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♦Listopad 2014 ♦

Číslo 11

První zasedání nově zvoleného zastupitelstva
Dne 5.11.2014 zasedalo již nové zastupitelstvo. Ze svého středu si zastupitelé zvolili
starostku Zdeňku Brixovou a místostarostku Zdeňku Stříbrnou. Předsedou finančního
výboru se stal Lukáš Karban, kontrolního výboru Radek Říha, dopravního a stavebního
výboru Vratislav Kříž, kulturního výboru Mgr. Marcela Danišová.
Zastupitelé schválili:
- rozpočtové opatření ve výši 17 000,- /příspěvek na volby /
- nabídku pana Rydvala na osvětlení u bytovky za hospodou
- podání žádosti o dotaci u Královéhradeckého kraje na úpravu prostranství na návsi a
vybudování parkovacích míst u hospody
Obecní úřad Radim vás srdečně zve na

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
v pátek 28. listopadu 2014
Program: děti mají od 16,30 lampiónový průvod od hostince k OÚ
Ostatní se mohou od 17,00 těšit na vánoční písně a koledy před OÚ
Opět se můžete těšit na vystoupení dětí ZŠ, Táboranku a ohňostroj.
Občerstvení zajištěno.
Obecní úřad Radim Vás zve do zasedací místnosti OÚ na

Vánoční výstavu
od 8. prosince do 14. prosince 2014

andělé

letos na téma
Otevřena bude po-pá od 9.00-17.00,
v so od 9.00-13.00, v ne od 13.00-17.00
Tímto chceme naše spoluobčanky(ny), požádat o zapůjčení
andělů, andílků a čehokoliv s andělem aby tak obohatili naši
výstavu.

VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele v Radimi v neděli odpoledne dne 14.12./čas bude upřesněn/.
Účinkuje TANEČNÍ ORCHESTR TOX PODĚBRADY pod vedením Jaroslava Trnky.
/vítěz soutěže „Kapela roku“ v r. 2009 z nymburska/
Vstupné 100,-, důchodci a děti od 10 do 18 let 50,-.
VEŠKERÝ VYBRANÝ VSTUP BUDE DAROVÁN DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI „DUHA“
V HOŘICÍCH. Při této příležitosti přivítáme jejich zástupce. Kostel bude částečně vytápěn.
Na vás všechny se těší Zdena Stříbrná a Jiřina Tauchmanová.
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Zprávičky ze školy a školky
Ve čtvrtek 13. listopadu jsme se poprvé vydali na plavání do Jičína, dětem ze školy i školky se tam
moc líbilo a těší se na další lekci.
Ve středu 5.listopadu jsme pouštěli draky, soutěžili ve slalomu, v kuželkách a prošli se na
chůdičkách. Bříška jsme si naplnili opečeným buřtíkem a domů si odnesli krásné ceny. Děkujeme dětem a
rodičům za krásné odpoledne a Sokolu za milou spolupráci při letošní „Drakiádě“.

Pečení nás baví!
Již druhý pátek jsme ve školce pekli. Poprvé to byl mrkvový koláč. Děti s radostí strouhaly mrkev,
sypaly mouku, cukr, rozbíjely vajíčko … Hotovou placičku měly děti po spinkání ke svačince. Moc jim
chutnala a nezbyl ani drobeček! Druhým pečením jsme se rovnou vrhli na švestkový koláč. Byl moc
výborný.
Pro pečící maminky a babičky nabízíme recept:
½ kg polohrubé mouky
¼ kg cukru krupice
1 hera
-odebrat 3 hrsti a použít na drobenku
¾ hrnku mléka
2 vejce
1 prášek do pečiva

Program ZŠ a MŠ
 poslední návštěva solné jeskyně bude 11. listopadu a další návštěvy budou plánovány po novém
roce
 od 13. listopadu začíná plavání v Jičíně. Budeme jezdit objednaným autobusem přímo od školy
 18. listopadu v ZŠ proběhnou individuální konzultace o prospěchu žáků v čase 15°°-16°°h. Ke
konzultacím se tentokrát sejdou rodiče s třídní učitelkou i žákem.
 v listopadu v ZŠ budeme vyrábět andělíčky, abychom je mohli vystavit na vánoční výstavě v
prostorách obecního úřadu
 28. listopadu se budeme se účastnit rozsvěcení vánočního stromečku a děti ze ZŠ budou zpívat
 12. prosince pojedeme do ZOO ve Dvoře Králové n.L., abychom ozdobili stromečky a za
zvýhodněné vstupné (10,- Kč/dítě) si prohlédneme zvířátka
 na prosinec také plánujeme vánoční dílničky a pomalu se chystáme i na vánoční besídku
 Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna
2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Fotky z dýňování
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Co by Vás mohlo zajímat
Rekonstrukce hostince a vybudování ordinace pro praktického lékaře.
Rekonstruované prostory v hostinci byly dne 23.října 2014 zkolaudovány. Tuto rekonstrukci
prováděla firma pana Štancla z Bříšťan u Hořic. Jeho zaměstnanci neprováděli pouze rekonstrukci
hostince, ale i spoustu dalších prací v naši obci, jak se sami dočtete v položkovém rozpočtu.
Celkové výdaje byly necelé 2,4 mil Kč. V této ceně je zahrnuto:
 rekonstrukce sociálního zařízení v hostinci ( chodba k záchodům, sklad a prostory pro hostinského,
wc) 679tis.,
 rekonstrukce ordinace ( čekárna, ordinace, místnost pro sociální služby, wc) 678tis.,
 zateplení fasády ordinace 110tis.,
 rekonstrukce čističky a kanalizace (sanace stávajících septiků u hospody a školy a vybudování nové
čističky odpadních vod s kanalizací) 224tis.,
 rozvody elektřiny 120 tis.,
 rekonstrukce dlažby ( dlažba letní zahrádky u hostince, dlažba pod kontejnery, dlažba před obecním
úřadem, revitalizace okolí u hostince a školy, nové kanály k hradu) 168tis.
V další etapě prací u hostince má obecní úřad záměr nechat vybudovat na dvoře u hostince
parkovací plochu pro školu a hostinec, která je tam tolik potřebná. Ale tomu ještě předchází dlouhý proces
projektu a žádosti o dotaci.

Valešova chalupa
Dne 23.října 2014 byla také zkolaudována Valešova chalupa. Nyní se čeká na návštěvu
z královéhradeckého kraje, která posoudí, jestli nebyly porušeny některé podmínky pro přiznání dotace.
Proto ještě nemáme přístupné celkové výdaje za tuto rekonstrukci. Zastupitelé obce chtějí po novém roce
udělat v tomto objektu den otevřených dveří, o kterém Vás samozřejmě budeme v dalších číslech
informovat.

Proč že o státním svátku netekla voda
V tento den bylo provedeno připojení nového vrtu za rybníkem Bonda do rekonstruovaného
vodojemu. Tímto byla zakončena dostavba vodojemu v Radimi. V rámci těchto prací bylo provedeno:
rekonstrukce vodojemu ve kterém je nyní nová automatická jednotka na chlorování a hlídání kvality vody,
směšovací jednotka na míchání vody ze stávajícího zářezu a nového vrtu. Celkové náklady byly 3
999 378,- Kč a tato částka byla částečně uhrazena dotací z královéhradeckého kraje ve výši 2,8 mil. Kč.
Obec má další plány ohledně vody. Nyní se chystá zadat studii na řešení situace propojení
vodovodu Tužínského a nově zrekonstruovaného Radimského, protože v tomto případě není zcela jasné,
jak by tato situace šla co nejlépe a nejefektivněji řešit. Pokud by se toto propojení povedlo, byla by Radim
a Tužín nezávislá na Dřevěnici, od které nyní vodu odkupujeme.

Veřejné osvětlení
Poslední novinkou z obecního úřadu je, že byla vypracována dokumentace na osvětlení u
nové bytovky a hostince. Jedná se o dvě nové lampy, jedna by měla osvětlovat prostor u hostince
s kontejnery a druhá prostor za bytovkou a nádrže, kde je nyní osvětlení nedostačující.

Odstávka dodávky
elektrického proudu ve
Studeňanech dne
27.listopadu2014 od 7,30
do 12,00 hodin.

Výročí v našich vískách
Nejsou oslavenci na prosinec

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.
●
Veškeré kontejnery na tříděný odpad
od kampeličky byly přemístěny vedle
hostince k trafostanici směr Tužín.

Pranostika
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.

-4-

ZE ZÁPISNÍKU ROSNIČKY
rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

teplota
ráno
+ 0°C
+ 4°C
+ 10°C
+ 7°C
- 4°C
+ 6°C
+ 1°C

teplota
odpoledne
+ 2°C
+ 12°C
+ 12°C
+ 11°C
+ 0°C
+ 7°C
+ 4°C

jaké počasí bylo na Tužíně 17. listopadu
celý den zataženo, mrholení
polojasný den, navečer jasno, v noci mráz
oblačný den, mlhavo
oblačno – další dny deštivo
chladný den - inverze
inverze celý den i následující dny
mlhavý a chladný den

Zaznamenal kronikář M. Říha

POPISNÁ ČÍSLA VE STUDEŇANECH
ČÍSLO 9 – IVETA HÁJKOVÁ
Je známo, že se zde zhruba před 150 lety narodil Josef Bajer, jediný syn Františka Bajera. S budoucí
manželkou Kateřinou Dufkovou z Rybníčka měl dvě dcery, Kateřinu a Annu a syna Františka, který zemřel
v dětském věku. Předčasně umírá i Josef Bajer (v 45 letech) a také bratři jeho manželky Kateřiny, oba padli
ve stejný den (6.9.1914) v severní Itálii ve světové válce. Kateřina vede hospodářství sama až do roku 1921
V roce 1921 se sem přiženil Josef Palička z Bukvice. S manželkou Annou měl dvě děti, dceru Zdeňku
(1923) a syna Josefa (1925), pozdějšího majitele. Sestra Anny (Kateřina) se provdala za Josefa Frýbu do
Jičína. Zdeňka Paličková, provdána Štěrbová, žila v Praze, zemřela 1980. Bratr Josef (zemřel 1979) zde žil
s manželkou Hanou, která se po jeho smrti odstěhovala do Dřevěnice. Objekt převzala současná majitelka
Iveta Hájková (dcera Zdeňky Štěrbové) s rodinou, z Prahy – Modřan.
ČÍSLO 10 – MUDr. JIŘÍ MYŠÍK
Nejstarší známá zmínka je z roku 1869, kdy se zde připomíná František Pluhař, původně z čísla 9.
od Josefa Pluhaře, který byl dalším majitelem.
Zemědělskou usedlost pak koupil volyňský Čech Josef Myšík, který se začátkem 20. let minulého
století vrátil z Ukrajiny a měl pět dětí. Po něm usedlost převzal syn Václav Myšík (1902-1961), který se
oženil s Marií Styblíkovou (1912-1988) z Liběšic. Měli čtyři syny – MUDr. Václava (1941), MUDr. Jiřího
(1942), Kamila (1945) a Libora (1947). Od roku 1988 je majitelem MUDr. Jiří Myšík. Stodolu, která
k usedlosti patřila, vlastní jeho bratr Libor a přestavěl ji na obytný dům se samostatným popisným číslem.
ČÍSLO 11 – ING. BOHUMIL HÁLA
Bývalá roubená hospoda. Postavili ji (jak bylo na hospodě napsáno 17.6.1766 Kartuziáni).
Připomínají se v ní hostinští: Pilný, Žďárský a dále rodina Kaskova. Od roku 1850 to byl Jan Kaska, dále
jeho syn Josef Kaska (1856) s manželkou Annou Strnadovou ze Soběraze 44, která tu měla také trafiku a to
v přístavku u stodoly při silnici.
Dalším majitelem byl opět Josef Kaska s manželkou Marií Fohlovou z Vitiněvsi. V roce 1965
hospoda vyhořela. Dřevěný sloup, který stál v sále a okolo kterého se tancovalo, byl předán do muzea do
Jičína. Josef s Marií měli dceru Libušku, ta zemřela v šestnácti letech, dále dvojčata, která zemřela v útlém
věku. Pak to byly dcery Blažena (provdána Jiřišťová) a Marie (provdána Zemancová), dále pak synové
Josef a Bohumír. Ti všichni společnými silami postavili na místě vyhořelé hospody silikátový domek.
V něm okolo let 2000 bydlela Naďa Nydrlová, rozená Jiřišťová ze Studeňan, nyní je zde přihlášená Dana
Fejfarová (1959), rozená Koudelková. Vlastníkem je od roku 2010 Ing. Bohumil Hála.
Děkujeme Ivetě Hájkové a Liboru Myšíkovi, kteří nám vydatně pomohli s některými údaji o číslech popisných 9 a 10 !
Prosinec nás posune k popisným číslům 12,13 a 14, pokud nám můžete a chcete s některými údaji pomoci, kontaktujte nás na
číslech (Božena Koudelková 602128177 nebo Václav Nidrle st. 403597343 nebo Václav Nidrle ml. 603346410 či na emailu:nidrlovi@wo.cz) Autorský kolektiv

Rozsvícení vánočního stromečku ve Dřevěnicích proběhne 6.12.2014 od 18,00 u památníku padlých.
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

