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Základní škola a mateřská škola Radim
Zápis do 1. třídy na naší škole bude probíhat v úterý 9. února od 15.30 hod. Těšíme se na Vás :-)
Prosinec ve školce proběhl v příjemné předvánoční atmosféře
naplněné zkoušením na besídku, pečením cukroví, tvůrčímu
snažení naladit si prostředí třídy odpovídajícímu ročnímu období a
vyráběním vánočních přáníček pro rodiče.
Ve škole byl celý prosinec protkán projektem AFRIKA, který zasáhl
do všech předmětů, od českého jazyka až po výtvarnou výchovu.
Veškeré učivo bylo spjato s Afrikou, děti se dozvěděly mnoho
zajímavého
o
životě v Africe.
Cílem
a
vyvrcholením
celého snažení
bylo
pak
vystoupení dětí na vánoční besídce, kde nastudovaly vánoční hru na téma „Africké
Vánoce“ pod vedením paní ředitelky Jany Zedníčkové. Děti se pilně učily texty,
v každé volné chvíli tancovaly na africké rytmy za doprovodu afrických bubnů a
celé jejich snažení mohli rodiče zhlédnout v pondělí 21. 12. Jejich nadšení a radost
byly patrné od prvních okamžiků a vzápětí se přenesly i na diváky, kteří mohli
zakusit příjemnou atmosféru, která ve škole vládla po celý prosinec 
Ze školy a školky přejeme, ať se Vám v novém roce 2016 daří 
- Radka Koláčná -

Zprávy z obecního úřadu
Zastupitelé na podzimních zasedáních schválili:
 firmu Matex pro instalaci osvětlení ve Studeňanech
 firmu Elpron pro vypracování projektové dokumentace na osvětlení do Lháně
 odkup pozemku pod čekárnou ve Studeňanech od pana Myšíka
 podání žádosti o poskytnutí dotace z POV u Královéhradeckého kraje na parkoviště u školy
 rozpočtové opatření, rozpočtové provizorium na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2016-2018
 příspěvek 8000,- Kč do knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
 podání žádosti o dotaci na opravu sakrálních památek
Podrobné zápisy najdete na web. stránkách obce http://obec-radim.cz/ nebo na OÚ.
- Zdeňka Stříbrná -

Trochu statistiky z MÍSTNÍ KNIHOVNY,

která se nachází v nových prostorech „ROUBENKY“

V roce 2015 se v knihovně zaregistrovalo 56 čtenářů, z toho 25 čtenářů do 15-ti let.
Vypůjčeno bylo 767 knih a časopisů (382 knih pro dospělé, 144 knih pro děti a mládež, 241 časopisů).
Knihovnu navštívilo 662 čtenářů, z toho 122 návštěvníků využilo internet.
Děkuji všem čtenářům knihovny a doufám,
že sem najdou cestu i v novém roce 2016.
Těším se na vaši návštěvu. - Jarmila Adolfová -

Výstavu obrazů - MYSTERIUM HANAK je možno si prohlédnout do konce ledna 2016
v prostorech "Valešovny" v době otevření knihovny tj. v úterý od 15 do 17 hodin.
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE – leden 1996
V letošním roce budou na pokračování v obecním zpravodaji vycházet výpisy z obecní kroniky, tak jak
události zaznamenal pan Václav Nidrle před dvaceti lety.
Počasí v 1. dekádě: po celé dny teplota pod nulou, v noci do -6°C, přes den -2°C a 8.ledna byla velká
ledovatka, která narušila dopravu.
Ve druhé dekádě se oteplilo až do 15. ledna bylo nad nulou. Dále přišly mírné mrazy maximálně do -6°C. Spadlo minimum srážek.
Ve 3. dekádě zase přituhlo, 22.ledna bylo -10°C, 26.1. -11°C , dále se postupně oteplovalo, ale posledního ledna opět mráz -10°C, za
celý leden jen 8 mm srážek.
Na vojnu narukovali do Kutné Hory Petr Sedláček a do Pardubic Pavel Beneš.
5. ledna se za účasti 67 členů konala výroční schůze TJ Sokol.
9. ledna na obecním úřadě se projednávala s firmou Stavoka, výstavba kanalizace v Radimi a vodovodu na Tužíně-Podhájí.
10. ledna ve Studeňanech zemřel Antonín Grof.
12. ledna pořádal Sbor dobrovolných hasičů výroční valnou hromadu.
22. ledna po operaci ramene se ze semilské nemocnice vrátil Jan Málek a na obecním úřadě proběhla kontrola finančního úřadu
z Jičína.
27. ledna se uskutečnil ples TJ Sokol Radim s bohatou tombolou a s účastí více jak 90ti místních občanů
Na rybníku Bonda se bruslí a před kostelem byly opraveny sochy.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
20. ledna na území Palestinské autonomie proběhly volby, byla zvolena Palestinská rada a Jásir Arafat se stal prezidentem
27. ledna zemřela Olga Havlová, první manželka Václava Havla (*11.července 1933)
Pokračování v příštím čísle

- Miroslav Říha -

Podzim v TJ Sokol Radim
V září jsme opět začali sportovat. Jako první se do soutěží zapojili
volejbalisté a volejbalistky. Po podzimní části jsou ženy „A“ na 4. místě a
„B“ na místě 5. Muži vedou okresní soutěž a žactvo se pohybuje na 2.-3.
místě.
Barevný volejbal zahájil v listopadu prvním turnajem v Lázních
Bělohradě. Naši hráči a hráčky si vedou opět velmi dobře. V soutěži
máme žlutý volejbal. Říkají si Ještěrky a hrají ve složení Nikča
Kulhánková, Adélka Nováková a Zdenička Barochovská. V oranžovém
máme Křížáky - Maruška a Vláďa Křížovi a Agamy - Vanda Tříšková,
Bára Říhová a Natálka Karbanová. A nakonec modrý volejbal, kde nás
reprezentují Ďáblíci ve složení Verča Bajanová, Vítek Barochovský a Ráďa
Kulhánek a Radimský LEV Lucka Drahoňovská a Eliška Krausová.
Od září se s velkým úspěchem rozběhlo cvičení nejmenších dětí, kterých chodí 8-12.
Po dohodě s panem Fidrmucem z pily Železnice jsme pokračovali se
zastřešením ochozu u klubovny.
Vazba je již hotová, podařilo se i položit latě a vše s pomocí hasičů natřít.
Čeká nás ještě položení plechů. Doufejme, že se to v dohledné době
podaří. Dovolte mi moc poděkovat všem, kteří pomáhali.
Závěrem mi ještě dovolte Vás co nejsrdečněji pozvat na Sokolský ples,
který se koná 23.1.2016 v restauraci „U Růže“ od 20.00 hod. Vstupné
50,- Kč. K tanci a poslechu bude hrát Duo Renegades.
Zároveň prosíme členy a příznivce o příspěvky do tomboly, které se
budou odevzdávat do 21.1. Předem moc děkujeme.
- Štěpánka Kořínková -
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OSOBNOST SE VZTAHEM K NAŠÍ OBCI
Ještě jednou se podívejme do publikace paní Yvony Benčové z Nové Paky, která ve svých „Osobnostech
Novopacka“ popsala život malíře Josefa Tulky:
JOSEF TULKA – malíř, výtvarník. Narozen 3.1.1846 v Nové Pace, datum a místo úmrtí neznámé.
J. Tulka se narodil v rodině chalupníka, pekaře a krupaře Jana Tulky, který se na čas přestěhoval
z Úbislavice do Nové Paky. Šest let vyrůstal J. Tulka v sousedství sochařské dílny Suchardů. V roce 1952 se
rodina J. Tulka vrátila do Úbislavic, kde chodil do dvoutřídní školy. Jeho učitelem byl J. Zajíc, který učil
čtení, přírodopis, zeměpis, dějepis a kreslení. Učil se i hře na housle. Vzhledem k výbornému prospěchu
přesvědčovali učitelé Tulkova otce, aby dal syna na studie. Po přímluvě matky odešel v roce 1858 na
gymnázium do Jičína. Během studií se musel J. Tulka uskromnit, protože pocházel z méně majetné rodiny.
Na studiích si přivydělával kreslením přání, obrázků, hudebními produkcemi a hraním v divadle. Ve
volném čase byl častým hostem u svého strýce truhláře a poštmistra V. Draslara v Radimi. Přátelil se
s farářem J. Tobiáškem. Tulkův otec se rozhodl, že Josef půjde studovat do semináře, ten se však chtěl
věnovat umění. Po absolvování septimy odešel po roztržce s otcem do Prahy, kde studoval Akademii
v letech 1865 až 1871. Tulkovými profesory byli v Praze E. Rom a J. M. Trenkwald, v roce 1867 se k nim přidal A. Lhota, který učil akt
a malbu. Spolužáky J. Tulky byli A. Chitussi, F. Ženíšek, B. Munzberger, k nim přibyli později A. Levý, J. Myslbek, V. Brožík, M. Aleš a
další. K jeho věrným přátelům patřil M. Aleš, v jehož domácnosti hrál na housle s M. Piernerem. V roce 1868 pozval J. Tulka na
slavnost položení základního kamene Národního divadla svého otce, se kterým se smířil. Později pracoval Tulka v Trenkwaldově
ateliéru s F. Ženíškem. První prací byla výzdoba Thunovského paláce na Malé Straně. Po dokončení obrazů se rozhodl, že odejde za
prací do Ruska, rodiče mu však tento úmysl rozmluvili.
V letech 1871 až 1875 působil v rodině hospodářského rady Horského v Býchorách u Kolína a na vyšší reálce v Praze, kde vyučoval
kreslení. V roce 1875 se vrátil do Prahy, kde bydlel v Anenské ulici v Karlíně. Část vydělaných peněz z Býchor posla domů a tak byl
brzy opět bez prostředků. Proto začal v Praze intenzivně hledat zaměstnání, to se mu podařilo získat na akademickém gymnáziu,
odtud odešel v březnu 1876 a odjel do Vídně za M. Pirnerem. Spolu s ním a F. Ženíškem se účastnil výzdoby votivního kostela pod
vedením profesora J. M. Trenkwalda. Nějaký čas bydlel v pronajatém bytě se sochařem B. Kafkou. Během práce ve Vídni zemřela
v Úbislavicích matka J. Tulky a tomu nastaly starosti s výchovou sourozenců. V dubnu roku 1877 byla obnovena soutěž na malířskou
výzdobu Národního divadla. J. Tulka se rozhodl zúčastnit se s návrhy na lunety v lodžii. Práce ve vídeňském votivním kostele se
dokončovaly, proto si v říjnu 1977 vyžádal plány pro výzdobu divadla. Návrhy lunet měl odevzdat do 1. května 1878. V této době
přišla objednávka na další dvě okna věnovaná papežem votivnímu kostelu. V červenci dostal z Prahy nabídku na ilustrování práce
o J. A. Komenském, pro velmi krátkou dodací lhůtu musel tuto zakázku odmítnout. Potom odjel s Pirnerem do Mnichova za
příspěvek, který společně dostali, na studijní pobyt. Po osmi dnech se vrátil z Mnichova s mnoha podněty domů.
V únoru 1879 skončila soutěž na malířskou výzdobu divadla, sešlo se celkem sedmdesát tři skic, mezi kterými zvítězily návrhy
J. Tulky. Obdržel cenu 500 zlatých a byl pověřen provedením maleb v technice fresek. J. Neruda napsal o návrzích J. Tulky po jejich
prohlédnutí na výstavě: „Zasílatel je patrně solidní, pevný kreslič, mnohé figury jeho mají markantní, téměř mánesovský ráz a
některé jednotlivosti na jeho obrázcích jsou přímo rozkošné.“
Sbor pro stavbu Národního divadla poslal některé mladé umělce J. Tulku, M. Alše a F. Ženíška, na studijní cestu do Itálie, aby
prostudovali fresky starých mistrů. Po návratu z Itálie namaloval do zimy roku 1880 dvě lunety, potom onemocněl. Po uzdravení si
připravil kartony pro zbylé tři lunety, které dodělal až v roce 1881. Dokončením prací na lunetách Píseň lásky, Píseň utlačené
svobody, Píseň sláv, Píseň zbožnosti a Písně národu bohy dávající se zařadil J. Tulka k uznávaným tvůrcům Národního divadla.
Slavnostní otevření divadla se konalo 11. června 1881 za přítomnosti korunního prince Rudolfa, všichni umělci a jejich díla byla
oceněna. V srpnu byl J. Tulka v Praze při požáru v Národním divadle, ale své fresky již neopravoval. Po vytvoření lunet propadl
J. Tulka tvůrčí skepsi a přesvědčení, že nedokáže již nic lepšího vytvořit. Část svých malířských prací, kreseb a skic spálil, ale před
jejich zničením napsal seznam.
V lednu 1882 odjel J. Tulka na cestu do Itálie, sestra dostala poslední dopis z Terstu, bratrovi napsal potom ještě dva dopisy. Malíř
J. Tulka zmizel beze stopy. Podle obsahu posledního dopisu soudila rodina, že malíř vstoupil do některého z italských klášterů. Na
důvody jeho odchodu existuje řada teorií. Například M. Aleš byl přesvědčen, že důvodem jeho odchodu byla neopětovaná láska
k šlechtičně.
- Václav Nidrle ml. -

Pranostiky pro leden
Výročí v našich vískách
Únor
Frýbová Anna

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Chcete mít obecní zpravodaj
v elektronické podobě a dříve než ho
naleznete ve schránce?
Napište svůj e-mail na obecnizpravodaj@centrum.cz
Zpravodaj Vám pak bude pravidelně zasílán do Vaší e-mailové
schránky, o tištěnou verzi se tímto samozřejmě nepřipravíte.
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STUDEŇANY – POPISNÁ ČÍSLA
ČÍSLO 45- ING. VLASTIMIL ALBERCHT A DANA ALBRECHTOVÁ
Od roku 1654 tento grunt vlastnil Václav Ruml, další zmínka je o Václavu Nožičkovi a jeho synech rovněž Václavu Nožičkovi (rychtář
v letech 1819-1850). V polovině 19. století se připomíná láník druhý syn František Nožička (narozen 1856) a jeho manželka Josefa,
rozená Bajerová (1879) z čísla popisného 38. Roku 1901 se sem přiženil František Vindyš (1878) z Radimi 3 a vzal si za ženu
hospodářovu dceru Františku. V letech 1931-36 byl i starostou obce. Manželé zde hospodařili až do doby, kdy se oženil a grunt
převzal jejich syn Josef (1906) s Marií (1914), rozenou Fuchsovou z Radimi 30. Sami odešli na výměnek do Radimi 10. V gruntu
následně hospodařilo JZD a tak rychle zchátral. V restituci pak byl majetek vrácen Ing. Josefu Vindyšovi a ten ho prodal
Ing. Vlastimilu Albrechtovi, který rozvaliny uklidil a postavil nový domek a výměnek v původním stylu ale cihlový. Při výstavbě měl
problémy s památkáři, kteří striktně trvali na roubené stavbě.
V současné době tady bydlí Michaela Albrechtová a Petr Picek s dcerou Amálkou.
ČÍSLO 46 – VLASTIMIL A VĚRA ALBRECHTOVI
Domek podél silnice postavil cestář a baráčník František Svoboda. V padesátých letech minulého století ho převzala jeho vnučka
Věra se svým manželem Vlastimilem Albrechtem a kteří zde žijí dosud. Měli tři děti, syna Vlastimila a dcery Věru a Hanu.
Do únorového čísla roku 2016 plánujeme zařadit čísla 47 a 48 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 -

Poohlédnutí za vánoční výstavou a vánočním koncertem
Velké poděkování patří všem, kteří se
v minulém roce podíleli na vánoční
výstavě, která se nesla v přírodním
duchu. Málokterá malá obec jako naše
se může pochlubit takovou šikovností
a zručností místních žen. Mnoho
přespolních lidí se už dopředu ptá,
zda-li budeme mít opět výstavu a vždy
slyšíme jen kladné ohlasy. Je to velice
milé pohlazení po duši pro všechny,
kteří se na výstavě podílejí, a zároveň
povzbuzení pro další rok. Nyní už jen
zbývá přemýšlet nad tématem pro
letošní rok.
Více fotografií z výstavy najdete v příštím
vydání.

Vánoční koncert v radimském kostele se moc podařil. Vánoční písně a koledy
zahrála kapela TOX z Poděbrad. Přivítali jsme zástupkyni domácího hospice
DUHA v Hořicích paní Kolátorovou, které byl předán veškerý vybraný vstup –
12600,- Kč. Poděkování patří Vám všem, kteří jste přišli podpořit prospěšnou
věc, ale i těm, kteří jste si zakoupili pouze vstupenky na podporu DUHY.
Všichni jste srdečně zváni na další ročník.
- Zdeňka Stříbrná -

V hostinci „U Růže“ začíná plesová sezóna
23. leden
6. únor

Sokolský ples Radim
Hasičský ples SDH Radim
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