ v Jičíně
• půjčování časopisů
• informační služby
• internet

Nové sídlo knihovny

Zapůjčení knih i další služby knihovny jsou bez poplatku.
Více informací na http://knihovnaradim.webk.cz/pages/o-knihovne.html
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přístup k internetu

- knihovnice -

-2-

Letní tábor pořádaný TJ Sokol Radim aneb Škola čar a kouzel
Letošní tábor, který se konal v
Předních Zbytkách, se nesl v
duchu
Harryho
Pottera.
Celkem se tábora účastnilo 51
dětí.
Již na schůzce rodičů dostaly
děti
zvací
dopis
do
Bradavické školy čar a kouzel.
Povinnou výbavou byl čarodějnický plášť,
klobouk a hůlka. Při odjezdu je na hřišti v Radimi vítali Harry,
Ron, Hermiona a Madame Prýtová. Když děti odevzdaly
zavazadla, musely projít nástupištěm 9 a ¾ do Bradavického
expresu, který je odvezl k Bradavické škole čar a kouzel ve
Zbytkách. Děti byly seznámeny se školním řádem a pravidly
školy. Poté je kouzelný klobouk rozdělil do čtyř kolejí, kde
nejstarší chlapci a dívky představovali prefekty. Koleje byly tyto: Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel. Každý student dostal
žákovskou knížku, kam byly zapisovány studijní výsledky a postup do dalšího ročníku.
Během několika vyučovacích hodin se studenti učili historii Bradavické školy, dovednosti s koštětem, vařili různé lektvary, poznávali
byliny, učili se zrcadlové písmo a runy (speciální písmo). Měli hodinu první pomoci a zdravovědu, učili se rozpoznávat kouzelné tvory.
Při soutěžích získávali peníze na zakoupení pomůcek.
Každá kolej namalovala svoji vlajku a měla svůj bojový pokřik.
Učili se hrát famfrpál, ve kterém jsme později uspořádali turnaj. Před turnajem předvedli svá vystoupení roztleskávačky. V lese se
snažili projít k baziliškovi, aniž by je zahlédl.
Malovali kouzelné tvory a Dobyho ponožku,
které potom hledali v lese.
Krom čarodějnického studia zbyl čas i na
výlet na Černou Studnici (nedaleké
rozhledně). Při cestě do Prasinek jsme
navštívili ZOO v Libereci. Všem se výlet moc
líbil.
Při závěrečných bojích z draky a Dobyho
plánku se rozhodovalo o vítězi celotáborové
hry. Nakonec po velkém boji zvítězila kolej
Zmijozel. Všichni studenti postoupili do
4.ročníku. Odjíždět se nám moc nechtělo.
Celý tábor provázelo krásné počasí.
Moc děkuji všem vedoucím za pěkný
program, obsluze kuchyně za výborné jídlo a
zdravotnici za zvládnutí mimořádných
situací. Tak zase za rok….
- Štěpánka Kořínková -

Šipkařský turnaj
Dne 18.7.2015 se konal v restauraci
v Radimi tradiční šipkařský turnaj pro
Stacionář Kamarád Jičín. Tento turnaj se
stal součástí oslavy jednoho z členů
Radimských šipkařů, kteří v jejich první
hráčské sezóně skončili z 8 týmů na
krásném 2. místě. Turnaje se
zúčastnilo 47 hráčů, opět i za účasti
reprezentantů
naší
republiky.
Celkový počet přesáhl 100 lidí. Kamarádům jsme přichystali opět
malé občerstvení a zároveň předali vybraný příspěvek, který se
tentokráte vyšplhal na krásných 12 tisíc korun! Do této sbírky pro
Kamarády přispěla i Obec Radim a to částkou 2.000 Kč.
S Kamarády jsme opět strávili krásné chvilky a budeme se těšit na
další společná setkání.
- Eva Karbanová -
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Z VYPRÁVĚNÍ PAMĚTNÍKŮ
V dnešním čísle Obecního zpravodaje bude
pan Václav Nidrle vzpomínat na hraní divadla v Radimi.
Trochu z Wikipedie:
Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci) na jevišti předvádějí divadelní hru. Divadlo vzniká
tak, že kolektiv tvůrců (dramaturgové, herci režiséři, choreografové, scenáristé,inspicient atd.) a technických spolupracovníků
(technici, zvukaři, osvětlovači) tvoří společně divadelní inscenaci, která je předvedena buďto jednorázově, nebo ve vícero reprízách
divákům.

Jaké jsou vaše vzpomínky na hraní divadla v Radimi? „Divadlo se tady hrálo už za pátera Tobiáška. Tento farář přinesl do obce
spoustu pokrokových myšlenek v padesátých letech 18. století. Další, kterého bych chtěl připomenout, byl podnikatel pan Draslar.
Ten nechal postavit patrový dům, ve kterém měl v přízemí truhlářskou dílnu a v patře sál, kde se hrály první divadelní hry. Byl to
dům čp. 66, dnes bytový dům, nám všem známý jako „Hrad“. Protože se společenské akce v této budově vzhledem k nevyhovujícímu
únikovému schodišti nemohly konat, přestalo se zde divadlo hrát.“
Nehrálo se tedy třeba v přírodě jako na Tužíně? „Ne, hry v přírodě to byla specialita tužínských divadelníků a byl to vždy svátek pro
celé okolí. Ani v Radimi se však nepřestalo hrát. Řezník a hostinský, jiný pan Draslar, nechal přistavět ke stávající kartuziánské
hospodě jeviště a byla tak možnost v této činnosti pokračovat. Zapojila se i škola s kantorem a po založení Sokola to už bylo
převážně na jeho členech. Pořídilo se také nezbytné vybavení, kulisy, opona a osvětlení.“
Kdo z členů byl hlavním organizátorem? „Byl to třeba můj otec, který byl vzdělavatelem Sokola a po každém cvičení se vždy ještě
připravovaly různé besídky a také jednoaktovky. On absolvoval také režisérský kurz. Dalším zapáleným byl mistr kovář pan Kořínek.
Oni také prováděli výběr obsazování do jednotlivých rolí. Já jsem první divadelní krůčky udělal už na měšťance v Železnici. Divadelní
hry se připravovaly a zkoušely vždy na Velikonoce a na Vánoce. Pro některé role docházelo na záskoky herců z okolních obcí, kde se
hledal vhodný typ třeba na milovníka nebo i jinou roli.“
Vím, že v době druhé světové války se nehrálo a jak to bylo dál? „Ano divadelní činnost byla znovu obnovena po válce. Bylo to vše
postaveno na dobrovolnosti a také už probíhaly kontroly na kulturním oddělení v Jičíně, kde se rozhodovalo, jaká hra se bude
nacvičovat. S některými divadelními kusy se zajíždělo i do okolí. Postupně však už byl problém pro hraní divadla získávat nové
nadšence a kolem roku 1955 tato činnost ustala. Bylo pouze sehráno několik dětských představení a problémy s hospodou a
umístění řemeslnické dílny na sále dílo zkázy dokonaly. Kulisy byly zničeny, u přistavené části (jeviště) se propadla střecha a hospoda
byla zavřena. Po generální opravě podnikatelem panem Jandou byla sice hospoda znovu v roce 1994 otevřena, prostor jeviště nebyl
už ale obnoven a na hraní divadla nám zůstaly jen vzpomínky.“
V příštím čísle o sportování v Radimi.

- Miroslav Říha, kronikář Tužína a Podhájí –

SMS ROZHLAS – nezapomeňte se přihlásit k odběru SMS
Adresář telefonních čísel v tuto chvíli obsahuje cca 40 čísel. Nezapomeňte nahlásit svoje telefonní
číslo k odběru důležitých oznámení z obecního úřadu.
Začínáme rozesílat první SMSky.
Neváhejte proto, a nahlaste své telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv, na obecním úřadě nebo
napište své jméno a telefonní číslo na e-mail: ou.radim@centrum.cz a do předmětu zprávy uveďte
„SMS rozhlas“. Kdo tak učiní, bude informován o důležitých věcech (samozřejmě zdarma).
Nově nabízíme možnost „návratky“: v tomto vydání zpravodaje jste obdrželi formulář, který lze
vyplnit a dát do schránky obecního úřadu nebo na úřad přinést osobně.
Abychom „ušetřili“ znaky v SMS zprávě a vy jste věděli, že jde o zprávu z Obecního úřadu v Radimi,
bude na začátku zprávy vždy uvedeno „OU.R:“
- Marcela Danišová -

Pranostiky na srpen
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
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STUDEŇANY – POPISNÁ ČÍSLA
Omlouváme se, ale do uzávěrky srpnového čísla se nepodařilo zajistit dostatek informací k plánovaným číslům popisným.
Napravujeme chybu v minulém vydání zpravodaje u čísla popisného č. 34 ve Studeňanech. Uvádíme na pravou míru, že
majitelkami tohoto objektu jsou paní Milada Hrochová a paní Marie Přibylová.
Další čísla tedy najdete až v zářijovém vydání. 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 -

TJ Sokol Radim pořádá
Posvícenský turnaj ve volejbale
v sobotu 22.8.2015
Po turnaji cca ve 20 hodin se na hřišti
koná Posvícenská zábava.
hraje rocková skupina Prorock
vstupné 80 Kč

Výročí v našich vískách
Září
Sedláčková Hana

Všichni jste srdečně zváni.

Recepty (které možná neznáte)
Cuketová sezóna je v plném proudu….
Z cukety si můžete udělat k odpolednímu kafíčku třeba
lahodný zákusek:
1 hrnek cukru
1 hrnek oleje
3 vejce
zamícháme a přidáme
2 hrnky jemně nastrouhané cukety (oloupané a
zbavené semínek)
3 hrnky polohrubé mouky
1 ½ -2 prášky do pečiva
Zamícháme, dáme do vymazaného a vysypaného pekáče nebo do formiček na
0
muffiny a pečeme při 170 C. Necháme lehce vychladnout a navrch potřeme polevou:
½ změklého másla + 2 lžíce mléka + 2 lžíce kakaa + moučkový cukr dle chuti
- Dobrou chuť přeje Marcela Danišová –

ORDINAČNÍ DNY MUDr. VLADIMÍRA KLOSE po dobu dovolené




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

Redakce: M. Danišová, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, Š. Kořínková, R. Koláčná
Počet výtisků: 200 ks
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz

Tisk a distribuce: OÚ Radim

