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

Září 2015

číslo 9

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé na svém zasedání dne 9.9.2015
schválili:
- rozpočtové opatření ve výši 380000Kč (dotace pro školu)
- smlouvu s firmou IKKO Hradec Králové na projektování
dostavby vodovodu na Tužíně
- opravu komína na obecním domečku ve Studeňanech

neschválili:
- prodej požární zbrojnice ve Studeňanech
- prodej pozemků na Tužíně
Podrobný zápis najdete na web. str. obce nebo na OÚ.
- Zdeňka Stříbrná -

Upozornění obecního úřadu – pálení plastů
V ovzduší v obci Radim jsou stále cítit zplodiny ze spálených plastů. Z tohoto důvodu důrazně
upozorňujeme na to, aby k tomuto nadále nedocházelo. V případě, že se bude situace opakovat (i v nočních
hodinách), bude obec hledat původce zdroje znečištění ovzduší.

Svoz nebezpečného odpadu
V neděli 11.10.2015 v době od 10:00 do 18:30 bude možné odevzdat nebezpečný odpad. Z důvodu
zneužívání této služby (kdy byl odkládán i jiný odpad než vyjmenovaný), bude sběr pouze v Radimi u sběrny
ovoce a to pod kontrolou pracovníka obecního úřadu.
barvy, laky, lepidla, pryskyřice,
rozpouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, oleje, tuky, brzdové
kapaliny, nemrznoucí kapaliny,
zářivky a výbojky, odpad obsahující
rtuť, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek, olejové filtry,…

Co lze odevzdat jako nebezpečný odpad:

NELZE ODEVZDAT ETERNIT!!!

Omezení provozu České pošty v Radimi po dobu dovolené
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.

7:30 – 9:00
7:30 – 8:30
13:30 – 15:00
7:30 – 9:00 13:30 – 15:00
7:30 – 9:00 13:30 – 15:00

21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.

7:30
7:30
7:30
7:30
7:30

-

9:00
8:30
9:00
9:00
9:00

V dalších dnech již
bude standardní provoz.

ŠKOLNÍ ROK 2015/ 2016 ZAČAL!
Prázdniny uběhly jako voda a opět jsme se sešli, letos
v úterý 1. září, abychom společně vkročili do nového
školního roku. Všechny děti a především prvňáčky a
jejich rodiče přivítala paní ředitelka spolu s paní
starostkou a popřály, ať se jim ve škole líbí, najdou si
spoustu kamarádů a stávající školní rok zvládnou v
poklidu a v pohodě.
Letos naší školu navštěvuje 19 žáčků, zapsáno je 14
žáků v domácím vzdělávání. Dostáváme se tím na
úctyhodný počet 33 žáků v tomto školním roce, což mi
určitě dáte za pravdu, je již pěkné číslo  Ve školce je
zatím 19 dětí a vypadá, že to ještě není konečné číslo

Také letos bude naše škola i školka pořádat zájmové
kroužky, které začnou jako každý rok v říjnu. Rodiče
budou během září informováni. Nebudou chybět ani
pravidelné akce a výlety, na které se již děti těší. V září
nás čeká návštěva pohádkového festivalu v Jičíně a také divadélko, které přijede k nám do školy a školky.
Nezbývá než popřát dětem a paním učitelkám příjemnou a ničím nerušenou plavbu školním rokem 2015/2016 
Hezké zářijové dny ze školy a školky 
- Radka Koláčná –

Z VYPRÁVĚNÍ PAMĚTNÍKŮ
V dnešním čísle Obecního zpravodaje bude pan Václav Nidrle vzpomínat na sportování v Radimi.
Trochu z Wikipedie:
Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport. Znamená obveselení, rozptýlení, vlastně
útěk od práce, od povinnosti k zábavě. Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová (fyzická) aktivita
provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s
jinými provozovateli téhož sportovního odvětví.

Co se vám pane Nidrle, vybaví, když vyslovím slovo sport? „To se musíme vrátit o hodně let zpátky, do mých školních
let, kdy nás ve třídě bylo tehdy hodně kluků, a nacvičovali prostná a předvedli se třeba v Lužanech, kam jsme tehdy šli
pěšky. Pan učitel Dufek neměl rád, když jsme hráli kopanou a míč nám schovával a hráli jsme na hřišti jen přehazovanou s
malým míčkem, dvě družstva stála proti sobě v bráně“.
Kdy jste začal chodit do Sokola? „Už velmi brzy, prakticky ve svých 8 letech. Cvičil nás tenkrát pan Čermák a chodili jsme
na sál do hospody U Růže, kde byla bradla, hrazda, koza, kůň a kruhy. Vzorem pro nás byli pan Havel, Hála, Draslar a
vzpomínám také na pana Andrese, který mistrně i v pokročilém věku ovládal výmyky a toče na hrazdě. Pokud se konala na
sále zábava nebo schůze museli jsme menší nářadí uklidit pod jeviště a to větší na dvůr do porážky. Účastnili jsme se i řady
okrskových cvičení, byli jsme dobří při přeskoku kozy a koně“.
Cvičilo se ale také na hřišti za školou. „Ano, nejdříve na dřevěné konstrukci, kde byl také žebřík a tyče na šplh. Později
bylo vybudováno zařízení kovové. V roce 1938 ještě před válkou jsme jeli na Všesokolský slet, s účastí i zahraničních
cvičenců a nejvíce se nám tam líbila děvčata za Srbska. V roce 1948 na Sletu v Praze vzpomínám na průvod a večerní
program s ukázkami kultury naší země od nejstarší až po tehdy současnou. Všechny tyto akce
měly národní charakter a až později došlo k přechodu na spartakiády“.
Vím také, že jste se zapojil do práce v Sokole i jinak. „Já jsem se stal náčelníkem, rovněž tak i
moje manželka, která s dcerou nacvičovala na spartakiádu. Na secvičné v Hradci Králové jsem už
byl jen jako divák. To už jsem po roce 1963 směnoval v Jičínské pekárně a nedařilo se práci
skloubit se sportováním. Byl jsem 50 dlouhých let jednatelem Sokola, cvičení se věnovala dcera a
do sportu se zapojil i syn, který u něho zůstal i jako profesionální funkcionář. Velkým tahounem v
obci byl Jiří Koudelka a tuto záslužnou práci převzala jeho dcera Štěpánka“.
Co si myslíte o budoucnosti sportu v Radimi? „Stále se zde hraje volejbal, stolní tenis,
pokračuje cvičení v hale a to je dobře pro dnešní děti a mládež, aby neseděla jen u počítačů. Ve státě by se mělo více
finančních prostředků dostat i do ostatních sportů a nepreferovat jen některé, jako je fotbal, hokej a tenis“.
V příštím čísle: Co také zapsal pan Nidrle do kroniky.

- Miroslav Říha, kronikář Tužína a Podhájí –

62. VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE HORKÁ A ÚSPĚŠNÁ !
Celkem 223 týmů ve dvanácti věkových a výkonnostních kategoriích si
našlo cestu do MEKKY VOLEJBALU – do Dřevěnice. Představuje to
zhruba 1780 volejbalistů a volejbalistek! Hráče nezarazilo ani extrémní
počasí, v sobotu 8. srpna naměřili pořadatelé 38°C ve stínu …
Jako tradičně se využívaly i dva kurty v Radimi, to proto, aby se soutěže
daly „natáhnout“ a týmy si opravdu dobře zahrály. Denně to bylo i 18
zápasů a pořadatelé v radimských barvách byli tradičně spolehliví.
Finále elitní třídy přenášela v přímém přenosu i Česká televize, ovšem
právě tento zápas byl příliš jednoznačný a Humři Perštejn (v sestavě
například Škach, Koláčný, Král – zároveň nejlepší hráč turnaje, či Veselý)
doslova „přejeli“ Lhotu pod Libčany (Holubec, Štokr, Bartoš či Lébl). To
další zápasy – třeba semifinále Humři-Dukla Liberec či Lhota-Benátky –
byly skvělé. Turnaj se tedy povedl a pořadatelé už teď chystají jeho třiašedesáté pokračování.
- Václav Nidrle ml. -

STUDEŇANY – POPISNÁ ČÍSLA
ČÍSLO 37 – MARTIN PUMR
V minulém století byli majiteli Josef Jenček (1854) a Marie Bílková (1950) pocházející z Dílců. Sňatek uzavřeli v roce 1879.
Měli syny Františka, Josefa a Jaroslava a dceru Marii, provdanou Fořtovou do Robous. Ta následně po smrti ve Studeňanech
hospodařících bratrů Františka a Josefa majetek zdědila, po ní to byl její syn. Když ten zemřel, dědičkou se měla stát Růžena,
rozená Fořtová ze Studeňan. Ta se však na „doporučení“ notáře majetku vzdala ve prospěch státu. Domovní stavení s částí
zahrady koupil od MNV Radim (jako představitele státu) regulérní smlouvou Karel Šoltys, bývalý předseda okresního
národního výboru v Jičíně a také velmi zdatný amatérský umělec (malíř, sochař, spisovatel…). Od něho usedlost koupil
současný majitel Martin Pumr (1964), který v objektu udělal rozsáhlé stavební úpravy (např. klasická šindelová střecha),
když se mu ráz chalupy podařilo velmi dobře zachovat.
ČÍSLO 38 – MANŽELÉ ALENA A JAN SATRAPOVI
Zajímavostí je, že původně měla usedlost číslo popisné 31, až následně 38. Podle jičínských gruntovních knih byla
posloupnost držitelů gruntu následující: před rokem 1690 Martin Bartoš, poté Mikuláš Beneš, často uváděný také jako
Bartoš (takzvané příjmení po gruntu či po chalupě), 1721 Jiří Beneš, 1745 Václav Beneš, 1769 Jan Bayer, 1813 Jan Bayer,
1826 František Bayer, 1852 Josef Bayer s manželkou Annou Šádkovou, 1879 František Bayer s manželkou Františkou. Od
této doby se pravděpodobně rod píše „Bajerovi“. Dceru těchto manželů Bajerových Annu (1881) si vzal Václav Polák (1873)
z č.p. 36. Narodili se jim dva synové Josef a Václav a dcera. Václav se stal dalším hospodářem, když si vzal za ženu Boženu
Sedláčkovou z Radimi 33. Manželé měli čtyři děti – Boženu (1943, již zemřelá), Václava (1945), Marii (1946) a Alenu (1952).
Posledně jmenovaná s manželem Janem Satrapou je současnou majitelkou krásně udržované usedlosti v tradičním rázu s
nádhernými květinami i dřevinami.
Za nejstarší informace k číslu 38 děkujeme Aleně Satrapové !
Začínáme připravovat už poprázdninové 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 -

TJ SOKOL RADIM
- Srpnové turnaje
Pořádali jsme tradiční turnaje.
První v pořadí byly deblové dvojice, které byly bohužel velmi
slabě obsazeny. Kategorii mužů hrály čtyři dvojice. Zvítězila
dvojice Kučera - Cícha.
Kategorii žen se bohužel dostavila pouze jedna dvojice.
Daleko lépe dopadl Tradiční posvícenský turnaj. Přihlásilo se 10
týmů. Po velkých bojích si vítězství odneslo družstvo Čtveráci
z Liberce, druhá skončila Šalina ze Dvora Králové a třetí místo si
odneslo družstvo My z krčmy. Po celý den bylo zajištěno
výborné občerstvení. I večerní zábava se povedla. Skupina
Prorok se všem velmi líbila.

Na konci srpna jsme uspořádali turnaj rodinných deblových
dvojic. Zde byla účast větší. Zahrát si přišlo celkem 6 dvojic.
První místo si odnesli otec a dcera Vocáskovi.

Cvičební hodiny
Pondělí
Uterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

stolní tenis
17.00-18.30
20.00-21.00
stolní tenis
17.00-18.30
18.30-20.00

barevný volejbal
ženy
volejbal přípravka
volejbal žactvo
- Štěpánka Kořínková -

Kominík
25.až 27.9.2015

Výkup padaných
jablek

Zájemci o služby kominíka se
mohou hlásit na obecním úřadě
nebo
v místní
prodejně,
kde
je na kominíka, pana Ždánského,
uvedeno i telefonní číslo.

U Odvárků v Radimi
Cena 2Kč / kg
Každý den od 17 do 19 hodin

Vykradač hrobek už je ve vazební věznici
Kriminalisté z Rumburku spolu s ústeckými kolegy zadrželi jednapadesátiletého muže, který se měl od listopadu loňského roku do
července letošního roku vloupat na hřbitovech v Ústeckém a Libereckém kraji a dále také na Jičínsku – ve Staré Pace a v Radimi – do
nejméně 81 hrobek. Vybíral si především ty staré a opuštěné. Předpokládal totiž, že by se v nich mohly nacházet „poklady", a to
hlavně zubní zlato a další cennosti. Hřbitovy navštěvoval nejprve ve dne, kdy si vybíral jednotlivé hrobky, a poté v noci, kdy se do
nich vloupal. Po odstranění krycí desky, která vážila kolem 400 až 700 kilogramů, a i přes nebezpečí nákazy vnikal dovnitř, kde pak
vykrádal uložené rakve. Desku poté vrátil zpět na místo a hrobku uvedl do původního stavu. Nutno zdůraznit, že se dokázal dovnitř
dostat už za 20 minut, a to pouze za pomoci jednoduchých nástrojů. Pro zajímavost stejná „práce" trvala hasičům, ovšem za použití
hydraulických nástrojů, až dvě hodiny. Získané zubní zlato ještě v blízkosti hřbitova přetavoval a slitky později prodával.
Nyní je muž ve vazební věznici, kde si počká na verdikt soudu, který ho může za přečiny hanobení lidských ostatků a poškození cizí
věci poslat až na tři roky do vězení.
Policie ČR
Zdroj: http://jicinsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vykradac-hrobek-uz-je-ve-vazebni-veznici-20150825.html

Pranostiky na září
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Výročí v našich vískách

OHLÉDNUTÍ ZA POČASÍM V SRPNU

Říjen
Ševčík Jan
Albrecht Vlastimil

průměrná ranní teplota:
17,2 °C
průměrná odpolední teplota:
28,9 °C
ráno nejchladnější:
26.8.
10 °C
nejteplejší :
10.8.
23 °C
odpolední maxima:
7.8. a 11.8. 37 °C
minimum:
18.8.
16 °C
srážky celkem za srpen:

58 mm (z toho 18.8. 38 mm)

- Miroslav Říha -

Vzdělávání je v dnešní době nutné téměř v každém věku
Co je Týden vzdělávání dospělých?
Týden vzdělávání dospělých je celostátní akce na podporu
účasti dospělých na jejich vzdělávání v dospělosti. V rámci
Týdne vzdělávání se konají stovky akcí v desítkách měst ČR,
které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit. Účast je zdarma.
V Jičíně se v uvedeném termínu 12.-16.10.2015 uskuteční mnoho akcí. Jejich seznam bude zveřejněn na
http://www.tydnyvzdelavani.cz/. Leták bude k dispozici na webových stránkách Radimi a bude vyvěšen na vývěskách.
Brožurky budou k dispozici na OÚ.
- Marcela Danišová 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

