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Číslo 12

Vážení a milí spoluobčané,
nastává doba před Štědrým dnem a novým rokem. Těšíme se na
sváteční chvíle prožité v kruhu našich nejbližších a přátel.
Nejdříve bych chtěla popřát naším nejmenším hodně dárků
a taktéž hodně úsměvů a projevů tolerance jejich rodičů. Vždyť
vánoce jsou, podle mě, nejkrásnější svátky především pro děti.
Všem dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody, neboť jsme
to právě my dospělí, na kterých vytvoření vánoční atmosféry závisí
nejvíce.
Přeji Vám, milí občané, abyste si letošní vánoce prožili ve zdraví, a do nového roku 2015 přeji
všem hodně dobré nálady, životního optimismus a ohleduplné spoluobčany.
Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli na zajišťování obecních akcí.
Starostka Zdeňka Brixová

Zasedání zastupitelstva
Na svém posledním zasedání v letošním roce dne 17.12. 2014 zastupitelé schválili:
-rozpočtové opatření a rozpočtové provizorium dle směrnice
-žádost o dotaci na projektovou dokumentaci rozšíření vodovodu na Tužín a propojení
tohoto vodovodu s dřevěnickým
-peněžní příspěvky 8000,- do jičínské knihovny, 5000,- pro červený kříž, 4000,- pro
terénní sociální služby „Spokojený domov“
-prodej pozemku /20m2/ pod trafostanicí u hasičské nádrže
-na další volební období veřejnoprávní smlouvu s městem Jičín o přestupcích
Podrobný zápis ze schůze najdete na webových stránkách obce.

Vánoční čtení ve Dřevěnicích
Přijměte pozvání na Vánoční čtení, které se i letos koná v hostinci U Militkých ve Dřevěnicích,
a to v neděli 21. 12. 2014 od 16 hodin.
Vánoční náladu, klid a pohodu přeje Lenka Chrtková

Zprávy ze školy a školky
V prosinci ve školce vánoční atmosféru navodily vánoční dílničky. Děti si společně s rodiči
vyrobily polaz, svícínek a překvapení z papíru.
Dne 5.12.2014 navštívily děti z naší školy a školky ZOO ve Dvoře Králové. Nejprve ozdobily
stromeček pro zvířátka. Pak si šly prohlédnout zvířátka jak ve volném výběhu, tak i v pavilonech. Dětem se
ale velice líbilo krmení koz. (Fotky jsou k dispozici ve fotogalerii na stránkách školy a školky). U oběda
jsme pak zjistili, že nás v Radimi hledal čert, Mikuláš a anděl a nechali nám u paní kuchařky dobroty.
V úterý 16. prosince proběhla pro rodiče vánoční besídka ve škole a ve středu 17. prosince ve
školce. Pro rodiče jsme sehráli divadlo, zazpívali písničky a recitovali básničky.
V pátek 19.prosince začínají Vánoční prázdniny a po Novém roce se opět sejdeme v pondělí
5.ledna 2015.
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Rozsvěcení vánočního stromu
28 listopadu 2014 proběhlo dětmi tolik očekávané rozsvícení vánočního stromu. Letos byla pro děti
uchystána pohádková cesta. Děti měly za úkol, poznat jaké pohádky cestou viděly a na konci je
vyjmenovat andělovi, který jim za to dal odměnu v podobě dopisu pro Jéžíška a svítícího náramku.(
jednalo se o tyto pohádky: Popelka, Perníková Chaloupka, Rumcajs, S čerty nejsou žerty, Křemílek a
Vochomůrka). Poté už se veškerý program odehrával na prostranství před kostelem. Zazněly zde koledy
v poddání Táboranky a dětí z naší školy a školky. Po celou dobu trvání akce, bylo přichystáno bohaté
občerstvení a mnozí z nás vzpomínají na chuť zelňáků. Pro úspěch tohoto jídla je pod článkem přiložen
recept. Po rozsvícení stromu následoval ohňostroj, který byl opět zlatou tečkou za celou akcí.
.

Recept na zelňáky
1 litr mléka, 3 vejce, sůl, drcený kmín, pepř., 1 nebo 1a1/2 palice česneku/dle chuti/,
kyselé zelí, hladká mouka, prášek do pečiva /těsto jako na lívance/
dobrou chuť

POPISNÁ ČÍSLA VE STUDEŇANECH
ČÍSLO 12 – ING. BOHUMIL HÁLA
Ví se, že se zde 26.3.1865 narodil Josef Nožička, syn Josefa Nožičky ze stejného čísla. Jeho ženou
byla Marie, rozená Štolbová. Měli dvě děti: Josefa (historika, archiváře a spisovatele) a Marii, provdanou
Hálovou, která je matkou nynějšího majitele Ing. Bohumila Hály (1946). Ten objekt převzal v roce 2000.
ČÍSLO 13 – ROZBOURÁN
V tomto roubeném domku se připomínají Václav Nožička (narozen 1838) a jeho dcera Františka.
V roce 1895 zde bydlel baráčník Šulc, po něm rodina Jiráskových a dále Hejdukovi se čtyřmi syny (Josef,
Ladislav, Jiří a Jaroslav), posledně jmenovaný domek rozboural. V tomto čísle se připomíná také syn pana
Glose z Chloumku, který si vzal Annu (narozenou 1851), dceru Jana Brože z Radimi čp. 29.
ČÍSLO 14 – MARIE A JAROSLAV JIŘIŠŤOVI
Domek po Týchmanových a přední (roubenou) část rozboural a přestavěl Jaroslav Jiřiště ze
Studeňan č. 40. Po něm zdědila domek jeho dcera Jarmila, provdaná Plecháčová. Dalšími (a současnými)
majiteli jsou synovec Jarmily Plecháčové (1915) Jaroslav Jiřiště (1951) a manželkou Marií (1952), rozenou
Herálkovou.
Rok 2014 jsme tedy úspěšně dokončili. V roce 2015 na další usedlosti, hned v lednu se zaměříme na objekty
15,16,17. 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 e-mailu: nidrlovi@wo.cz )
Autorský kolektiv
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Posezení s důchodci
V neděli 7. prosince se v sále hostince „U Růže“ uskutečnilo tradiční setkání důchodců, kterých se
na pozvání Obecního úřadu Radim sešlo téměř padesát. Celé nedělní odpoledne je bavil výborný imitátor
Václav Faltus a všichni si zazpívali známé písničky při hře na harmoniku, kterou mistrně ovládal pan
Ochman ze Semil. Občerstvení zajistila hostinská Eva Karbanová. Bylo to opravdu hezké posezení a
všichni odcházeli spokojeni.

Vánoční koncert
Dne 14.12.2014 se v kostele v Radimi uskutečnil vánoční koncert za hojné účasti 130 lidí. Veškerý
vybraný vstup 9500, - byl darován domácí hospicové péči „DUHA“ v Hořicích. Přivítali jsme zástupkyni
paní Magdu Kolátorovou, která nám přiblížila náplň práce zdravotnického personálu. Předvánoční
atmosféru nám zpříjemnil taneční orchestr TOX z Poděbrad. Lidé odcházeli spokojeni, proto se těšíme na
další koncert v příštím roce.

Fotografie z vánoční výstavy, tentokrát na téma ANDĚLSKÉ VÁNOCE
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Po novém roce začne do prostor vedle ordinace lékaře dojíždět

Masérka Lucie Lorencová z Jičína
V Jičíně masíruje v G-salonu na Letné a dojíždí do obcí Úbislavice a Sobčice
Specializuje se na:











Sportovní a rekondiční masáže
Relaxační masáže
Deponace šíje
Lávové kameny
Reflexologie plosky nohy
Lymfodrenáž dolních končetin v anticelulit programu
Těhotenské relaxační masáže
Masáž dětí + cvičení dětí pomocnou masáží
Masáže pro děti autisty, astmatiky a postižené Downovým syndromem
A další

První termín masáží bude 30. ledna od 14,00 hodin
Cena masáží:
30 min záda a šíje 250,60 min záda a šíje 380,90 min celková masáž 650,Cena ostatních masáží info u masérky
Možnost zakoupení dárkových poukazů a permanentek (při 5 masážích sleva 5%, 10 masážích sleva 10%)

Objednávky na telefonním čísle: 739 567 643 nebo Mail: lorencova1@seznam.cz

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

teplota
ráno
- 4°C
+ 1°C
+ 3°C
+ 6°C
+ 4°C
+ 2°C
+ 3°C
?

teplota
odpoledne
- 3°C
+ 5°C
+ 5°C
+ 7°C
+ 6°C
+ 3°C
+ 5°C
?

jaké počasí bylo na Tužíně na Štědrý den
po celý den zataženo
zataženo, déšť – od večera až do konce roku jasno a mráz
oblačný den a následující den teplo a opět ochlazení
zataženo déšť, večer ochlazení a sněžení i další dny
oblačný den a teplé dny do konce roku
23.12 napadlo 10 cm sněhu, 24.12 oteplení a oblačné dny
oblačný den a teploty nad nulou do konce roku
Budou konečně bílé Vánoce - ?????
Zaznamenal kronikář M. Říha

Výročí v našich vískách
Leden
Kříž Václav
Gritzer Oldřich
Koudelková Božena
Kořínek Jaroslav

Karásek Stanislav
Hakenová Zdeňka
Hubáček Miroslav
Effenbergerová Emilie

Pranostika
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
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

