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Číslo 9

Na zasedání dne 3.9.2014 zastupitelé schválili:









správní území obce Radim je součástí územní působnosti MAS Brána do Českého ráje
v období 2014-2020
seznámit se s návrhem řešení cesty na Tužíně v návaznosti na p.č. 414 a vyčkat na místní
šetření, které proběhne dne 5.9.2014
vypracování studie na požární nádrž ve Lháni
odebírání veškeré el. energie od Amper marketu
prodej 15 m2 dlaždic
prodej 2 skruží
projekt nové silnice z Valdic do Dřevěnice
dále se seznámili s dopisem bývalých učitelek místní MŠ

Vítáme Vás v novém školním roce!
V mateřské školce došlo k výměně pedagogického sboru, přivítali jsme kromě čtyř nových dětí, dvě
nové paní učitelky, a to Ingrid Čihákovou a Janu Černou,DiS. Paním učitelkám přejeme, ať se jim u nás
v Radimi líbí, 23 dětem, ať si brzy zvyknou na nové paní učitelky a všem dohromady, ať se jim daří
společná práce a vzájemně se z ní těší.
Ve škole jsme v novém školním roce přivítali 8 prvňáčků, což je opravdu hodně a jsme za to rádi.
Celkem se v naší škole vyučuje 26 dětí, což je za poslední roky největší počet. Děti se učí ve dvou třídách,
spojeny jsou 1., 2., a 3. ročník a dále 4. a 5. ročník. Škola začíná v 7.30 hod, většinou je rozvrh do 12.05,
po obědě začíná družina. I letos přicházíme s nabídkou kroužků, a to pěvecký, sportovní, výtvarný a
angličtina. Dětem popřejeme, aby vpluli do nového roku na klidných a veselých vlnách
Co nás čeká!!
V minulém týdnu jsme již spolu s mateřskou školou absolvovali výlet do Jičína na pohádkový
festival. Počasí nám vyšlo, slibovaný déšť nepřišel a o to více jsme si to užili. Shlédli jsme ukázku
sokolnictví, navštívili různé dílničky, poslechli vysílání rádia Junior a navštívili divadelní představení. 30.
září nás opět čeká výlet do Jičína, ovšem tentokrát to bude jen pro páťáky, kteří budou na dopravím hřišti
předvádět své znalosti z dopravních situací a pospěšném zvládnutí a napsáni testu získají průkaz cyklisty.
Na říjen je naplánovaná již tradiční drakiáda, kde společně také opečeme buřtíky.

Od nás ze ZŠ a MŠ přejeme krásné zářijové dny

4. října 2014 proběhne vítání občánků
26. až 28. září 2014

kominík

Ve dnech
bude našimi vesnicemi procházet
pan
Ždánský, případní zájemci o jeho služby se mohou hlásit na obecním úřadě nebo v místní prodejně,
kde je na kominíka uvedeno i telefonní číslo.

Kdy začne lékař ordinovat v nových prostorech?
Byla úspěšně provedena kolaudace ČOV pro školu a hospodu. Čeká se na kolaudaci
prostor pro lékařskou ordinaci. Jakmile bude po kolaudaci, lékař se začne stěhovat do nových prostor.
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Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, že rozbory odpadních vod vypouštěných z kanalizace jsou nad limity
povolené vodoprávním úřadem. Vzhledem k tomu hrozí obci uložení sankce dle zákona 254/2001 Sb.
Abychom předešli tomuto problému, je nutno aby všichni občané řádně čistili své odpadní vody tj.
minimálně jedenkrát za rok vyvezli kaly ze septiku a ČOV. Upozorňujeme, že v případě dalších
negativních vzorků obec bude muset provést kontrolní rozbory u jednotlivých objektů a jejich výsledky
předat vodoprávnímu úřadu. Pokud vzorky budou nad limity na jejich základě s majiteli objektů bude
zahájeno řízení na vodoprávním úřadě.

POPISNÁ ČÍSLA VE STUDEŇANECH
ČÍSLO 4 – JERIOVI
Na začátku 20. století zde bydlela rodina Václava Černého. Ve dvacátých letech domek koupil
Václav Sedláček s manželkou. Přišli sem z obce Cidliny. Po jejich smrti koupila domek rodina Jeriova, pan
Jerie pocházel z Řehče, jeho žena Marie byla rozená Grofová ze Studeňan. Domek následně rozbourali,
špýchárek upravili na rekreační účely.

ČÍSLO 5 – ZUZANA VACKOVÁ
V roce 1886 se zde připomíná rodina Pluhařova. Jejich dceru Annu (1864) si vzal Jan Sedláček
(1958) ze Studeňan 1. Následně zde bydleli Rychterovi a Bílkovi. Před druhou světovou válkou domek
koupil kovář Matěj Štěpánek a postavil zde kovárnu. Po válce odešel do pohraničí a usedlost koupil další
kovář Josef Havel z Kostelce (+1072). Do roku 2000 byla majitelkou vdova Růžena Havlová (1916).
Trvalé obyvatele domek nemá, přihlášeni tady jsou Zuzana Vacková, rozená Zachová (1966), Alena
Vacková (1996) a Michaela Nováková (2004). V letošním roce se domek dále prodává.

ČÍSLO 6 – MANŽELÉ SCHREIEROVI
Tento objekt měl následující majitele: Karel Macek (1717), Václav Macek (1741), Jiří Macek
(1757), syn Jiří Macek (1788), Jan Macek (1830), František Macek (1870). Kolem roku 1900 pak František
Jirsák (narozený 1873) ve Voseku (dřívější okres Městec Králové) a jeho manželka rozená Holíková
(1878) ze Střevače. V roce 1945 usedlost vlastnili Jaroslav Jirsák (1913) a jeho sestra Anna (1909). Od
roku 2000 pak jejich synovec Josef Schreier (1943). Současnými majiteli jsou manželé Schreierovi, Milan,
syn Josefa (1974), Ivana, rozená Vejdová (1976) s dětmi Adélou (2004) a Vojtěchem (2007).
Další tři čísla popíšeme v říjnu, pokud nám 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

Kandidáti do místního zastupitelstva Obce Radim
1.Tomáš Adolf,
2. Mgr. Marcela Danišová,
3. Zdeňka Brixová,
4. Jaroslav Sedláček,
5. Vratislav Kříž,
6. Jan Málek,
7. Zdeňka Stříbrná
8. Radek Říha,
9. Lukáš Karban,
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Co se v létě dělo v TJ Sokol a na hřišti
Začátek prázdnin si už asi nedovedeme představit bez letního tábora. Letos jsme se se 47 dětmi
přesunuli do pravěku. Opět jsme tábořili v Ostrém Kameni u Svitav.
Počasí nám tolik nepřálo jako loni, ale i přesto se tábor povedl. V rámci celotáborové hry jsme
vyráběli pravěké oblečení, stavěli přístřešky a soutěžili, komu déle vydrží. Lovili jsme mamuta, vyráběli
jsme pravěké zbraně. Našli jsme oheň, který jsme pak museli uhlídat před nájezdy cizích kmenů. Hledali
jsme po lese zásoby, které nám vzala velká voda. Hráli jsme prafotbal a pravybíjenou.
Na celodenní výlet jsme se vypravili opět do ZOO v Olomouci. Uspořádali jsme výlet do Poličky do IQ
parku, do tábora jsme se vrátili vlakem. Na závěr nesměla chybět prapouť a pradiskotéka.
I přes horší počasí se tábor vydařil. Při odjezdu znělo táborem “Tak za rok zas“.
První prázdninovou akcí na hřišti byl trojboj. Soutěžilo se v nohejbale, volejbale a stolním tenise.
Zúčastnili se čtyři dvojice. Vítězství si odnesli Jan Rohlíček a Lubor Kuhn.
Víkend po dřevěnických turnajích jsme uspořádali tradiční deblové dvojice. V kategorii mužů se
účastnilo 5 dvojic. Na prvním místě skončil Standa Kučera a Jirka Stoklas. Odpoledne si přišlo zahrát šest
dvojic žen. Vítězství si odnesla dvojice Markéta Hlaváčková a Petra Maťátková.
Tradiční Jirkův posvícenský turnaj se konal 23.8. za účasti devíti družstev. V turnaji, který měl
skvělou úroveň a organizaci díky Karlu Komínkovi, zvítězilo družstvo Los Berkos. Po skončení turnaje
byla diskotéka na přání, která se protáhla do ranních hodin.
První víkend v září jsme pořádali VII.ročník turnaje v malé kopané. Turnaj se povedl a vítězství si
vybojovalo družstvo Železnice.
Začíná soutěž ve volejbale. V okresním přeboru máme družstvo mužů, dvě družstva žen, mixy a
žactvo. Hraje se každý pátek a žactvo v neděli 28.9. Srdečně Vás zveme na hřiště povzbudit naše hráče a
hráčky.
Cvičební hodiny: Pondělí – stolní tenis
Úterý - 17.00-18.30 barevný volejbale
20.00-21.00 ženy/od října/
Středa- 18.30-21.00 zápasy stolní tenis
Čtvrtek- stolní tenis
Pátek- 17.00-18.30 přípravka /od října/
18.30-20.00 volejbal žactvo
20.00-21.30 volejbal ženy
Sobota- 18.00-20.00 volejbal

MAS Brána do Českého ráje do Programu rozvoje venkova
Soukromý zemědělec Roman Klouza
zrealizoval projekt výstavby nové stáje a dojírny,
který financoval z vlastních zdrojů. Novou
technologii dojení pak pořídil v rámci svého
úspěšného projektu podaného prostřednictvím
výzvy MAS Brána do Českého ráje do Programu
rozvoje venkova, opatření IV.1.2. realizování
místní rozvojové strategie. Místní akční skupina
Brána do Českého ráje podpořila na svém území
v letech 2009-2013 celkem 69 projektů za cca
40 mil. Kč, z toho dotace činila 20, 6 mil. Kč.
V obci Radim byly realizovány prostřednictvím
MAS Brána do Českého ráje 2 projekty: v roce
2010 projekt „Oprava požární nádrže“ – žadatel
obec Radim a v roce 2014 „Nová technologie
dojení“ – žadatel Roman Klouza.
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ZE ZÁPISNÍKU ROSNIČKY
rok

teplota
ráno

teplota
odpoledne

jaké počasí bylo na Tužíně 1. září

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

+ 12°C
+ 12°C
+ 12°C
+ 9°C
+ 9°C
+ 12°C
+ 12°C
+ 12°C

+ 19°C
+ 22°C
+ 27°C
+ 19°C
+ 22°C
+ 21°C
+ 17°C
+ 15°C

ráno deštivé, odpoledne oblačno
polojasno a odpoledne oblačno
celý den jasno, 3.9 bouřka, liják s větrem a ochlazení na 15°C
polojasný a větrný den
polojasný den vystřídaly jasné dny s teplotou až 29 °C
po celý den oblačno před dny s polojasnou oblohou a oteplením
oblačný a chladný den
první školní den se zataženou oblohou, deštěm a ochlazením
Zaznamenal kronikář M. Říha

Výročí v našich vískách
Říjen
Šimková Ivana
Albrecht Vlastimil
Myšíková Marie
Křížová Alena

Pranostika
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
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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