Rrr OBECNÍ ZPRAVODAJ rrrr
Radim, Studeňany, Tužín-Podhájí, Lháň
Občasník

♦Březen 2011 ♦

Číslo 4

Zasedání zastupitelstva
Dne 16.3.2011 zastupitelé schválili:
návrh rozpočtu na rok 2011
cenu vody na rok 2011 ve výši 18,-Kč/1000 l
vyhlášku o místních poplatcích
pronájem části pozemku p.č. 506 panu Burešovi
Dále bylo projednáno:
kontejner od kříţku bude přemístěn na náves
do 30. 4. 2011 budou zabezpečeny všechny kanály
do 30. 6. 2011 bude přemístěna siréna k obecnímu úřadu
Bliţší informace jsou umístěny na vývěsce obecního úřadu.

Ze života naší základní školy
V úterý 22. února jsme potěšili všechny děti, které mají rády ţivou přírodu. Naši školu totiţ
navštívila paní z Hořic s ţivými ukázkami cvičených dravců přímo v tělocvičně školy. Děti, které
měly chuť a odvahu, mohly si dravce podrţet na své vlastní ruce a prohlédnout si je tak
z bezprostřední blízkosti. Děti z MŠ si na ruce podrţely puštíka nebo sovu pálenou, školní děti
dokonce i káně nebo orla, který váţí aţ 4 kg. Kromě toho se děti během ukázek dozvěděly mnoho
zajímavého ze ţivota těchto dravců.
V sobotu 12. března se konal v Dřevěnici v hostinci „Na Rychtě“ od 14 hodin dětský
karneval. Při této příleţitosti děti z naší ZŠ předvedly své pásmo písniček a dramatických scének.

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
Čtvrtek 24. března 2011 bude významným dnem pro naše prvňáčky. V Radimi
proběhne odpoledne na obecním úřadě 1. ročník Pasování prvňáčků na čtenáře, které
provede Královna pohádek - naše knihovnice paní Adolfová. Pozvaní budou i rodiče a
paní starostka. Všech našich 9 prvňáčků bude za svou píli a snahu odměněno.

Nabídka zájezdu do Chorvatska
ZŠ Radim letos po delší době opět pořádá zájezd do Chorvatska v termínu
od 3. do 12. června do letoviska Mimice – klidné místo na jihu Omišské riviéry,
několik km severně od Makarské. Do Omiše i Makarské je moţno dojet
autobusovou linkou. Pobyt máme rezervovaný v apartmánech 2 – 6 lůţkových (2
oddělené loţnice) s vlastní kuchyňkou, lednicí, WC a sprchou. Apartmány jsou
s balkonem a výhledem na moře, přístupné od pláţe z drobných oblázků po 130 schodech. Pobyt
v tomto termínu je ještě mimo sezonu a tomu odpovídají ceny: pro dítě kolem 2500 Kč, dospělý
do 3000 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, pojištění a doprava autobusem přímo z Radimi. Odjezd
autobusu je v pátek v odpoledních hodinách, příjezd v neděli dopoledne. Nabízíme posledních 10
volných míst! Případní zájemci, hlaste se, prosím, u ředitelky školy (tel.č. 731495161).
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TJ Sokol bilancoval
Členové TJ Sokol se v pátek 21. ledna sešli na Valné hromadě, aby zhodnotili svoji činnost
v uplynulém roce 2010. Ta začala jiţ tradičně Sokolským plesem se slušnou účastí. Následně i ples
Lesanu Tuţín s mimořádnou návštěvností se povedl. Jistě k tomu přispěla tombola, kde hlavní
cenou byl např. televizor nebo minibike.
Okresního kola v zimním pětiboji se zúčastnilo celkem 13 dětí. T.Odvárko, L.Ševčík,
M.Pluhařová, L. a N.Kuţelkovi, T.Říhová, T.Jiřičková, R.Klouza, L.Laurinová a Š.Ederová
postoupili do krajského kola, kde obsadili slušná umístění. V dubnu na hřišti při tradičním
Čarodějnickém reji děti vyráběly čarodějnice, soutěţily o nejlepší masku a vyřádily se na diskotéce.
V květnu 4 děti z 12 postoupily z okresního kola v atletice do kola krajského, kde v soutěţi
druţstev Lilka Kuţelková ve své kategorii obsadila 3. místo, Roman Klouza 2. místo a třetí také
skončily Natálka Kuţelková a Monika Pluhařová.
Naši členové nemohli chybět ani při největší akci roku, kterou byly oslavy 650.let obce.
Podíleli se na její přípravě úpravou hřiště a jeho okolí, včetně nového oplocení. Ţeny také
připravovaly pohoštění. V den oslav se hrálo utkání ve volejbale a v malé kopané. Coby historické
postavy jsme se zapojili do putování po významných místech obce, kde se děti seznamovaly
s historií a soutěţily v různých dovednostech. Po průvodu obcí v části určené pro TJ Sokol jsme
obdivovali vystoupení nejmenších pod vedením H.Křelinové. Dále pak gymnastické výkony
T.Říhové a H.Klouzové, které připravila L.Karbanová a rovněţ malí volejbalisté přispěli svoji
troškou. Největší aplaus sklidilo 16 ţen se skladbou Poupata, kterou ještě zopakovaly na radimském
Halali a na hasičském memoriálu v Ţeleznici.
Letní tábor se konal naposledy ve Cvikově s účastí 48 dětí. Program byl zpestřen ukázkou
hasičské techniky a vystoupením šermířů. Poděkování patří všem vedoucím, kteří se na chodu
tábora podíleli.
Dále jsme pořádali nohejbalový turnaj, pomáhali při dřevěnických turnajích, vydařil se
posvícenský turnaj s večerní zábavou na hřišti, tradicí se stal fotbalový turnaj s vysokou úrovní a
vzorně zvládnutou organizací L.Karbanem a J.Sedláčkem. Na Mikuláše jsme pro děti připravili
Čertovskou diskotéku a přišel mezi ně i kouzelník.
Kaţdou středu cvičí v tělocvičně 12–14 ţen s věkovým rozdílem 36 let. Dále se tu schází
přípravka ve volejbale, kterou vede M.Říhová, hraje okresní přebor miniţactva. Pak zde trénují
pokročilí, kteří hrají volejbal čtveřic a kadetky. Gymnastickou přípravu mají na starost L.Karbanová
a H.Křelinová. Muţi v tělocvičně trénují stolní tenis, P.Míka s J.Čermákem se věnují ţákům a
dorostencům. Kaţdou sobotu se schází parta na volejbal a v neděli na badminton.

Připravované akce v DUBNU 2011
02.4.2011 – III. První jarní bál od 19,00 hod. v restauraci „ U Růţe“ hraje Fanda a jeho banda
09.4.2011 – Dětský karneval od 14,30 hod. v restauraci „ U Růţe“
16.4.2011 – Volejbalový turnaj trojic od 9,00 hod ve sportovní hale
22.4.2011 – Turnaj ve volejbale ţáků a v přehazované od 9,00 hod.
23.4.2011 – Volejbalový turnaj ţen od 9,00 hod.
23.4.2011 – Velikonoční turnaj muţů ve stolním tenise od 14,00 hod.
30.4.2011 – Vítání občánků v zasedací síni OÚ Radim od 10,00 hod.
30.4.2011 – Čarodějnický rej od 18,00 hod. na radimském hřišti (košťata, masky a lampióny s sebou)

Letní dětský tábor
TJ Sokol Radim jiţ kaţdoročně pořádá letní tábor pro děti ve věku od 6 do 15 let. Letos se
koná ve středisku Vrkoslavice u Jablonce nad Nisou od 2.7.-15.7.2011. Cena je 2 600,-. Přihlášky
podávejte do 31.3.2011 paní Kořínkové.
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Historie Tužína
rajina východně od Jičína má jednu vlastnost dobrou, totiţ pozadí, kteréţ pěkný obraz
zdobí. Na úpatí lesnatého hřbetu, kterýţ se táhne od Libuně k Pace, jest tak zvané
Podhůří, od roviny Cidlinské jen nepatrným povýšením se líšící. Radim, Valdice a
Ţeleznice jsou tu jako střediska, z nichţ cesty vybíhajíce mezi rolemi a lukami se
ztrácejí. Nad tím zdvíhá se hřbet dílem proměněný v role, dílem ještě lesy zarostlý,
z jejichţ temna domky vesnic a samot jako zvídavě vyhlédají. Zraky toho upoutány jsou
hlavně dvěma vrchy, na nichţ hradové stávali: na menší, niţší, avšak strmé homoli zří
hrad Bradlec, ze vzdálí vylomenému zubu se podobající, na druhém vrchu, kterýţ se
nade hřbet aţ k oblakům vznáší, stojí zříceniny hradu Kumburka, jindy sídla přepevného a nyní
bídného odlesku bývalé mohutnosti.
Zde pod Kumburkem, v údolí potoku bystrého, Tuţínka zvoucí, v sousedství obce Radim,ves
malá Tuţín se rozkládá, součástí jejíţ obec Podhájí jsouc.
Geologicky obec Tuţín leţí v rokli při luţickém zlomu, kde přechází polabská křídová tabule
do podkrkonošského permokarbonu. V tomto místě vlastně začíná předhůří Krkonoš. Ţe se zde dělí
geologické útvary je vidět z měnícího se charakteru krajiny i ze sloţení a zbarvení půdy. Od Radimi
se půda postupně mění z barvy hnědé na barvu červenou, v celém katastru obce je pak půda těţká,
s velkým podílem jílu, místy písčitá a málo úrodná.
Rovina se zde začíná vlnit, zde začíná kopcovitý terén Podkrkonoší. Obec Tuţín se rozkládá
pod lesem v hlubokém údolí, kterým protéká potok Tuţínka ( někdy téţ nazývaný Stříbrnice),
pramenící pod hradem Bradlec. V těsném sousedství Tuţína se nachází osada Podhájí. Hranici mezi
obcemi tvoří z větší části náhon k prostřednímu mlýnu. Tuţín se tedy rozprostírá převáţně na jiţním
a východním úbočí údolí. Podhájí pak na severní stráni a na protějším jiţním úbočí svaţujícím se
směrem k Radimi. Zástavba obcí je horského typu, skládající se z rozptýlených většinou samostatně
stojících obydlí.
Obec Tuţín měla původně 45 popisných čísel a obec Podhájí 23. Z nich do dnešní doby
zůstalo v Tuţíně jen 34 a na Podhájí 15. Dalších 7 domů bylo postupně na Tuţíně postaveno.
Celkem se v obcích nachází 56 stavení a je zde k 1. lednu letošního roku k trvalému pobytu
nahlášeno 64 obyvatel. Z dostupných historických pramenů je patrno, ţe v roce 1841 v obou obcích
ţilo 442 lidí. Ještě v roce 1930 to bylo 199 a na přelomu tisíciletí 51 občanů. Dnes zde z trvale
nahlášených bydlí také 51 obyvatel a jejich věkové sloţení je patrno z tabulky. Mimo trvale hlášené
zde ţije ještě dalších 15 lidí.
Tužín
věk
celkem mužů
1
1
nad 80
12
6
61-80
9
6
41-60
8
4
19-40
4
3
11-18
2
1
do 10
celkem
36
21

žen
6
3
4
1
1
15

Podhájí
celkem mužů
2
6
3
2
1
5
4
15
8

žen
2
3
1
1
7

obce
celkem mužů
3
1
18
9
11
7
13
8
4
3
2
1
51
29

žen
2
9
4
5
1
1
22

Věkový průměr trvale bydlících obyvatel činí 48 let, nejstarším občanem je Jaroslav
Holuška (88) a nejmladším Dominik Bernát (1).
Vážení čtenáři, pokud můţete do připravované publikace přispět nějakou zajímavostí z historie
obcí, přihlaste se na tel. 607 936 444.
Zpracoval kronikář M.Říha
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Popisná čísla v Radimi
Číslo 19 – Jiřina ADAMOVÁ
Tuhle budovu znají obyvatelé Radimi i jako starou roubenou školu. Tato zajímavá budova
byla postavena v roce 1784 na náklady vrchnosti (v kronice je to vyčísleno na 432 zlatých a 42
krejcarů), která k ní měla i patronátní právo. Mimo nejbliţších obcí (Radim, Studeňany, Lháň,
Tuţín a Podhájí) sem patřily i Soběraz, Zboţí, Újezdec, Plouţnice a Ţďár. Dřevěnice a Dolánky se
v roce 1794 oddělily po získání práva na školu vlastní.
V začátku školy zde působil učitel Josef Mindl, od roku 1795 pak Emanuel Lohr a dále od
roku 1800 Jan Mindl. V roce 1841 se jeho nástupcem stal Josef Hartl z Luţan, který v červnu tohoto
roku přivítal na vizitaci školy (chodilo do ní 164 dětí!) královéhradeckého biskupa Karla
Boromejského Hanla. Dalším z učitelů byl od roku 1845 Josef Munsar z Miletína. Od roku 1854
zde působil rodák z Podhájí František Hejtman, který však zemřel jiţ v roce 1859. Dalším v řadě byl
„domácí“ Jan Juza a následujícím (od 1863) František Neumann ze Ţeretic. Důleţitým byl rok
1864, kdy byl zákonem zrušen šlechtický patronát nad školou a nahrazen presentačním právem
obcí, to ale netrvalo dlouho, pouze do roku 1869, kdy pro mnohé nepořádky převzal školy stát.
V květnu roku 1884 se sešla komise (školu totiţ navštěvovalo 221 dětí), která se zabývala
moţnostmi, jak zabezpečit dostatečnou kapacitu pro výuku dětí. To ale uţ přímo nesouvisí
s roubenou školou. Od školního roku 1885/86 se radimská škola stala čtyřtřídní (muselo se učit i
v zámku). V roce 1887 odešel na odpočinek František Neumann a do přemístění do nové školy
(1891) byl učitelem Jaroslav Bradáč.
Kdyţ se zde přestalo učit, tedy po roce 1892, koupili usedlost Jan Noţička (1842 z Radimi 5)
a jeho ţena Josefa (1854), vdova po p. Vávrovi. Jan byl kostelníkem, po něm i Josefa. Od ní koupil
dům František Adam (1892) a jeho ţena Růţena Ţďárská, vdova, která byla rozená Korosová a
v prvním manţelství se jmenovala Knapová. F. Adam byl vdovec, jeho zemřelá ţena byla rozená
Brendlová z Tuţína. Z tohoto manţelství byl syn František, druhá ţena Růţena si přivedla do
usedlosti dceru Marii z prvního manţelství a spolu s Františkem měli dceru Jiřinu, která je
současnou majitelkou čísla popisného 19. Řezník František Adam obchodoval s dobytkem, který
skupoval v okolí a vozil do Jablonce, kde je na trzích prodával. Bývalá škola chátrala a pan Adam
provedl nákladné a nejdůleţitější opravy, aby zachoval tu roubenou část. Nově pokryl střechu,
postavil nové podezdívky, zejména ta ke „Kříţku“ byla hodně nákladná. V průběhu let zde spolu
s majiteli bydleli i sestra Josefy paní Kůtková, dále pak Holmanovi, Petrovi, Dorůškovi, Trojanovi,
Fibigerovi , Sotopietrovi a Mádlovi.
OPĚTOVNÁ PROSBA PRO DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ : Chcete-li nám pomoci při
dubnovém vydání (probereme čísla 20 a 21), jsme připraveni na osobní setkání (domluva na
telefonu 493597343 či 603346410) nebo na informaci e-mailem (nidrlovi@wo.cz).
Václavové Nidrlové

Nová autobusová linka
Jičín- Dřevěnice- Nová Paka
Od 6.3.2011 jezdí přes Dřevěnici 2
nové spoje autobusu mezi Jičínem a Novou Pakou
ráno jede v 07:23 hod do Paky a odpoledne v 15:30
hod z Paky

Výročí v našich vískách
duben
Máková Milada
Procházková Vladislava

Pranostika
Na Řehoře (12.3.) hory hučí a sedláci doma čučí.
Redakce: Z. Stříbrná, M. Říha, J. Holmanová, V. Nidrle, A. Hančová, J. Adolfová
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz

Počet výtisků: 150 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

