OBECNÍ ZPRAVODAJ
Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň
Občasník

Listopad 2015

číslo 11

Na úvod několik upozornění:
Omezení provozu České pošty v Radimi:
9.11.
7:30 – 9:00
16.,17.11.
zavřeno
10.11. 7:30 – 8:30
18.,19.,20.11. 7:30 – 9:00
11.11. zavřeno
 v týdnu 23.-27.11. není otevírací
12.11. 7:30 – 9:00
doba ještě upřesněna (je možné, že
13.11. 7:30 – 9:00
bude omezený provoz pokračovat)
Od listopadu bylo zahájeno vybírání poplatků za vodu - ve středu
v úředních hodinách na OÚ.
Vyzýváme občany, kteří nemají zaplaceny poplatky za odpad, aby tak
učinili do konce roku!
Od listopadu bude knihovna otevřena pouze v úterý od 15,00 do 17,00 hodin.

Dne 11.11.2015 bude po celé Radimi, Tužíně a Studeňanech přerušena
dodávka elektrické energie od 7:30 do 15:00 hodin.

Zprávy z MŠ a ZŠ
Podzimní počasí nám přeje a tak mohou děti ze školy i školky trávit krásné, dokonce i nad očekávání teplé dny na čerstvém
vzduchu, ať již na školní zahradě nebo v příjemném prostředí blízkého lesa. To nám
umožnilo uskutečnit již tradiční Drakiádu ve čtvrtek 22. 10. 2015. Účast byla hojná,
na poli vedle hřbitova poletovalo velké množství krásně zbarvených draků. Po
ukončení byla odměnou pro děti sladká pozornost a možnost si u ohně opéct
párek. Jako každý rok soudě podle jejich úsměvů odcházely děti domů spokojené
!
Děti z mateřské školy na podporu svého zdraví jezdí pravidelně každý týden do
solné jeskyně. Také byly na návštěvě u Klouzů, kde se dozvěděly mnoho
zajímavých informací o zvířatech a o tom, jak o ně pečovat. Svítící dýně – symbol
halloweenu – umístěná před vstupem do školy byla taktéž dílem dětí z mateřské
školy. Vykrajování dýní děti velice bavilo, jak možno spatřit na přiložených fotografiích.
Děti již začaly pracovat s keramickou hlínou, tak se můžeme brzy těšit na jejich
výrobky. S tím také souvisí příprava na nadcházející sváteční období, děti zhotovují
dekorace a výzdoby na vánoční výstavu na obci a vyrábějí dekorace na ozdobu
vánočního stromu v ZOO ve Dvoře Králové, kam pravidelně jezdí.
Také k vám mohou otevřenými okny zaznít různé melodie a zpěvy dětí připravující
se pod vedením paní ředitelky v rámci nejen pěveckého sboru na různá vystoupení.
Co v listopadu chystáme… pro rodiče…
Chýlí se nám ke konci první čtvrtletí, tím pádem proběhnou třídní schůzky, které se
budou konat dne 18. 11. 2015 v 15:30. Těšíme se na vás !
Ze školy a školky přejeme příjemné barevné podzimní dny!
- Radka Koláčná -

ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE – 2. část
V dnešním čísle uvádíme zápis pana Václava Nidrleho
v obecní kronice o tom, jaké byly Vánoce v době před 115 lety,
podle vyprávění jeho maminky Anny Nidrlové z Podháje.
Předvánoční čas, byl to prosinec. Když děti chodily do Radimě do školy za tmy vycházely, za tmy přicházely. Chodilo se
všelijakými zkratkami, po polních cestách nebo pěšinách. Za špatného počasí, kdy přišly domů mokré a urousané se těšily,
až zamrzne a napadne sníh, aby toho čištění a sušení bot trochu přestalo. Rychle pomohly vykonat drobné práce ještě za
soumraku venku a těšily se na teplo světnice a trochu toho světla a k snědku něco od oběda. Tak to bylo ve všech
chaloupkách. Při špatném světle se špatně pracovalo, četlo nebo učilo. Za to se hodně hovořilo, vyprávělo. Hlavně když
přišel někdo na pobytí. Čekalo se na něco, co přinese světlo, laskavost, štěstí, něco co není každý den, ale hlavně zdraví.
Prostě čekalo se na spasitele. A ten čas církve nazývají Advent, čas očekávání. Očekávání narození Božího syna Krista Ježíše.
Jak to vypadalo o Vánocích v rodině Frýbově na Podhájí, kde bylo 5 dětí. Otec v letních měsících pracoval na stavbách
jako mazač. Matka byla doma a starala se o děti. V chlívku byla kravička a 2 kozy, na dvorku slepice. Ve světnici stál stav, na
kterém otec v zimě pracoval. Také děti se na tkaní podílely, soukaly nitě. Za dlouhých večerů otec našel vždycky čas na
opravu betlému, nebo jeho doplnění. Na to stačil špalíček dřeva lipového nebo z topolu, nůž a šikovné ruce. Na týden před
Vánocemi se ještě vybílilo. Asi 3 dny před Vánocemi matka přinesla do světnice díž, aby se ohřála. Vypláchla se vlahou
vodou, aby se vzbudily kvasinky. Přidala se žitná mouka a zamíchalo těstíčko. Kvasinky dostaly živnou půdu, to znamená
teplotu, vodu a mouku. Vzpamatovaly se a začaly se množit. Asi za 5 hodin, když těstíčko vykynulo, přidala se mouka a
voda. Díž se dala k teplu a zakryla a zamíchal řídký kvásek. Do rána se kvasinky namnožily na potřebné množství a zamíchalo
se těsto. Z něj se potom vytvarovaly bochníky a daly se na ošatky kynout. Zatím se v peci zapálilo dřevo, které se do pece
dalo po posledním pečení, aby bylo suché a rychle hořelo. Když byla pec doběla vytopená a bochníky na ošatkách vykynulé
mohlo se sázet. Asi za hodinu byl chleba upečený. Po chlebě byla pec natolik teplá, že se v ní dobře upekly housky. Bylo to
sladké pečivo, předchůdce vánoček. Vlastně to byla spodní vrstva vánočky. Byla to základní potravina o vánocích.
Pokračování v příštím čísle

- Miroslav Říha -

VOLEJBALOVÝ PODZIM SKONČIL
Antukové mistrovské soutěže volejbalistů jsou v polovině. Radim letos (po zrušení mužů
v kraji, což ale byli převážně „legionáři“) má zapojeny tři týmy. Mužský okresní přebor, kde
startuje pět týmů, Radimáci vedou, tým tvoří věkově hodně rozdílný tým – od veterána
Č. Hátleho až po dorostence Ševčíka, Míku či Odvárka. Mezi šesti týmy žen mají místní hned
dvě družstva – zkušenější hráčky tvoří „áčko“ (zatím 4. místo), mladší pak „béčko“ (5. pozice).
Mixy už pro letošní sezonu dříve tradiční účastník Lesan Tužín dohromady nedal …
Odstartovala i žákovská soutěž, kde bude Radim favoritem na některou z medailí a v listopadu se rozeběhne i stále
populárnější seriál turnajů v barevném minivolejbale.
- Václav Nidrle ml. -

TJ SOKOL Radim srdečně zve své členy na
VALNOU HROMADU
v pátek 13. listopadu 2015 v restauraci U Růže od 19.00 hod
Na programu bude mimo jiné: volba návrhové, mandátové a volební komise,
zprávy oddílů o činnosti za rok 2014, 2015, zpráva o hospodaření TJ
Po skončení valné hromady je zajištěno občerstvení.
Žádáme členy o zaplacení členských příspěvků na rok 2014 a 2015.
- Štěpánka Kořínková -

OSOBNOST SE VZTAHEM K NAŠÍ OBCI
Opět otvíráme publikaci „Osobnosti Novopacka“ a zastavíme se u malířky Anny Mackové tak,
jak ji viděla Yvona Benčová:

ANNA MACKOVÁ – malířka a grafička
Narozena 13.4.1887 ve Studeňanech u Jičína, zemřela 4.5.1969 v Nové Pace.
A. Macková po skončení základní školní docházky studovala všeobecnou školu kreslení a
malování pro dámy na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, grafiku, která tvořila hlavní část její
tvorby, studovala soukromě. Když začal J. Váchal po smrti manželky Marie sázet knihu
IN MEMORIAM MARIE VÁCHALOVÉ, přiznal několikaletý vztah k A. Mackové takto: „Duše, jež
se na sklonku roku 1920 připojila k mé duši, byla příčinou smrti mystické lásky naší.“
Již v květnu 1923 odjíždějí spolu do jugoslávské Dalmácie na Korčulu. Při opakovaných
návštěvách ostrova tvoří oba umělci významná výtvarná díla. A. Macková v roce 1924 tvoří
dřevoryty V hlubinách – Korčula. J. Váchal v roce 1927 vytvořil knihu Mor v Korčuále. Soužití s J. Váchalem mělo velký vliv
na dřevoryteckou tvorbu A. Mackové. Na jejich pracích je patrný umělecký vývoj.
A. Macková a J. Váchal stále častěji pobývali ve Studeňanech. V květnu roku 1940 jej A. Macková přestěhovala definitivně.
Tento odsun z Prahy ušetřil oběma potížem, které mohly nastat v květnu 1945, vzhledem k Váchalovým výpadům proti
masarykovské a benešovské republice. Nejtěžší období války prožila tedy A. Macková ve Studeňanech. Dalších třicet let
prožili společně v ústraní. V březnu 1952 pálí většinu korespondence. Prostředky k životu získávali prodejem např. dopisů
M. Alše. Roku 1958 končí uměleckému páru „staré zlaté časy“ ve Studeňanech. Místo jejich pobytu je přeměněno na strojní
a traktorovou stanici. Ve stejném roce A. Macková podepsala přihlášku J. Váchala do Svazu výtvarných umělců, napodobila
nejen podpis ale i rukopis, tak se díky A. Mackové stal J. Váchal nejpodivnějším členem svazu.
Dne 4. května 1969 umírá A. Macková v novopacké nemocnici, o den později byla pořízena poslední fotografie jejího
životního druha J. Váchala, který zemřel 10. května 1969.
Po A. Mackové zůstala celá řada dřevorytů i obsáhlých souborů.
Až potud text paní Benčová. Já bych chtěl připomenout, že Anna Macková je pohřbena v Radimi při jižní zdi na
„studeňanské“ části hřbitova.
Publikaci „Osobnosti Novopacka“ vydalo město Nová Paka a k dostání je tamtéž.
- Václav Nidrle ml. –

STUDEŇANY – POPISNÁ ČÍSLA
ČÍSLO 40 – EVA FOFFOVÁ, KBELNICE
V tomto objektu se připomínají bez bližších podrobností Josef Jiřiště a Františka Nydrlová a svatby jejich dětí: Josefa (1836),
Františka (1842), Václava (1840) a Jana, který zde hospodařil. 1881 se narodil Jaroslav Jiřiště, ten se oženil s Josefou
Bílkovou (1886) z Tužína čp.1. 1915 se narodil další hospodář Jaroslav Jiřiště, který měl za manželku Blaženu, rozenou
Kaskovou. Měli tři děti – Jaroslava (1951), Evu (1953), provdanou Foffovou – současnou majitelku a Naďu (1963),
provdanou Nydrlovou.
ČÍSLO 41 - JOSEF POLÁK, DOLNÍ VÍTKOV U CHRASTAVY
Prvně je zmiňován František Sedláček (bez bližších podrobností). Dále pak Josef Sedláček (1847) s manželkou Františkou
Bajerovou. Od roku 1900 pak objekt vlastnil Jan Jiřiště (1875), hudebník, který se oženil s Marií Duškovou ze Soběrazi. Ve
třicátých letech objekt vyhořel a rodina se odstěhovala do čísla popisného 17. Zbytky domu koupil Václav Polák z čísla 38 a
opravil na výměnek. Dalším majitelem byl Josef Polák, po něm další Josef Polák, současný majitel, který odešel do pohraničí,
a žije v Dolním Vítkově u Chrastavy.
Do předvánočního čísla plánujeme zařadit čísla 42 a 43, chcete-li nám pomoci některými informacemi, můžete se ozvat na mailu
nidrlovi@wo.cz , telefonech 493597343 (Václav Nidrle st.), 602128177 (Božena Koudelková) nebo 603346410 (Václav Nidrle ml.)
- autorský kolektiv -

Pranostiky na listopad
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.

v neděli 22. 11. 2015 od 16 hodin
v hostinci U Růže v Radimi
Jmenovité pozvánky (společně
s návratkou) budou rozneseny!

Fantom opery
Do posledního místečka byl 31.října zaplněný
51místný zájezdový autobus na muzikál Fantom opery. Na
zpáteční cestě vládla v autobuse velice dobrá nálada.
Všichni byli spokojeni a nadšeni z výkonu herců a
zpěváků. Moc se nám muzikál líbil a už se těšíme na
další jarní zájezd.

Výročí v našich
vískách
Prosinec
Šupíková Libuše

- Zdeňka Stříbrná -

Redakce: M. Danišová, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, Š. Kořínková, R. Koláčná
Počet výtisků: 200 ks
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz

Tisk a distribuce: OÚ Radim

