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Číslo 10

Zasedání zastupitelstva
Na posledním zasedání dne 16.10. 2013 zastupitelé schválili:
 odkup části vodovodu od obce Dřevěnice za cenu 2 mil Kč, neboť na jeho velké části bude nutná oprava
 dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 68/1 na Tužíně
 oslovit mapový portál Geosense ohledně zpracování internetového zobrazení mapových podkladů,
pasportů, vodovodní přípojky čísel popisných, kanalizace atd. v naší obci
 odebírání el. energie pro příští rok od společnosti Amper Market
 čekat do 15.11.2013 na vyjádření zahrádkářů ohledně umístění výkupny ovoce u hospody
 nákup nového počítače do knihovny
zamítli:
 prodej pozemků p.č. 609,626 a 627 na Tužíně

Zprávičky ze školy a školky
Září se přehouplo do října a nás budou čekat akce a radovánky spojené neodmyslitelně
s podzimem. Pouštění draků, sbírání listí, pozorování krásně zbarvené podzimní přírody, pozorování
proměn přírody.
Druhého října proběhlo plánované společné opékání s dětmi ze školy a školky na školní zahradě.
Děti podle výrazů tváří byly nadmíru spokojené, navzdory tomu, že byla pořádná zima.
Devátého října proběhla všemi oblíbená Drakiáda ve spolupráci se Sokolem Radim. Pouštění draků
proběhlo na louce za hřbitovem, kde se drakové utkali v různých soubojích například o vytrvalost, výšku
vzletu, největšího krasavce, nejlepšího doma vyrobeného draka, neposuzovaly se pouze výkony samotných
draků, ale také výkony samotných pouštějících například o nejvytrvalejšího běžce. Poté co rozhodčí měli své
favority a ukončili souboje, tak se účastníci přemístili na hřiště, kde byla připravená další zábava, vyhlášení
vítězů a pohoštění v podobě opékání.
Od října jsou ve škole, pro děti ze školy a předškoláky, otevřeny dva zájmové kroužky: pěvecký a
sportovní. A na konci října nás čekají jistě všemi dětmi oblíbené podzimní prázdniny.
Přejeme všem krásný barevný podzim!!!

Výkupna ovoce ve dvoře za poštou
Na středečním zastupitelstvu dne 16. října 2013 bylo plno a rušno. Hlavním důvodem bylo
projednání otázky nynější výkupny ve dvoře za poštou.
V letošním roce zastupitelstvo schválilo rekultivaci prostoru za poštou, která má za cíl zvelebit střed
obce a vyřešit otázku věčného nepořádku kolem popelnic na tříděný odpad. Tento záměr má ale v úmyslu
odstranit nynější výkupnu. Starostka tedy sdělila zahrádkářskému sdružení záměr jejího odstranění. Nejprve
byla sdružení navrhnuta možnost přemístění nynější výkupny na jiný vhodný obecní pozemek. Tento návrh
zahrádkáři nepřijali, protože jiné vhodné místo v obci není a přejí si zachovat výkupnu v centru obce.
Zahrádkáři přišli s návrhem nynější výkupnu odstranit a místo ní umístit vzhledný altánek, který by
byl částečně uzavřený a částečně otevřený. Otevřená část by sloužila jako přístřešek pro turisty, cyklisty a
motorkáře, popřípadě pro kulturu a uzavřená část jako výkupna.
Zastupitelstvo, ale tento návrh nepřijalo, z důvodu budoucí koncepce prostoru, který by měl zůstat
bez staveb, pouze se zelení. Zahrádkářům obec navrhla jinou možnost, přestěhovat výkupnu do stodoly za
hostincem, kde bude upraven terén tak, aby se dalo dvorem za hostincem projet. Nyní tedy obec čeká na
vyjádření zahrádkářského sdružení k návrhu výkupny za hostincem.

-2-

!!! Pozor změna z důvodu nemoci náhradní termín!!!
25. až 27. říjen

Ve dnech
bude našimi vesnicemi procházet kominík pan Ždánský,
případní zájemci o jeho služby se mohou hlásit na obecním úřadě nebo v místní prodejně, kde je
na kominíka uvedeno i telefonní číslo.

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVOU
V sobotu 5. října se na mléčné farmě Stříbrných konala oslava 20 let jejího založení spojená s oslavou
šedesátin majitele Karla. Pozval si spoustu kamarádů, obchodních přátel a také Táboranku, která již od rána
vyhrávala před halou, kde místo strojového parku byly nazdobené stoly. Rodina Stříbrných už dlouhá léta
podporuje a sponzoruje všechny kulturní či sportovní akce v obci (oslavy 110 let TJ Sokol, 650 let obce,
plesy všech spolků kvalitní tombolou, rozsvícení vánočního
stromu či koncerty Táboranky), ale toto opravdu byla paráda. Bylo
připraveno bohaté občerstvení a všichni přítomní se po celé
odpoledne výborně bavili.
Rodina Stříbrných je rodinou zemědělskou už od nepaměti,
prý dokonce od dob, kdy byl Šemík ještě hříbětem. I Karel
prokázal své velké nadání pro zemědělství již v mládí. Už
v patnácti letech poznal zcela bezpečně hrábě od vidlí, věděl, že
králík nemá peří ale chlupy, dokonce si byl jistý, že žito se pěstuje
kvůli žitné a švestky na slivovici. Proto rodina usoudila, že on je
opravdovým talentem a ráda mu statek svěřila v léno. A tak Karel
začal hospodařit a zjistil, že zemědělec má jen čtyři vážné
nepřátele – jaro, léto, podzim a zimu. Na toho pátého si už celý
rodinný klan dokázal zvyknout, když nepřízeň minulého režimu
vůči všemu soukromému podnikání nahradil současný boj
s Evropskou unií.
O dobrou náladu se postarali i kamarádi z „Konference“, kteří
ho při této příležitosti přijali za svého řádného člena. V době kdy
už na dvoře vyhrávala dechová hudba Krajanka, přinesli myslivci jako dar střeleného divočáka, kterého si
Karel pěstoval ve své kukuřici. Při oslavě nechyběl ani ohňostroj a výborná nálada pokračovala do pozdních
večerních hodin při hudbě kapely Sonet . Na své si přišla i početná dětská drobotina, kterou bavil kouzelník.
Velké poděkování patří všem, kteří tuto akci připravovali a výborně se starali o všechny přemírou
jídla a všelijakých dobrot a o dodržování pitného režimu. Dík největší patří ovšem celé rodině Stříbrných, že
takovou oslavu uspořádali.
Přejeme Vaší firmě, ať stále jen vzkvétá a Tobě Karle ve zdraví dlouhá léta
a dobře si pamatuj – mladý je ten, kdo má ještě v šedesáti velké plány a naopak starý je ten, kdo má ve třiceti splněno!
za redakci OZ Mirek a Vašek
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO POPISNÉ 74 - RADIMSKÁ ŠKOLA – MAJETEK OBCE
Pokračování z minulých čísel
Učitelé působící na nové škole v Radimi v letech 1891-1940. Víme, že mnohé
z nich už téměř nikdo nezná, přesto se do historie školy zapsali, byť každý v
jiné míře :
1891-92 – J. Tůma, F. Márynka, F. Barkman, J. Palouš
1892-93 - za F. Barmana přišli B. Žitný a V. Starka
1893-94 – za V. Starku přišel V. Hakl
1894-95 – odešel B. Žitný, přišel J. Sekáč
1896-97 – onemocněl oblíbený J. Sekáč, po dobu pracovní neschopnosti ho zastupovala L. Karcíková
1898-99 – za nemocného F. Márynku přišel na výpomoc L. Richtr
1899-00 – učili F. Barkman, K, Bradáč, a slečna Kopecká
1902-03 - K. Bradáče a slečnu Kopeckou nahradili F. Šviha a A. Broul
1905-06 – přišel učitel Gebauer
1907-08 – řídící učitel Josef Šťastný
1908-09 – nová učitelka Otrubová
1911-12 – učitelský sbor : J. Sekáč, A. Maťátko, J. Šťastný, B. Gebauer, M. Tůmová
1912-13 – odešla M. Tůmová a místo ní slečna R. Šurdová
1913-14 – beze změny, náboženství po V. Mackovi vyučuje V. Rameš
1914-15 – v rámci úsporných opatření v době války se vyučovalo 154(!) dětí pouze ve dvou třídách, učitelé A.
Maťátko a J. Sekáč
1915-16 – škola tří třídní A. Maťátko a B. Gebauer povoláni do války, místo nich J. Slavík. Dále učili Šťastný, Sekáč
a ruční práce M.Vitvarová
1916-17 – řídící učitel J. Šťastný, dále Slavík a Sekáč
1917-18 – učitelka L. Knapová místo J. Slavíka, od 19.12 do 21.2. se nevyučovalo pro nedostatek paliva
1918-19 – zprvu žádná změna, od ledna 1919 rozšířena výuka na 4. třídy, odešla L. Knapová a z války se vrátili
učitelé Gebauer a Maťátko
1919-20 – řídícím učitelem je F. Barkman, dále učí Sekáč, Maťátko, Gebauer. V zimním období opět 7 týdnů dlouhé
uhelné prázdniny
1920-21 – učitelský sbor beze změny, náboženství učí Rameš, ženské práce pak M. Vitvarová
1921-22 – beze změny
1922-23 – škola tří třídní, odešel Maťátko, jinak beze změny
1923-24 – řídící učitel F. Barkman, dále Sekáč a K. Lazák, kterého po půl roce střídá L. Luks.
Ruční práce M. Nedvídková
1924-25 – F.Barkman, M. Nováková, J.Dufek
1925-26 – škola pouze dvou třídní, 73 žáků. Vyučuje F. Barkman a J. Dufek
1926-27 – beze změn, ruční práce M. Nedvídková
1927-28 – beze změn
1928-29 – 1. září zemřel F. Barkman, řídícím učitelem je J. Dufek, dále učí J. Charousek
1929-30 – beze změn, pouze ruční práce vyučuje M. Maťátková
1930-31 – řídícím učitelem je Jan Ludvík, dále uči J. Dufek
1931-32 – beze změn, pouze ruční práce vyučuje M. Bochová, římskokatolické náboženství vyučuje stále V. Rameš,
československé J. Hladil
1932-33 – po smrti řídícího učitele J. Ludvíka zde od 1.1.1933 učí Zd. Burdová a Jos. Dufek. Ruční práce Vl.
Munzarová, od ledna se využívá elektrické osvětlení
1933-34 – řídící učitel Jos. Dufek, dále nově učí Adolf Vích
1934-35 – učitelský sbor beze změn, ruční práce Vl. Vrubová-Munzarová, římskokatolické náboženství A. Otruba,
československé náboženství L. Hornychová
1935-36 – stav nezměněný
1936-37 – řídící učitel J. Dufek, na místo A. Vícha nově V. Polák
1937-38 – stav nezměněn
1938-39 – stav nezměněn, pouze ruční práce nově učí M. Gahutová
1939-40 – stav nezměněn
Pokračování (až do současnosti) v listopadovém čísle.

Zpracovali Václavové Nidrlovi za vydatného přispění Aleny Hančové.
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V těchto dnech probíhá rekonstrukce obecní hospody a obecní zpravodaj by měl vycházet
hlavně proto, aby informoval o dění v našich obcích. Položili jsme starostce paní Zdeňce
Brixové pár otázek ohledně tohoto tématu.
V těchto dnech probíhá na obecní hospodě „ U Růže“ výměna oken. Jsou v plánu ještě další akce, a
jak dlouho bude omezen provoz hostince?
Ano, nyní byla zahájena první etapa rekonstrukce a přestavby hospody. Tato etapa začala výměnou
oken a linolea ve výčepu. Bude dále obsahovat vybudování nových záchodů pro hostinec, aby mohl nadále
samostatně fungovat. Pokusíme se provoz hostince co nejméně narušovat, ale určitá omezení budou potřeba.
Celková rekonstrukce by měla být ukončena tak, aby mohla proběhnout plesová sezóna. Doufejme, že tento
plán nic nenaruší.
Co bude obsaženo v dalších etapách oprav a kdy budou probíhat?
Ve druhé etapě bude vybudována ordinace praktického lékaře, tato část by měla být taky ukončena
do konce ledna příštího roku.
Nepřijde mi zrovna rozumné tyto stavební práce provádět v zimních měsících. Co vás k tomu vedlo?
Bohužel plán byl jiný, ale celé zdržení bylo způsobeno čekáním na stavební povolení nové čistírny
odpadních vod, která bude sloužit pro hospodu a budovu školy.
Tohle všechno jsou dost finančně náročné záležitosti. Máte představu, kolik to bude obec stát?
Nynější rozpočet je odhadnut na 1 milión korun, bez čističky odpadních vod, která by měla stát
dalších cca 250 tisíc.
Práce začaly, jaká firma tedy vyhrála výběrové řízení?
Nyní probíhá pouze výměna oken, kterou zajišťuje dodavatelská firma PFT Jičín. Společnost PFT
vyhrála v poptávkovém řízení na výměnu oken. Přípravu pro výměnu oken vykonávají najmutí dělníci.
Na hlavní stavební činnost v současné době probíhá výběrové řízení.
Některé občany by určitě zajímalo, jak bude hostinec po rekonstrukci vypadat. Neuvažovali jste o
zveřejnění výkresů?
Neuvažovali jsme o tom, protože plánky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Do příštího vydání
zpravodaje připravíme jednoduchý plánek, který uveřejníme na vývěsce a internetu.
Mohli bychom se pokusit tento plánek uveřejnit i ve zpravodaji, aby bylo zřejmé jak bude vypadat
prostor budoucí ordinace. Plány se nevztahují jen na budovu, ale také na pozemek za hospodou. Jaké
změny nás čekají tam?
Obecní zastupitelstvo nabídlo zahrádkářskému sdružení část stodoly, která by měla sloužit místo
výkupny ve dvoře za poštou. Celý dvůr by se měl zpevnit, vybuduje se další vjezd hned vedle vrat u školy
tak, aby celý dvůr byl průjezdný. Touto úpravou by měla vzniknout i potřebná parkovací místa.
Máte také v úmyslu, přestěhovat na tento dvůr i popelnice na tříděný odpad. Nebude to vadit a cítit
v takové blízkosti školy a školky?
Nemyslím si, že by to nějak mělo vadit, jedná se o tříděný odpad, který když se třídí správně, cítit
není a prostor mezi školou a hospodou odděluje stěna ze vzrostlých tújí.
Z mé strany jsou dnes otázky vyčerpané, chcete ještě něco dodat?
Mám jednu radostnou zprávu ohledně dotací. Máme přislíbenou dotaci na dostavbu vodovodu a
posílení vodojemu. Tato dotace se týká připojení nového vrtu, opravy stávajícího vodojemu a přípravy další
části vodovodu na Tužín.
Děkuji za informace a těším se na další spolupráci v dalších číslech zpravodaje.
Starostky se ptala J. Šuková

Výročí v našich vískách
Listopad
Holubjak Ondrej
Nidrle Václav st.
Erlebachová Vlasta

Pranostika
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Redakce: J. Šuková, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, P. Macáková, kolektiv ZŠ
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz
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