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

♦Květen 2011 ♦

Číslo 6

Zasedání zastupitelstva ze dne 4. 5.
5. 2011
Zastupitelstvo se zabývalo 5 hlavními body:
1. Uzavřením smlouvy s firmou Regio z Hradce Králové k vypracování pořizovací
dokumentace k územnímu plánu, neboť žádost o pořízení této dokumentace leží v Jičíně
již 2 roky a nejsou žádné vyhlídky na její vypracování.
2. Do konce června budou vyměněny nebo ocejchovány stávající vodoměry. Za provedení
bude zodpovídat pan Tomáš Adolf.
3. Obec neobdržela dotaci na opravu školní kuchyně. Přesto budou muset být provedeny
nejnutnější stavební úpravy z prostředků obce, především stav podlahy a rozvod vody je
již kritický.
4. Obec obdržela dotaci na úroky ve výši 65 000,- Kč na úvěr u KB bytového domu „Hrad“.
5. Zastupitelé odmítli nabídku leteckých pohledů Radimi za 10 000,-Kč.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu dne 30. 4. probíhala na OÚ Radim po 2 letech slavnostní akce- vítání nových občánků.
Tentokrát jich bylo 6 – Vojtěch Klouza, Adéla Čechová, Kryštof Stříbrný, Štěpán Červinka, Jiří
Macák a Dominik Bernát. Poslední z nich byl přivítán doma na Tužíně z důvodu nemoci. Všechny
přítomné nejprve pozdravil místostarosta Jaroslav Sedláček. Poté přednesly pásmo básniček a
písniček děti z místní školy pod vedením svých učitelek. Následovala řeč paní starostky Zdeňky
Brixové, z jejichž rukou obdrželi rodiče pro své dítě malý dárek. Všichni se podepsali do pamětní
knihy a pak následovalo už jen fotografování. Vše bylo natočeno kamerou, rodiče obdrží na
památku záznam celé akce.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 22 – Eva TEJCHMANOVÁ
Prvně je toto popisné číslo připomenuto se jménem Josefem Michlem ( narozen 1839),
dalšími majiteli byli František Koros (1853) z Radimi 50, domkář a hrobník, s manželkou
Františkou Nožičkovou (1847), ovdovělou Novotnou z Radimi 8 – vzali se v roce 1878.
Dalšími pak byli František Tejchman (1868) z Radimi 44, dozorce ve Valdicích, který si
v roce 1897 vzal J. Novotnou (1874) z Radimi 74. Jejich synové byli František (1899) a Jaroslav
(1904). Oba si vzali po sestrách Draslarových – František Boženu (1911) a Jaroslav Annu (1907).
Po smrti rodičů převzala domek Eva Tejchmanová (1934), dcera Františka, která zde tráví
důchodový věk.

Číslo 23 – PŮVODNÍ ROUBENKA BYLA ROZBOURÁNA,
TOTO POPISNÉ ČÍSLO DOSTALA NÁSLEDNĚ BYTOVKA
Kolem roku 1800 a po něm se zde připomíná Josef Bruk, obuvník. Zmíněn je také František
Koudelka, syn Václava Koudelky a Viktorie Fibigerové.
Dalšími majiteli byli Josef Horáček (1824) se zřejmě dcerou (?) Františkou (1847), po nich
Václav Horáček (1852), kolář a pumpař s manželkou Aloisií. Ten připravoval (vrtal) borové roury
k výměně při poruchách obecního vodovodu. Roury se dávaly do vody do brodku (U Křížku) do
zásoby. Voda působila konzervačně. Následovala Anna, dcera Václava a Aloisie, (1879)
s Jindřichem Kyselem (1875). Dále se připomínají Jan Sucharda a Marie Kyselová, kteří měli děti
Věru, Zdeňka a Marii. Dočasně zde bydlel František Nydrle s rodinou, když stavěl nový domek
čp. 43.
Po druhé světové válce byl domek zbourán, plocha se stodůlkou byla přikoupena k čp. 26
(současný majitel Dr. Nesvadba). Číslo popisné 23 dostala následně bytovka zbudovaná JZD
Radim. Po kolaudaci se do ní nastěhovaly rodiny: Myšíkova – Libor (1947) a Marie (1953), kteří
mají děti Lenku (1974), Libora (1976) a Tomáše (1985. Dále rodina Škeříkova – Miroslav a Dana
s dcerami Danielou a Miroslavou, která se v devadesátých letech odstěhovala do Teplic v Čechách.
Dále Frýbovi – Vladislav (1948) a Zdenka, kteří měli děti Vladislava (1972) a Zdenku (1974),
Noskovi – Vladimír (1968) a Jana (1971), děti Vladimír (1990) a Lucie (1992), rodina Nydrlova –
František a Jaroslava, ti se odstěhovali do Dřevěnice, rodina Švůgerova – Jiří a Milena, s dětmi
Jiřím a Monikou, ti se odstěhovali do Bílska u Hořic, dále Jaroslav Raušer (1979) a Markéta
Svobodová (1980), Jaroslav Vitner (1961-2010) s manželkou Alenou Šulekovou a jejími dětmi
Martinem (1981) a Alenou (1983). Bydlel tady i Karel Beneš do doby, než si přestavěl popisné číslo
60. Dalšími současnými obyvateli je rodina Militkých – Miloslav (1957), Eva (1950) a Lukáš
(1986).
A NA ZÁVĚR TRADIČNÍ PROSBA PRO ČERVNOVÉ ČÍSLO:
Probereme popisná čísla 24 a 25. Chcete-li nám s touto prací pomoci, kontaktujte nás na telefonu
Václavové Nidrlové
493597343 či na 60334641, eventuálně na e-mailu nidrlovi@wo.cz .

DOPIS OD ČTENÁŘKY
Dobrý den,
zabloudila jsem po čase na stránky Radimi a také do Zpravodaje. Vaše výlety do minulosti
radimských domů jsou úžasné, ale v č. 2 jsem narazila na malý omýlek - posledním majitelem byl
Zdeněk Kalousek (můj otec), ale bydlel a učil v Jablonci nad Nisou, nikoliv nad Jizerou. Jinak
paráda, zase jsem se o našem bývalém domě něco nového dozvěděla.
Přeji spoustu dalších podobných "výletů".
S pozdravem Věra Hrušová (Kalousková)
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ŘEMESLA
Současná vesnice pozbyla některé řemeslníky, kteří byli ve vesnicích zastoupeni. Z obcí se
vytratili ševci, krejčí, pekaři, holiči, řezníci, bednáři ale i koláři a kováři.
Dříve soukromí zemědělci používali k převážení produktů povozů tažené koňmi, ale i volské
nebo i kravské potahy. Vozům se říkalo ráfáky, měly dřevěná kola na obvodu s kovovým ráfem.
Vyráběli je koláři a kováním je opatřovali kováři. Byla to tehdy opravdu mistrovská práce, kola
totiž musela vzdorovat střídajícímu se počasí.
Mistrovství bylo okovat dřevěné kolo, ale také dobře okovat koně. Podkovář musel především
vědět všechno o anatomii kopyta, kopyto upravit, ořezat odchlípnuté a mrtvé části rohoviny. Potom
mohl vybrat správnou podkovu, nahřát ji a přizpůsobit kopytu a následně přibít zvláštními hřeby
(podkováky ) tak, aby kopyto neporanil. Hřeby se zanýtovaly a kopyto se upravilo rašplí. Někdy se
koval i hovězí dobytek, což bylo velice náročné a také nebezpečné.
Na Tužíně byl pouze kolář Josef Karásek č.p. 24 a kovárny byly v Radimi a ve Studeňanech.
Posledním mistrem kovářského řemesla byl Bohumil Kořínek č.p. 51.

SPORTOVNÍ VELIKONOCE
Velikonoční svátky byly letos extrémně pozdě – vlastně úplně nejpozději, jak to jde. Agilní
Sokol Radim využil tohoto výhodného termínu, který přinesl i výborné počasí, a uspořádal celou řadu
sportovních akcí.
Už v pátek, kdy měly děti školní prázdniny, se zde sešli nejmladší adepti sportu pod vysokou
sítí, aby zde po dlouhé zimní pauze odehráli přípravné turnaje před antukovými boji o mistrovské
body. V přehazované mezi pěti týmy vyhrála Pecka před L. Bělohradem a domácí Radimí.
V minivolejbale nastoupilo rovněž pět smíšených kolektivů, nejlepší bylo domácí béčko před
Dřevěnicí a Peckou.
O den později se připojily i čtyři týmy ženských volejbalistek, které odehrály svůj turnaj se
závěrečným účtem: 1. Radim A, 2. Vysoké Veselí, 3. Dřevěnice B, 4. Radim B.
Sobota patřila i stolním tenistům, dopoledne nastoupilo šest žáků a po patnácti odehraných
zápasech bylo pořadí: 1. Míka, 2. Jína (oba Radim), 3. Brendl (Úbislavice), odpoledne pak nastoupili
dospělí v počtu 19 hráčů (v tom i dvě ženy) k tradičnímu Velikonočnímu turnaji, který se hraje
nepřetržitě už od roku 1975! Pořadí: 1. Rohlíček, 2. Breuer (oba Železnice), 3. Stuchlík (Nová Paka),
4. Šimek (Radim).
Rozpis volejbalových utkání na domácím hřišti:
Muži Radim :
21. 5. od 10.00 a 13.00 Radim-Dřevěnice B
11. 6. od 10.00 a 13.00 Radim-Pecka
Muži Lesan Tužín :
30. 5. od 18.00 Tužín-Vys. Veselí
3. 6. od 18.00 Tužín-L. Bělohrad

Ženy :
13. 5. od 18.00 Radim A-Jičín B
20. 5. od 18.00 Radim B-Vys. Veselí
3. 6. od 18.00 Radim A-L. Bělohrad A
10. 6. od 18.00 Radim A-Vys. Veselí
10. 6. od 18.00 Radim B-L. Bělohrad B
17. 6. od 18.00 Radim B-Libáň
17. 6. od 18.00 Radim A-Hořice
24. 6. od 18.00 Radim B-Jičín B

Odvoz odpadků
Od května do října bude prováděn vždy v pondělí pouze v sudých týdnech.

Sběr železa
V sobotu 21.5.2011 od 9,00 se bude konat svoz starého železa.

Táboranka a dětský den
Dne 29.května 2011 od 13,30 se na místním hřišti uskuteční dětský den a od 14,00 vystoupí
dechová hudba Táboranka.
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Jízdní řád - od 12. 12. 2010 do 10.12.2011
10.12.2011
místo
nástupu
1
1
3
5
1

Z RADIMI
odjezd
příjezd
5 : 13
4 : 59
6 : 20
6 : 03
7 : 35
7 : 15
7 : 30
7 : 16
10 : 25
13 : 06

13 : 20

4
1
1

15 : 44
16 : 03
17 : 03

16 : 00
16 : 20
17 : 20

1
1

19 : 03
7 : 03
11 : 08
17 : 03

9 : 30

9 : 44

12 : 40
13 : 40
14 : 50
15 : 40
16 : 40

12 : 54
13 : 56
15 : 05
15 : 54
16 : 54

18 : 40

18 : 54

10 : 40

1

1
1

Z JIČÍNA
odjezd
příjezd
6 : 38
6 : 25

19 : 20
7 : 15

8 : 45

8 : 56

12 : 45

12 : 56

17 : 45

17 : 56

11 : 20
17 : 15

Místo nástupu v Radimi :

spoj jede v
pracovních dnech
pracovních dnech
době škol. vyučování
o prázdninách
pracovních dnech
pracovních dnech
pracovních dnech
pracovních dnech
pracovních dnech
pracovních dnech
pracovních dnech
pracovních dnech
pracovních dnech
pracovních dnech
SO,NE,svátky
SO,NE,svátky
SO,NE,svátky
SO,NE,svátky
SO,NE,svátky
SO,NE,svátky

1 – zastávka k Jičínu
2 – zastávka ke Dřevěnici
3 – směr Soběraz (pod sakurami)
4 – směr Dřevěnice (chodník naproti škole)
5 – směr Dřevěnice (u okálů)

Nejste spokojeni se současnou
současnou stabilitou Wifi internetu v Radimi.
Pokud byste měli zájem, je možné postavit novou síť a poskytnout Vám internet s vyšší
stabilitou, za stejných podmínek jako jste měli doposud. Nebudete muset kupovat žádné nové
zařízení, k připojení využijete to stávající. Samozřejmě je možné připojení i nových zájemců. Musí
počítat s tím, že je potřeba koupit zařízení pro příjem v hodnotě cca 1500 až 2000Kč.
Podle počtu zájemců bude stanovena minimální rychlost a cena, která bude v rozmezí 200 až
300 Kč za měsíc. Pokud tedy budete mít zájem, kontaktujte co nejdříve Miroslav Adolfa ml.,
Tel.:728 842 913, e-mail: mira.adolf@gmail.com

Výročí v našich vískách
červen
Bajer František

Pranostika
Je-li už máj zahradníkem,
není stodol milovníkem.
Když se v máji blýská,
sedlák si píská.

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

