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Zasedání zastupitelstva
TJ SOKOL RADIM POŘÁDÁ
Zastupitelé na zasedání dne 11.6.2014 schválili:
-závěrečný účet za rok 2013 a vyslovili souhlas s celoročním
hospodařením obce a školy
-rozpočtové opatření č. 1
-smlouvy o příspěvcích pro Sokol, SDH a VSS
V NEDĚLI 15.6. 2014
-kupní smlouvu na poz.č.140/3
OD 14:30 HODIN
-smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ
V RADIMI NA HŘIŠTI
-smlouvu o zřízení zpětného odběru odpadu s firmou EKO-NOM
Dále rozhodli :
-oplotit obecní studnu ve Lháni
-o zateplení ordinace
-vyvěsit záměr o prodeji části poz. 554/1 ve Studeňanech
-o schůzce dne 31.7.2014 od 16,00 hod. s firmou Regio s žadateli, kteří chtějí mít
zahrnuty své pozemky v úz. plánu obce Radim

DĚTSKÝ DEN

Ohlédnutí za uplakanou oslavou 120 let SDH
V sobotu 17. května se konala oslava 120 výročí založení hasičského sboru. Ještě za příznivého počasí se
v prostoru za hřbitovem zapojilo do okrskové soutěže v požárním sportu osm týmů. Vítězem se stalo družstvo
dobrovolníků z Valdic, domácí áčko skončilo na místě pátém a béčko sestavené z mladých hasičů na místě osmém.
Ceny byly předávány odpoledne na hřišti za školou při slavnostním zahájení oslav. To už se obloha zatáhla a spustil
se vydatný déšť. Vyznamenání za dlouholeté členství obdrželi Václav Nidrle, který je členem od roku 1942 a bývalý
starosta Josef Říha, hasičem od roku 1954. Stužku za šedesát let u dobrovolníků pak obdrželi František Erlebach,
bývalý strojník a za padesát let u hasičů Václav Kříž a Miroslav Říha. Déšť, který nepřestával, nevadil dechové
hudbě Táboranka, která odpolední
program doprovázela. Pořadatelé
museli odvolat ukázku požárního
útoku dětí z Valdic a také
vystoupení tanečního kroužku
z Jičína.
( č. p. 19, opuštěném před 45-ti lety A. Mackovou a J. Váchalem)
Další program už byl
přesunut do sálu místního hostince
Dne 5. 7. 2014 od 14.00 hod Vás zveme na sobotní odpolední program
U Růže, kde nejprve koncertovala
spojený s oslavami 20. výročí založení firmy Eko-Agro-Mont s.r.o.,
hudební skupina Jiří Schelinger
současným majitelem bývalého statku.
LBM Retro Band a oslavy byly
Připravili jsme pro vás:
zakončeny taneční zábavou při
1) Vysvěcení zrestaurované kapličky Panny Marie Sněžné
hudbě tria EFEKT z Hořic.
2) Vernisáž výstavy věnované studeňanské rodačce Anně Mackové
Poděkování patří všem
3) Stálou expozici A. Mackové a J. Váchala
dobrovolníkům, kteří se na
přípravě a průběhu podíleli a také
4) Výstavu fotografií
ženám, které se již tradičně
5) A stále živí… aneb příběh se smutným koncem? Ze života umělců
postaraly o výborné občerstvení.
A. Mackové a J. Váchala v podání Rádoby amatérského divadla.
Podrobnosti o historii a
6) Pouťová zábava
činnosti sboru jsou popsány
POZOR, POZOR !!!
v almanachu, který je ještě
Obdivovatelé díla A. Mackové a J. Váchala mají sraz již ve 13.00 hod
k dispozici na Obecním úřadě a
na radimském hřbitově!!!

STUDEŇANSKÁ POUŤ
aneb „ Sejdeme se na statku“

bude také na webu: obecradim.cz

Srdečně zvou: Váchalův spolek studeňanský, Obec Radim, Eko-Agro-Mont s.r.o.
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Zprávy ze ZŠ a MŠ
Sportovní dopoledne v Lužanech
U příležitosti oslav dne dětí nás lužanská ZŠ a MŠ pozvala na sportovní dopoledne, kde si děti
vzájemně z obou škol změřily své síly v různých disciplínách. Děti absolvovaly překážkový běh, běh na 60
metrů a hod raketkou. Starší děti poté hrály vybíjenou a mladší děti hru „Gorodky“. Tamní paní ředitelka
nás velice mile přivítala, představila putovní pohár, o který se soutěžilo, a popřála všem hodně sportovního
zdaru. Zároveň vyslovila myšlenku pořádat sportovní klání každoročně jednou v Lužanech a jednou
v Radimi, a tak pravidelně měřit své síly, rozvinout u dětí zdravou soutěživost a strávit příjemné chvíle se
spolužáky a kamarády ze spřátelené školy. Letos si putovní pohár odnesla místní ZŠ, ale my slíbili, že do
příštího roku budeme poctivě trénovat, aby také u nás měl pohár své čestné místo.

Škola v přírodě
Třetí týden v květnu probíhala naše výuka netradičně v krásné přírodě Českého ráje ve Vesci pod
Kozákovem. Na školu v přírodě s námi jely všechny tři paní učitelky. Počasí nám po celý týden přálo,
někdy až moc, tak většina her, aktivit a soutěží probíhala v lese, v příjemném stínu a chládku. Také jsme
navštívili Měsíční údolí, blízké Klokočské skály a zříceninu hradu Rotštejn, která je známa především
z natáčení pohádky S čerty nejsou žerty. Nechybělo ani sportovní klání ve fotbale, hmyzí olympiáda,
měření sil v deskových hrách, diskotéka s vyhlášením nejlepších tanečníků a všemi očekávaná stezka
odvahy. Během celého týdne jsme se v rámci hry rozdělili do tří družstev a po celou dobu jsme bojovali a
sbírali bodíky pro družstvo. Udržovali jsme pořádek v chatkách, stavěli v lese domečky, v přírodě a v lese
se chovali ukázněně, neustále byli ve střehu, neboť tak jak bylo možné bodíky získat, tak jsme je mohli
naším chováním a neopatrností rychle ztratit. Nechyběl ani táborák podmalovaný tóny kytary a zpěvu.
V pátek před obědem jsme společně zhodnotili proběhlý týden, dostali jsme velkou pochvalu a každý z nás
si odnesl diplom, drobnou odměnu a určitě krásný a hřejivý pocit a nezapomenutelné zážitky prožité
v kruhu kamarádů a kamarádek.
Díky, bylo to prima

ZA ZDEŇKEM HANYŠEM
Měsíc květen 2014 byl tím posledním, který radimský rodák Zdeněk Hanyš prožil na tomto světě.
Už o Velikonocích nebyl příliš – a použijme sportovní terminologii – příliš ve „formě“ a když jsme k němu
dorazili na koledu spojenou s tradičním frťánkem, stěžoval si na problémy s plicemi. Bylo to moje poslední
setkání s ním a naše jistě pětačtyřicetileté hecování na téma Sparta versus Slavia tím – bohužel - skončilo
…
Zdeněk byl celý život oddán tělesné výchově a sportu. Dělal pro Radim jako cvičitel, náčelník
ZRTV, funkcionář Sokola. Byl i neúnavným organizátorem nejrůznějších akcí, akademií, veřejných
cvičení, plnění odznaku zdatnosti, sportování na hřišti a také budování. Nacvičoval na několik spartakiád,
pomáhal při stavbě hřiště a volejbalových kurtů, přičinil se o tělocvičnu v patře školy. Měl vždy jasnou vizi
(dokonce by se chtělo říci, že byl až tvrdohlavý) a své představy dokázal dotáhnout do konce.
Byl jedním ze spoluzakladatelů organizovaných volejbalových soutěží v okrese, když řídil okresní sekci
tohoto sportu. Zasedal také v předsednictvu okresní organizace ČSTV, pískal fotbal, pracoval pro základní
tělesnou výchovu.
Sportovního dění se samozřejmě účastnil i po své
„emigraci“ do Prahy. Až hluboko přes šedesátku si
chodil v sobotu navečer plácnout volejbal, na tradičních
radimských deblech startoval mezi veterány rovněž velmi
dlouho, určitě až do sedmdesátky. Chodil na každý
volejbalový mistrák v Radimi a při tradiční „trenérské
radě“, která nezbytně následovala v místní hospodě, pak
zasvěceně hodnotil výkony domácích a nevynechal ani
rozhodčí, na kterých často nenechal nitku suchou … O
prázdninách zašel i na tradiční nedělní sousedskou
konferenci.
Milý Zdeňku, sportovní Radim na Tebe nezapomene ! na snímku kamarádi Zdeněk Hanyš s Jiřím Koudelkou
Václav Nidrle
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Sokolské okénko
TJ Sokol začal letošní rok velice hojně navštíveným Dětským maškarním plesem.
Ženy se zúčastnily turnaje v šestkovém volejbale v Lázních Bělohradě, kde skončily na 5.místě.
Pravidelně se naše děti účastní zimního pětiboje. V okresním kole soutěžilo 17 dětí. Do krajského
kola postoupilo 6 dětí, zde si nevedly opět špatně. Vítek Barochovský skončil 6.,Lucie Drahoňovská
8.,Anna Krejcarová obsadila 4.místo, stejně skončil Roman Klouza. Tomáš Odvárko byl 8. a Hana
Klouzová 7.
Velikonoční turnaje pořádáme již pravidelně ve stolním tenise a volejbale. V letošním turnaji žactva
ve stolním tenise za účasti 9 žáků zvítězil Václav Podrazil, vítězství v turnaji mužů si odnesl Karel
Stříbrný. Turnaje ve volejbale trojic se účastnilo 24 mužů a žen. Vítězství si odnesla trojice Jiří Čermák,
Markéta Hlaváčková a Čestmír Hátle.
Čarodějnice se opět vydařily. Děti v maskách soutěžily v hodu koštětem a postřehu. Opekly si vuřty
a s lampiony došly zapálit hromadu.
Pravidelného turnaje žactva v šestkovém volejbale se letos zúčastnilo 5 družstev. Vítězství si odvezlo
družstvo z Hořic.
Dvanáct dětí nás reprezentovalo na okresním kole v atletice. Do krajského kola
postoupili Vítek Barochovský, Lucie Drahoňovská, Radek Kulhánek, Tereza Říhová,
Roman Klouza, Tomáš a Jan Odvárkovi. Zde nám opět ostudu neudělali. Lucie
Drahoňovská byla 9., Tomáš Odvárko 8., Radek Kulhánek 5., Tereza Říhová obsadila
5.místo. Na čtvrtém místě skončil Jan Odvárko a Vítek Barochovský. To nejlepší
nakonec, Roman Klouza obsadil 2. místo a postoupil do celorepublikového finále. To
se konalo na stadionu Houšťka u Staré Boleslavi. Pro neúčast jednoho závodníka
postoupil i Vítek Barochovský. Chlapci pomohli Královehradeckému kraji k zisku
poháru za vítězství. Roman Klouza přidal ještě krásné 4.místo.Veliká gratulace.
Poslední velkou akcí do prázdnin byl turnaj v barevném volejbale. Pro tuto
příležitost jsme připravili dva kurty na travnatém hřišti. Turnaj se opravdu vydařil i
přes veliké vedro. Ve žlutém volejbale(přehazovaná) bylo 14 týmů ,v oranžovém 9, v červeném 6 a v
modrém 11 družstev(hraje se ve dvojicích,modrý ve trojicích). Byl to moc pěkný turnaj, kterého se
zúčastnilo 90 dětí.Veliký dík patří všem, kteří turnaj pomáhali organizovat.
Ještě nás čeká závěrečný turnaj v šestkovém a barevném volejbale ve Dřevěnicích 21.6. a pak
prázdniny a tábor.
Na závěr mi dovolte všem malým závodníkům poděkovat za vzornou reprezentaci a popřát krásné
prázdniny.

OHLÉDNUTÍ ZA SEZONOU STOLNÍHO TENISU SOKOLA RADIM
Sezona 2013-14 byla pro Radim úspěšná. V září odstartovaly tři týmy dospělých a bez větších
problémů soutěž dohrály. Mužské áčko jako nováček uhrálo slušné osmé místo ve II. okresní třídě, když
startovali Tomáš Myšík (úspěšnost dvouher 61,36%), Jan Gebauer (60,00%), Karel Stříbrný (55,68%) a
Pavel Míka (38,16%). V příští sezoně nahradí Jana Gebauera (přestupuje do Jičína) Jan Breuer (v
ukončené sezoně hráč Železnice) a tým má ambici hrát o postup do elitní třídy.
Béčku se až tolik nedařilo, nastoupilo ve 4. B třídě, v základní části skončilo
sedmé, v následném play-off pak třinácté. Barvy Radimi hájili Jan Míka (87,32%),
Jakub Novák (46,27%), Václav Kříž (28,17%) a Ondřej Drahoňovský (18,31%).
Lépe dopadlo „veteránské“ céčko, které ve své polovině IV. třídy obsadilo
2. místo a celkově po play-off skončilo čtvrté. Startovali Jiří Šimánek (81,94%),
Milan Šimek (73,53%), Václav Nidrle (64,06%), Josef Čermák (51,72%) a Jiří
Kalenský (47,27%).
Slušně zahráli žáci, po 4. místě v základní části se dostali do skupiny
bojující v play-off o medaile. Tam skončili na bramborové, tedy čtvrté pozici a to i proto, že kvůli zlomené
ruce nemohl nastoupit Jan Jína. Hráli tedy: Jan Míka (94,44%), Jan Jína (72,41%), Tomáš Odvárko
(64,00%) a Roman Klouza (50,00%)
Oddíl vedený Pepou Čermákem se už teď připravuje na sezonu 2014-15, která začne na přelomu
září a října a předpokládá, že i přes určité personální potíže počet družstev udrží.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO 98 – DAGMAR A ROMAN KLOUZOVI
Novostavba u cesty k Soběrazi spojená rovněž s novou hospodářskou usedlostí z roku 2001
manželů Klouzových Romana (1975) a Dagmar (1977) rozené Křížové z Radimi, kteří mají děti Hanu
(1999), Romana (2001) a Vojtěcha (2009).

ČÍSLO 99 – JAN HUTLA
Novostavba vystavěná v posledních letech Janem Hutlou z Hradce Králové podle cesty k Tužínu
na „Kyjích“.

ČÍSLO 100 – PETRA A JIŘÍ MACÁKOVI
Rovněž nový objekt nově zkolaudovaný u cesty na „Žabík“. Žijí zde manželé Macákovi Jiří (1978)
a Petra (1983), rozená Militká, se synem Jiřím (2011).

ČÍSLO 101 – OLDŘICH RAJM
Rekreační objekt v centru Radimi užívaný rodinou Rajmových z Vlašimi.
Dokončili jsme tedy všechna popisná čísla v Radimi. Od příštího čísla se budeme věnovat
Studeňanům. I tady samozřejmě přivítáme všechny připomínky občanů, majitelů objektů či pamětníků.
Jsme na mobilním telefonu 603346410 (V. Nidrle), 602128177 (B.Koudelková) či na e-mailové adrese :
nidrlovi@wo.cz
Václavové Nidrlové

ZE ZÁPISNÍKU ROSNIČKY
rok

teplota
ráno

teplota
odpoledne

2007
+ 17°C
+ 25°C
2008
+ 12°C
+ 14°C
2009
+ 7°C
+ 19°C
2010
+ 14°C
+ 21°C
2011
+ 10°C
+ 24°C
2012
+ 12°C
+ 21°C
2013
+ 13°C
+ 25°C
2014
?
?
Zaznamenal kronikář M. Říha

jaké počasí bylo na Tužíně 13. června
polojasno až oblačno po letních dnech s bouřkami
oblačno, ochlazení po teplých dnech
polojasno a větrno, následovaly dny s lijáky
oblačno, na Moravě silné bouřky
oblačno, po horkých dnech s lijáky a bouřkami
oblačné dny s přeháňkami
polojasné a teplé dny, v NE 9.6. 2x liják - záplavy
pátek třináctého

Výročí v našich vískách
Červenec
NOVOSVĚDSKÝ JOSEF
SEDLÁČKOVÁ VLASTA

Pranostika
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
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

