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Číslo 2

Vánoční výstava
Ve dnech 14. – 19. prosince 2010 byla k vidění výstava, která nám všem přiblížila
atmosféru Vánoc. Jejím hlavním motivem bylo sváteční stolování. Kolektivu žen pod
vedením Lenky Holmanové a Jarmily Adolfové patří dík za její přípravu. Vám všem, kteří
jste přispěli zapůjčením exponátů velké poděkování a stejně tak ženám, které napekly
cukroví.

Vánoční besídka
V úterý 21.12.2010 měly děti ze základní školy vánoční besídku, kterou s nimi
nacvičily učitelky A. Hančová, J. Zedníčková a vychovatelka M. Krausová. Přítomní rodiče i
prarodiče měli možnost zatleskat svým potomkům za scénky, básničky a zpěv. Besídka byla
vydařená i přesto, že řada dětí byla nemocná.

Ohňostroj
30. prosince 2010 vyrazila téměř 40-ti členná skupinka dospělých a dětí s lampiony do
sousední Dřevěnice na ohňostroj. Před Obecním úřadem bylo starostovi obce J. Hlaváčovi
předáno písemné poselství Radimských:
„ Zdravíme vás Dřevěňáci, přišli jsme my Radimáci, neberte nás za špiony, máme taky lampiony.
Jdeme pěšky, žádný stroj, kouknout se na ohňostroj, popít punče, nebo grogu, nezanechat po nás škodu.
Zase někdy přijdem rádi, vždyť jsme vaši kamarádi. Ať to vyjde, ať není zmar, voláme vám třikrát
ZDAR !“
Poté lampionový průvod odešel na místní hřiště, kde proběhlo uvítání starostou obce a
slavnostní ohňostroj. Všichni shlédli tuto pěknou podívanou a následně se výborně bavili při
občerstvení v klubovně TJ Sokol. Oslavili tak v předstihu závěr roku 2010 a s přáním zdraví
do roku nového se shodli na tom, že budou v setkáních na společenských akcích pokračovat.

Valná hromada SDH
V pátek 14. ledna 2011 se v restauraci „ U Růže „ konala valná hromada, které
se účastnilo 27 členů SDH. Ve výroční zprávě byla zhodnocena činnost sboru za rok 2010.
Poté členové předsednictví převzali z rukou starostky věcný dar, kterým byl nový znak na
hasičskou zbrojnici. Hlavními body letošní diskuze byly: oprava hasičského stroje „PS 12“,
renovace staré stříkačky, účast na soutěžích a rekonstrukce vrat hasičárny.
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Trocha statistiky z místní knihovny
V roce 2010 se v místní knihovně zaregistrovalo 36 čtenářů, z toho 11 čtenářů do
15 let. Vypůjčeno bylo 1 129 publikací ( 659 knih pro dospělé, 157 knih pro děti a
313 časopisů). V knihovně je také možnost zdarma využít počítač s internetem, za loňský rok
tuto službu využilo 205 návštěvníků.
Pokud si někdo chce zkrátit dlouhé zimní večery četbou, tak se může přijít bezplatně
zaregistrovat v úterý nebo ve čtvrtek vždy od 17.00 do 18.00 hodin. Veškeré informace
o aktuálním seznamu novinek a dostupné literatuře najdete na webových
stránkách: www.knihovnaradim.wz.cz, lze si také objednat odbornou literaturu a tituly
z jiných knihoven. Těším se na Vás a děkuji všem, kteří naši knihovnu navštěvují a přeji
mnoho čtenářských zážitků v roce 2011.
Vaše knihovnice

Stavební parcely v Radimi
Číslo 16 – Jiří STŘÍBRNÝ
Roubený dům je připomenut spolu s majiteli Janem Vitvarem, bednářem, narozeným
1835 a jeho ženou Annou, rozenou Pilnou (1852) z Podůlší, kteří se vzali v roce 1876, měli
dceru Annu (1877) a syna Jana (rok narození neuveden),zedníka. Jmenovaný Jan si vzal
v roce 1903 v Železném Brodě Antonii Klikorkovou z Jirkova. Výše uvedená rodina
v Radimi začínala v čísle 67 (dům Sedláčkových, který v padesátých letech minulého století
koupil František Odvárko).Po smrti rodičů tedy převzal usedlost číslo 16 Jan Vitvar. Měli
děti : Ladislava,učitele v Kruhu u Jilemnice, který si vzal Marii Draslarovou z čísla 11,
Růženu (1907), kterou si vzal Karel Šindelář a později objekt převzali. Poslední dcera byla
Anna , provdaná Kulhánková. Dcera Šindelářových Jarmila (1927) si vzala Jana Stříbrného,
Radim 3. Usedlost – roubenku – zdědil Jiří Stříbrný, hajný, který ji se synem Ondrou v roce
2010 rozboural a přestavuje na krásnou moderní roubenou obytnou chalupu.
Číslo 17 – Jaroslav TŮMA
Usedlost neslouží jako trvalé obydlí ale jako chalupa. První připomínka je na Josefa
Splítka z Radimi 26, narozeného 1849 (pamětníci si vybaví majitele rodinu Víchových, nyní
Dr. Nesvadba). Jeho první manželka byla Mariana Dorušková (1858), vdova po zvěrokleštiči
z Nové Paky. Druhá jeho manželka Barbora Chudobová (1851) pocházela z Chotče. Měli
dceru Barboru (1886) provdanou Stránskou (Josef Stránský, krejčí ze Železnice). Další
generace : dcera Josefa, provdaná Podzimková, zemřela kolem roku 1950. Objekt získali
chalupáři Ing. Josef Nesvadba se synem taktéž Josefem, dále pak rodina Jaroslava Tůmy,
současného vlastníka.
PROSBA PRO DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ:
Čerpáme z kusých údajů v kronice, někdy se dovoláváme jen paměti, která je vždy
maličko ošidná. Budeme postupně připomínat další popisná čísla dle pořadí, tedy příště to
budou čísla 18 a 19, možná i 20, postupně další, vždy dvě až tři do každého dalšího vydání
Radimských novinek. Moc přivítáme, budou-li současní majitelé objektů korigovat naše
vědomosti a poznámky ještě před zveřejněním. Nabízíme osobní setkání či konzultaci po
Václavové Nidrlové
e-mailu (nidrlovi@wo.cz) či telefonickou (603346410).
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Radim – sportovní vesnice
Ano, je to tak. Obec Radim ve sportu patří na okrese Jičín k absolutní špičce. To mohu
po šestatřicetileté zkušenosti na okresní tělovýchově objektivně posoudit. Dnes se zkusíme
zastavit u sportu závodního, konkrétně volejbalu, stejně obsáhlý stolní tenis a nezávodní
sportování přijde na řadu v příštích číslech.
Radimští využívají krásného venkovního areálku a stejně pěkné haly a proto není divu,
že volejbal i stolní tenis mají vysoký počet hráčů a opravdu slušné výsledky. Posuďme to
společně : Volejbalové áčko mužů v polovině soutěže vede krajskou druhou třídu (z osmi
týmů) v sestavě Bukovjan, Bumba, Domkář, Kodym, M. Macák, Máka, Říha, Sedláček,
Stránský, Suchý, Dolejší a Tauchman. To je určitě nejlepší výsledek v dlouhé historii
radimského volejbalu ! Béčko, které z „úcty k tradicím“ hraje pod hlavičkou Lesan Tužín,
tvoří bratři Stránští ( Milda a Zdeněk), Kraus, J. Macák, J. Dědeček, Suchý,M. Stránský,
Karban, Novák, Tříška, Říha a Šolc a tým vede okresní přebor mezi třemi družstvy.
Silné zastoupení mají i ženy. Na druhém místě devítičlenného okresního přeboru je
áčko (Bernátová, Danišová, Říhová, I. a P. Macákovy, Kinčlová, Maťátková, Palmeová,
Karbanová a Kořínková), na osmém místě pak béčko (Křelinová, Kaizlerová, Babáková, N. a
M. Drahoňovské, Dlouhá, Oborníková, Boháčová, Gabrielová, Novosadová, Šídlová,
Lachmanová). Hrají i juniorky svoji samostatnou soutěž (druhé místo ze čtyř), tento tým ve
stejné sestavě hraje i jako Dřevěnice B mezi ženami (šesté místo z devíti) – Adolfová,
Dufková, Mlejnková, Holzerová, Karbanová, Kořínková, Králová, Krausová a Millerová).
Nejmenší borci pak startují v soutěži minivolejbalu (Ševčík, Míka, J. a T. Odvárkové,
Pluhařová) – ti jsou zatím mezi pěti startujícími nejúspěšnější, a ti ještě menší hrají
přehazovanou s dalšími prvky rozvíjející volejbal (Říhová, Laurinová, Krejcarová, Hátlová,
Raisová). Nakročeno má tedy volejbalový oddíl v Radimi opravdu velmi dobře a zejména ve
srovnání s dalšími v okrese mohutně !
Jednu větu k „velitelům“ jednotlivých týmů. Je potřeba jmenovat ty, bez kterých by to
nemohlo fungovat, Štěpánku Kořínkovou (tu úmyslně píšu na prvním místě), Hanu
Křelinovou, Radka Tauchmana, Radka a Martinu Říhovi. Příště se přesuneme za zelené
stoly, tedy ke stolnímu tenisu.
Václav Nidrle ml.

Tříkrálový turnaj
turnaj dvojic ve volejbale
Na sobotní tříkrálový turnaj dvojic se přihlásilo 13 účastníků, ti se poté rozlosovali na
tři trojice a dvě dvojice. Sehrály se zápasy každý s každým. Celý turnaj vyhrála dvojice
S. Kučera a P.Mlejnková, kteří sehráli všechny zápasy s čistým štítem. Na druhém místě se
umístila trojice J. Jiřiště., L.Kuba a J. Oborníková, třetí místo získali M. Hátle s P.
Maťátkovou.

Nejúspěšnější 2010
Gratulujeme paní Štěpánce Kořínkové, která se probojovala v anketě „Nejúspěšnější
2010“ mezi 10 nejlepších trenérů a cvičitelů našeho okresu. Ocenění obdržela 13. 12. 2010
v porotním sále jičínského zámku. Přejeme jí mnoho elánu a energie do další práce nejen
s mládeží, ale i s dospělými.
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Zápis do školy
Zápis dětí do 1. Ročníku ZŠ v Radimi se koná ve středu 26. ledna
2011 od 14.30 do 15.30 hodin v 1. třídě zdejší školy. Protože letos
očekáváme slabší ročník, rádi uvítáme i děti přespolní. Z Jičína je
například možnost dojíždění s pedagogickým dozorem.

Pozvánka na povídání s obrázky
5. února se v restauraci „ U Růže“ od 17.00 hod zahájí zahrádkářská výročka, již
tradičně se v rámci této akce uskuteční povídání s obrázky. Letos bude mít projekce dvě
části, v té první nám představí manželé Militkých Jitka a Jaroslav - Izrael a poté pan Václav
Nidrle - Egypt. Promítání bude zahájeno v 18.30 hod po skončení oficiální schůze, tímto
zveme i širokou veřejnost a těšíme se na společný cestopisný zážitek.
Zahrádkáři

Připravované akce na leden a únor 2011
21.1.2011 – Valná hromada TJ Sokol v restauraci „ U Růže“ od 19.00 hod
26.1.2011 – Zápis do první třídy od 14.30 hod
29.1.2011 – Sokolský ples od 20.00 hod s hudbou skupiny Nebozez v restauraci „ U Růže“
05.2.2011 – Zahrádkářská výročka od 17.00 hod v restauraci „ U Růže“
12.2.2011 – Hasičský ples od 20.00 hod v restauraci „ U Růže“, hraje Stanislav Dejl

Výročí v našich vískách
pro leden a únor
Málková Jitka
Sedláček Vladislav
Koudelková Božena
Hubáček Miroslav
Effenbergerová Emílie
Šimek František
Frýbová Anna
Výročí v našich vískách zveřejňujeme dle tohoto pravidla: od 60 do 80 let po 5 letech,
nad 80 let každý rok.
Naše další gratulace míří manželům Albrechtovým do Studeňan. Dne 26. 12. 2010
spolu oslavili diamantovou svatbu - 60 let společného života. Do dalších let jim přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.

Pranostika
Lednem rok nový se starým se stýká,
kdo ve starém nepracoval, v novém ať nenaříká.

Distribuce zpravodaje

se provádí vložením do poštovní schránky. Ti občané, kteří
schránku nemají a nebudou v době roznášky doma, si mohou zpravodaj převzít v prodejně.
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

