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Zasedání zastupitelstva
Na zasedání dne13.11.2013 zastupitelé schválili:
-přijetí dotace 2 800 000,-Kč od Královéhradeckého kraje na posílení vodovodu
-prodej pozemku na Tužíně p.č. 68/1 a 69
-rozpočtové opatření č.2
-odkup vodovodu od obce Dřevěnice za 2 000 000,-Kč

Zprávičky ze školy a školky
V listopadu začnou děti ze školy i školky jezdit pravidelně každé úterý do bazénu. Všechny děti mají
rády vodu a již se nesmírně těší na každou výuku plavání v plavecké škole v Jičíně. Listopad je také určitě
na všech školách obdobím příprav a zkoušení písní a koled na vánoční besídky. Naší školou již také znějí
vánoční tóny a připomínají nám, že se doba adventu nezadržitelně blíží. Děti v rámci sborečku a v hodinách
hudební výchovy pilně nacvičují a své umění předvedou při rozsvěcení vánočního stromu.
Přejeme hezké listopadové dny
Obecní úřad Radim vás srdečně zve na tradiční vánoční akce

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
v pátek 29. listopadu 2013
Program: 17,00 lampiónový průvod od hostince k OÚ
17,30 vánoční písně a koledy
18,30 živý betlém
18,45 slavnostní rozsvícení stromu
18,50 ohňostroj
Účinkující: děti naší ZŠ, manželé Havelkovi a rodina Stříbrných
Tradiční

Vánoční výstavu

na OÚ Radim

od 9. prosince do 15. prosince 2013

adventní kalendáře

letos na téma
Otevřena bude po-pá od 10.00-17.00,
v so od 9.00-12.00, v ne od 13.00-17.00
Tímto chceme naše spoluobčanky(ny), požádat o zapůjčení jakkoliv
originálního adventního kalendáře, který by naši výstavu obohatil.
Bylo zahájeno vybírání poplatků za vodu. Placení probíhá každou středu
v úředních hodinách na OÚ.
Vyzýváme občany, kteří nemají zaplaceny poplatky za odpad, aby tak do konce
roku učinili.

Odstávka dodávky elektrického proudu pro obce Radim a Tužín bude dne 19.listopadu2013
od 8,00 do 16,00 hodin.

Otázky pro naši starostku Zdeňku Brixovou
Určitě si naši občané povšimli toho, že začala rekonstrukce Valešovy chalupy. Proto se vás
chci zeptat, paní starostko, na pár otázek ohledně této budovy.
Rekonstrukce bude hrazená z větší části z dotace. Kolik bude rekonstrukce stát a jak velkou
máme spoluúčast? Na rekonstrukci a dostavbu roubenky bylo dle zákona vypsáno výběrové řízení. Ve
výběrovém řízení zvítězil Petr Zaplatílek s cenou 2 848,-tis včetně DPH. Stavební práce by měly být hotové
dle smlouvy do 31.8.2014. Spoluúčast obce je 10% z uznatelných nákladů.
Bude zachován půdorys objektu nebo se třeba zvětší? Půdorys chalupy musí být zachován.
Je pravda, že zde bude muzeum? Ano, plánované je muzeum.
Ví se, pro jakou stálou expozici muzeum vznikne nebo zde nebude stálá expozice? To vše záleží
na tom, co dokážeme nabídnout jako expozici. Tímto bych již chtěla oslovit občany, aby se rozhlédli po
půdách a zapřemýšleli, co by obci mohli darovat.
Kdo bude mecenášem nebo zodpovědnou osobou za tuto stálou expozici? Bohužel, o žádném
mecenáši nevím, ale možná, že se po uveřejnění tohoto článku někdo přihlásí.
Personální záležitosti ohledně muzea zatím nebyly řešeny.
Myslíte si, že bude o tuto expozici zájem? Ano, jsem o tom přesvědčená.
Bude se moci nový prostor také využít i jinak než jako muzeum? Počítám s tím, že by se dal
využít i pro různé výstavy.
Pro tento objekt bude potřeba nějaký správce a odpovědná osoba, hodláte oslovit naši
knihovnici paní Adolfovou nebo budete hledat někoho dalšího, kdo povede jen muzeum? Jak již jsem
řekla, personální záležitosti jsme zatím neřešili, ale paní Adolfová by byla jistě vhodná kandidátka.
Tento stavební objekt těsně sousedí s farskou zahradou, bude se to tedy propojovat? Farskou
zahradu má obec pouze v pronájmu do roku 2018. Z tohoto důvodu jsou takové plány předčasné.

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny konané dne 25.-26.10.2013
Název strany, která získala hlas
Česká strana soc.demokratická
Strana svobodných občanů
TOP 09
Hlavu vzhůru - volební blok
Občanská dem.strana
KDU - ČSL
Strana Práv Občanů Zemanovci
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
Celkem

počet hlasů
30
5
21
1
22
14
4
20
65
28
5
215

%
13,95
2,33
9,77
0,47
10,23
6,51
1,86
9,30
30,23
13,02
2,33
100,00

Celkový počet občanů
Radim
216
Studeňany
54
Tužín
40
Podhájí
17
Lháň
6
Voličské průkazy 3
Z 336 občanů přišlo
Platných hlasovacích lístků

Výročí v našich vískách
Prosinec
Víchová Marie

Pranostika
Začátkem-li listopadu sněží,mívá sníh pak výšku věží.
Když se v listopadu na nebi hvězdy třpytí, mrazy se brzy uchytí.

volící
142
33
22
11
5
3
216
215

%
65,74
61,11
55,00
64,71
83,33
100,00
64,29
99,537
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO POPISNÉ 74 - RADIMSKÁ ŠKOLA – MAJETEK OBCE
Pokračování z minulých čísel DOKONČENÍ :
O podrobnostech z let 1940-1945 toho mnoho nevíme, neboť školní kronika byla zapečetěna a uložena
v archivu. Až do konce války tu vydrželi učitelé J. Dufek a V. Polák. V roce 1945 se od ledna až do dubna se
nevyučovalo pro nedostatek paliva. Škola v té době sloužila jako ubytovna jednotkám SS a válečným zajatcům,
kteří budovu dosti zdevastovali. Složení sboru v dalších letech :
1945-46 – J. Dufek, V. Polák, ruční práce M.Gahutová, náboženství A. Otruba a B. Uher
1946-48 – J. Dufek, V. Polák, ruční práce L. Lásková
1948-50 – J. Dufek, V. Polák, ženské práce J. Řeháková, náboženství J. Novák a B. Uher
1950-51 – odstoupil J. Dufek a na podzim se ze školy odstěhoval do rodné Železnice, řídícím učitelem je V.
Polák, učitelky R. Šolcová a J. Řeháková
1951-52 – ředitel školy V. Polák, učitelka Drbohlavová, ve II pololetí vyučuje V. Polák všech 41 dětí sám
1952-53 – V. Polák a na pouhých pět měsíců vypomáhá V. Lazáková (Lásková)
1953-54 – V. Polák, L. Lazáková, náboženství J. Novák
1954-55 – V. Polák, V. Haas
1955-56 – V. Polák, L. Lazáková
1956-58 – V. Polák, V. Haas
1958-59 – V. Polák, v lednu 1959 vystřídala V. Haase Anna Malá
1959-60 – V. Polák, A. Malá
1960-66 – V. Sochor, V. Čapková
1966-67 – počet žáků klesl na 22, proto vytvořena jen jedna třída, kterou vyučuje V. Sochor
1967-68 – jednotřídní škola s pěti ročníky, 18 žáků, vyučuje ředitel V. Sochor
1968-74 – stav nezměněn
1974-75 – stav nezměněn, celkem školu navštěvovalo pouhých 13 žáků
1975-76 – stav nezměněn
1976-77 – na podzim 1976 onemocněl V. Sochor od 1.1.1977 je ředitelem Fr. Polák, od 1.3.1977 školnicí M.
Valentová
1977-78 – škole je opět dvoutřídní, ředitel F. Polák, učitelka V. Čapková
1978-89 – beze změny
1989-90 – ředitel F. Polák, nově nastoupil Dr. I. Truhlička, od října ho však zastupovala H. Kopačková, neboť
nastoupil základní vojenskou službu
1990-91 – F. Polák, I. Truhlička
1991-93 – ředitel F. Polák, učitel I. Truhlička, nově uklizečka J. Ruszová. Od září 1991 nově otevřena školní
družina s vychovatelkou E. Wolfovou.
1993-94 – nová vychovatelka M. Vedralová, kterou v době nemoci (dva a půl měsíce) zastupovala Z. Podrazilová
1994-96 – beze změn, tedy F. Polák, I. Truhlička, M. Vedralová, J.Ruszová
1996-97 – do důchodu odešel F. Polák, místo něho ředitel I. Truhlička, nově učitelka D. Honejsková
1997-00 – škola se stala jednotřídní, nově ředitelka a jediná učitelka A. Hančová, vychovatelka M. Vedralová,
úklid J. Ruszová
2000-01 – pouze devět žáků, A. Hančová a M. Vedralová, která po odchodu J. Ruszové zastávala i práci
uklízečky
2001-02 – nově uklizečka J. Millerová, dlouhodobě nemocnou (11 měsíců) M. Vedralovou zastupovala Z.
Podrazilová
2002-08 – beze změn, v mateřské škole učitelky J. Rulfová a M. Šulcová
2008-09 – po odchodu J. Rulfové z MŠ do důchodu nově M. Chaloupecká
2009-10 – v listopadu 2009 odchází do důchodu M. Vedralová a místo ní nově J. Zedníčková
2010-11 – Ředitelka Alena Hančová, učitelka Jana Zedníčková, vychovatelka Martina Krausová
2011-12 – Ředitelka v zastoupení J. Zedníčková, učitelka Eva Bartoňová, 1/2 prac. úvazku Magda Koudelková,
od listopadu vychovatelka Ingrid Čiháková
2012-13 – Ředit. J. Zedníčková, učitelka Radka Koláčná, 1/2 prac. úvazku Petr Mráz, vychovatelka Ingrid
Čiháková
2013-14 – Ředit. J. Zedníčková, učit. R. Koláčná, vychovatelka Šárka Vítová, v mateřské škole jsou v
současnosti Marcela Šulcová a Hana Chaloupecká, budovu uklízí Jana Millerová, vaří Simona
Růžková a na 1/2 úvazek M. Benešová
Tolik tedy ke škole v Radimi, zpracovali Václavové Nidrlovi za velmi výrazné pomoci A. Hančové.
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Redakce: J. Šuková, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, P. Macáková, kolektiv ZŠ
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz

Počet výtisků: 150 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

