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Zasedání zastupitelstva dne 19.9.2012
Zastupitelé schválili následující body:
- výměnu střechy na OÚ
- přijetí dotace na 2 zaměstnance, kteří se starají o čistotu obce
- prodej hasičské zbrojnice na Tužíně
- vybudování čističky u školy a hospody /příští rok/
- úpravu návsi před kampeličkou /příští rok/

Novinky ze školy a školky v Radimi
V září se opět škola zaplnila dětmi. Do první třídy nastoupili čtyři prvňáčci. V tomto roce se na naší
škole vzdělává 23 žáčků. První a druhý ročník vyučuje paní učitelka Radka Koláčná, třetí až pátý ročník
vyučuje p.uč. Jana Zedníčková a pan učitel Petr Mráz.
Ve školce, od posledního týdne v srpnu, je již také vše v plném proudu. Tak jak bývá každý rok
zvykem, tak i letos se začátkem školního roku, paní učitelky ze školky spolu s dětmi a rodiči, pořádaly
opékání na zahradě.
Tradičně jsme se letos vydali spolu se školkou za pohádkami na Město Jičín pohádky. Děti si v
Jičíně tvořily v dílnách, kde si mohly vyzkoušet různé dovednosti, jako je opracování kamene, dřeva, výroba
šperků a loutek.
Naše škola se zúčastnila projektu, který se týká tolerance „odlišných“ a získali jsme pro naši školu a
obec 500 sazenic žlutých krokusů, které děti v rámci pracovní činnosti a školní družiny vysázejí před školou.
V letošním roce se pro děti otevírají odpolední kroužky (výtvarný, sportovní, angličtina). Od
listopadu pak je možné ještě děti přihlásit na kroužek jógy.
V tomto roce čeká školu i školku plavecký a lyžařský kurz. A tak se všichni těšíme!
Srdečně zveme všechny děti, rodiče, prarodiče a příznivce školy na

DRAKIÁDU

Program:

Přihlášení soutěžících

která se uskuteční v pátek



Pouštění draků



Soutěž o draka, který nejvýš dolétne,

12.10.2012 od 16.00 hod.

který nejdéle vydrží létat, o draka vlastní

sraz na hřišti za školou

výroby

S sebou:
draka, gumáky, dobrou náladu



Soutěže pro děti



Vyhlášení výsledků



Občerstvení

Těší se na Vás Základní škola a Sokol Radim

DVD s Tužínskými slavnostmi
Upomínkové DVD s Tužínskými slavnostmi, které obsahuje jak krátký sestřih, tak i veškerý natočený
materiál, možno zakoupit za 50Kč na obecním úřadě.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO 56 – RODINA VIKOVA
Původně roubenka, v průběhu let postupně upravována a přestavována. Jako první zde je zmiňován
František Bajer (1857), chalupník, který si vzal v roce 1880 Anežku Menšíkovou (1857) z Radimi 33. Spolu
měli tři děti – Františka (1883), učitele, který odešel do Libštátu, Václava (1888), hospodáře a Josefa (1894),
tesaře, který se odstěhoval do Studeňan. Na „grutu“ pak pokračoval výše zmíněný Václav (1888), který si
vzal Marii Zikmundovou (1894). Toto manželství bylo bezdětné. Po nich usedlost zdědila Františka Viková,
neteř Františky Bajerové, s manželem Josefem. Dále zde bydleli manželé Jiří Vik (1956-2010) s Ilonou
(1957), rozenou Víchovou ze Studeňan. Spolu měli dva syny – Jiřího (1976) a Tomáše (1979).

ČÍSLO 57 – VĚRA HAVLOVÁ
Rovněž původně roubenka, postupně přestavována a upravována do současné podoby rodinného
dvougeneračního domu. První zmínka je o Janu Havlovi (1822), vdovci, synu také Jana Havla. Následují
další Jan Havel (1863), který si v roce 1888 vzal Marii (1865), rozenou Nožičkovou ze Dřevěnice 8. Jejich
děti: Marie (1889), František (1891), Anna (1893), Františka (1895), Božena (1901) a Josef (1909).
V usedlosti dále hospodařil nejmladší Josef, který si vzal Annu (1914), rozenou Lepšovou z Petrovic u
Třeboně a měli spolu tři děti, Jana (1940), který žije v Mladějově, Martu (1943), provdanou Noskovou a
Josefa (1946-1994). Posledně jmenovaný syn Josef byl dalším hospodářem. Vzal si v roce 1971 Věru
(1947), rozenou Podzimkovou ze Syřenova. Měli dvě dcery Marcelu (1972), provdanou Ederovou, nyní
Danišovou a Markétu (1974), provdanou Hlaváčkovou. Nyní zde s matkou bydlí dcera Marcela Danišová s
rodinou. Synem Vítkem Ederem (1997) a dcerou Šárkou Ederovou (2000) a manželem Tomášem Danišem
ze Železnice.
V listopadovém čísle roku 2012 se zastavíme u dalších dvou čísel – 58 a 59. Chcete-li nám pomoci
upřesněními (naše podklady nemohou nikdy být stoprocentní …), kontaktujte nás mobilu 603346410, na pevné lince
493597343 či na e-mailu: nidrlovi@wo.cz .
Václavové Nidrlové

SPORTOVNÍ VÍKENDY
Fandové a příznivci sportu měli v posledních týdnech mnoho příležitostí ke společnému setkání.
25. 8. se odehrál posvícenský turnaj smíšených družstev. Počasí nám velmi přálo, a tak není divu, že se na
hřišti v Radimi sešlo 7 družstev. První místo obsadilo družstvo Liberce, další stupeň vítězů patřil družstvu
My z Hradu a bronz si domů odvezla Krčma. Bramborová medaile pak připadla Lesanu. Po vydařeném
turnaji se pak všichni sešli na parketu, kde do nočních hodin k tanci a poslechu hrála skupina Fanda a jeho
banda.
Začátek září měl patřit fotbalu, ale pro špatné počasí byl turnaj v minikopané přeložen na 15.9.
Z důvodu přeložení turnaje se nezúčastnily 2 týmy, takže počet startujících družstev byl pouze 5. Již pátý
vydařený ročník ovládli Notthoři a odevzli si domů zlato. Druhou příčku vybojovalo družstvo Radimi a
bronzovou medaili získalo družstvo Železnice.
Konec září pak připadl zase volejbalu a poslední zářijovou sobotu 29.9. se konal turnaj rodinných
deblů. I přes začínající podzim se počasí vyvedlo a sešlo se 6 družstev mixů a 4 družstva žen. Zlatou příčku
vybojovaly Macáková I.- Macáková P., stříbro si odvezly sestry Maťátkovi a bronzovou příčku obsadily
Karbanová L. – Karbanová T. V mixech zvítězili Oborníková- Kučera, druhou pozici obsadili manželé Petra
a Karel Stříbrných a bronz získali manželé Danišovi.

Výročí v našich vískách
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Nidrle Václav
Redakce: Z. Stříbrná, M. Říha, J. Šuková, V. Nidrle, J. Adolfová
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz

Pranostika
O svaté Tereze (15. 10.) ozim ať vyleze.
Počet výtisků: 150 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

