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Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň
Občasník

♦Červenec 2014 ♦

Číslo 7

OZNÁMENÍ
ZNOVU OZNAMUJEME, ŽE HLADINA VODY VE
VODOJEMU STÁLE KLESÁ, PROTO VÁS DŮRAZNĚ
ŽÁDÁME O MAXIMÁLNÍ ŠETŘENÍ S VODOU Z OBECNÍHO
VODOVODU, POKUD SE SITUACE NEZLEPŠÍ, DOJDE
K ČÁSTEČNÝM UZAVÍRKÁM DODÁVKY VODY
BRIXOVÁ ZDEŇKA
Starostka obce

V RADIMI DNE 16. 7. 2014

POPISNÁ ČÍSLA VE STUDEŇANECH
Od tohoto čísla zpravodaje se budeme věnovat Studeňanům. I tady samozřejmě přivítáme
všechny připomínky občanů, majitelů objektů či pamětníků. Jsme na telefonech 603346410 (V.
Nidrle ml.), 493597343 (V.Nidrle st.) a 602128177 (B.Koudelková) či na e-mailové adrese :
nidrlovi@wo.cz

ČÍSLO 1 – ROD SEDLÁČKŮ
Rod Sedláčků se zde připomíná od poloviny 17. století. V prvé polovině zde hospodařil
František Sedláček. Po něm od roku 1886 grunt převzal Jan Sedláček (1858) s manželkou Annou
(1864), rozenou Pluhařovou ze statku č.p. 5. Dále to byl syn František, který zůstal svobodný a měl
nemanželského syna Františka Chudobu (1943), který grunt převzal a také přestavěl. Zemřel v roce
2012, v usedlosti žije jeho družka Zuzana Vohnoutová (1961), rozená Kosová.

ČÍSLO 2 – ZBOURÁNO
Kolem roku 1850 zde bydlela rodina obuvníka Korose. Po nich velice početná rodina
Věchtova. Do roku 1925 nejsou spolehlivé zprávy o majiteli či majitelích, po roce 1925 objekt
vlastnila rodina Antonína Rudiše. Po skončení druhé světové války se rodina Antonína odstěhovala
do č.p.3 a zde bydleli rodiče Rudišovi s dcerou Růženou – ta byla obyvatelkou poslední, po její
smrti byl domek zbourán.
Další tři čísla popíšeme v srpnu, pokud nám chcete s některými údaji pomoci, kontaktujte nás na
výše uvedených číslech či e-mailu. Autorský kolektiv

POZOR BLÍŽÍ SE VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
bhn listinu registračnímu úřadu
Zájemci mohou podat kandidátní
do 5. srpna 2014 (dle § 21 odst. 3 zákona)
více informací na obecním úřadě
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO 102 - KARBANOVI
Dokončili jsme tedy všechna popisná čísla v Radimi – alespoň jsem si to myslel ! Chybí
nám novostavba manželů Karbanových, která má popisné číslo 102 a je umístěna Na Zahumení.
Vlastní ji Lukáš Karban (1984) s manželkou Lenkou (1985) rozenou Dlabolovou z Jičína. Mají dvě
dcery Natálku (2007) a Amálku(2011)
Tedy omluva a máme splněnu Radim kompletně

DŘEVĚNICE I V RADIMI !
Ano, 61. Volejbalová Dřevěnice se bude letos opět hrát také na radimských kurtech. Už první dva
víkendy v srpnu se sejdou milovníci sportu pod vysokou sítí na tomto nejpopulárnějším turnaji a
utkají se celkem v jedenácti kategoriích.
Přesný program Volejbalové Dřevěnice :
Sobota 2. srpna :
kadeti a junioři, kadetky a juniorky (od 8.00), veteráni nad 40 let (od 9.00), muži extraliga (od 11.00)
Neděle 3. srpna :
muži 1. a 2. liga (od 8.00), ženy extraliga a liga (od 8.00), muži extraliga – pokračování (od 9.00), muži
superveteráni nad 50 let (od 8.00), ženy seniorky (nad 40 let)
Sobota 9. srpna :
muži krajské a okresní soutěže (od 8.00), ženy krajské a okresní soutěže (od 8.00)
Neděle 10. srpna :
muži otevřený turnaj (od 8.00), smíšená družstva 4 muži + 2 ženy (od 8.00).

K turnaji se samozřejmě vrátíme v srpnovém čísle.

ZE ZÁPISNÍKU ROSNIČKY
rok

teplota
ráno

teplota
odpoledne

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

+ 20°C
+ 15°C
+ 18°C
+ 20°C
+ 12°C
+ 11°C
+ 14°C
?

+ 31°C
+ 20°C
+ 22°C
+ 30°C
+ 21°C
+ 21°C
+ 21°C
?

jaké počasí bylo na Tužíně 15. července
první slunečný den ze tří tropických – až 34°C
oblačný den po dni s bouřkou a lijákem s větrem
zataženo, 2krát přívalový déšť s bouřkou
oblačno, večer bouřka, slabý déšť
oblačno po celý den
oblačné dny s přeháňkami
polojasno a následně 12 tropických dnů - postupně až 34 °C
Zaznamenal kronikář M. Říha

Výročí v našich vískách
Srpnu
LUŇÁK VÁCLAV st.

Pranostika
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
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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