Zprávy z ČR a ze světa »

MIMINKA

Hledat

Do hospody v Radimi na pivo i za lékařem
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Radim – Jako jedna z mála obcí bude mít Radim vlastní vesnické muzeum. Vznikne
z původní Valešovy chalupy, kterou obec zakoupila a tím ji zachránila před zkázou.
Rekonstrukce chráněné památky bude dokončena letos v létě.
Nejde o jedinou význačnou investici. Obecní úřad se už pustil do přestavby bývalého
hostince. Co zde vznikne, o tom nám sdělila podrobnosti starostka obce Zdeňka Brixová (na
snímku). „Poté, co jsme v roce 2012 zakoupili zdejší hospodu za 2,2 milionů korun, jsme se
rozhodli, že sem přesuneme ordinaci lékaře," vysvětluje záměr.
Ordinace nyní sídlí v budově kampeličky, na jejíž obnovu má sice vesnice zpracovaný
projekt, ale bez dotací se do akce nepustí.

Přesunout ordinaci lékaře do hostince bude efektivnější. „U kampeličky bychom museli
ordinaci přistavět, tady půjde jen o vnitřní úpravy," upozorňuje starostka. V hostinci už byly
provedeny některé nutné úpravy. K vytápění slouží nová krbová kamna, na která jsou
napojeny radiátory. Vloni se podařilo za pomoci kraje vyměnit okna a dveře (náklady
300 tisíc). Letos je na řadě ordinace. Projekt počítá s jejím umístěním do prostor po bývalých
toaletách, které budou přesunuty do předního traktu.
Ordinace bude mít vlastní čekárnu, WC i bezbariérový vstup od základní školy včetně
čističky odpadních vod, která bude sloužit i škole.
„Přestavbu budeme hradit ze svých zdrojů, měli bychom se dostat k částce 1,5 milionu korun.
Dokončit ji chceme ještě letos," upozorňuje nás Brixová a dodává, že hospoda je i během
rekonstrukce v provozu.
„O záměru jsem byl informován, určitě s ním souhlasím a oceňuji, že ordinace bude mít
bezbariérový přístup," konstatuje praktický lékař Vladimír Klos ze Železnice, který zde
ordinuje.

Posílení vodovodu
V Radimi ale nejde o prvořadou investici, tou hlavní je dostavba vodovodu. „Pro jeho posílení
jsme se rozhodli už před pěti lety. Provedli jsme průzkum, máme vlastní vrt. Na akci jsme
získali dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 2,8 milionů korun, což je 69 procent
z celkových nákladů. Nepůjde jen o posílení, ale také o přeložku části vodovodu. Další
mimořádnou investicí bylo zakoupení části vodovodu na Tužíně, a to za dva miliony korun,"
popisuje další nezbytné náklady.
Obec si vodovod provozuje sama. „Je to pro nás určitě výhodné, kalkulace vody se pohybuje
okolo 18 korun," dodává Zdeňka Brixová.
Obec za poslední roky vybudovala bytový dům, opravila obecní úřad, požární nádrž, kaple,
zaštítila stavbu sportovní haly, buduje muzeum, spravuje základní školu, kde renovovala
jídelnu s kuchyní, má vlastní hostinec. Starostka si přesto nepřičítá žádné zásluhy a jen
podotýká.
„Jsme obcí plně občansky vybavenou, máme čtyři sta obyvatel a také obavy, aby nám
nezrušili poštu." Vzhledem k letošním komunálním volbám se nabízí otázka, zda bude
Zdeňka Brixová znovu kandidovat. „Vzhledem k tomu, že máme rozpracovánu řadu akcí,
chtěla bych ve své práci pokračovat," říká.
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