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Číslo 1

Zasedání zastupitelstva 11. ledna 2012
Dne 11. 1. 2012 se konala schůze zastupitelstva. Tentokrát se sešlo i více hostů než obvykle.
Zastupitelé odhlasovali nákup hospody za 2.200.000,-Kč od paní Beckové. Financování bude provedeno
zčásti úvěrem na 5 let od KB, zčásti z vlastních zdrojů. Dále bude obec podávat žádosti o dotace na posílení
vodovodu z vrtu pod lesem, na dětské hřiště, nový traktůrek na sekání trávy a na Valešovu chalupu. Aby se
mohlo stále projíždět okolo bývalého kravína, obec musí směnit s panem Plíškem pozemek č. 42/5 za č. 929.
Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se situací úvozu na Podhájí dle stížností pana ing. arch.Šindlara a
s obecní cestou okolo paní Velkové. Obec Jičín navrhuje zařadit do územního plánu Radimi cyklostezku ze
Sedliček podél Libosadu, Dvorců až do Studeňan.

Letem světem ze sokolské výborové schůze
• P. Míka informoval o velkém úspěchu žáků ve stolním tenise. Okresním přeborníkem mladších žáků
se stal J. Míka. Ve čtyřhře se na prvním místě umístili Míka + Jína. V dorostenecké soutěži se na 3.
místě umístil J. Novák a ve čtyřhře spolu s J. Gebauerem obsadili druhé místo.
• Je zajištěno místo pro konání letního dětského tábora. Tábor se letos bude konat
v Hostinném, kde jsme si pronajali skautský dům. Zázemí je moc pěkné.
K dispozici zde bude umělá dráha, hřiště, sokolovna, malá hala a mnoho dalšího.
Tábor se bude konat v termínu od 30. 6. 2012 do 13. 7. 2012.
• 23. 12. 2011 došlo k otevření Sportovního klubu v místní klubovně TJ Sokol
Radim. K situaci jsme byli dotlačeni uzavřením místního hostince „U Růže“, kde
se mnozí naši členové scházeli a kde se konaly i výborové a výroční schůze. Aby
bylo možné si v klubovně posedět i v zimních měsících, došlo k výstavbě nového komínu,
instalovala se krbová kamna a celá místnost se přeorganizovala. Brigádnické hodiny si zde
odpracovalo pár věrných členů. Otevřeno bude vždy ve středu, pátek a neděli od 18,00 hod. Provoz
bude zajištěn dobrovolníky, kteří se zde budou střídat dle předem stanoveného rozpisu. Pokud máte
čas a chuť, můžete se také přijít občerstvit douškem svijanského nebo plzeňského zlatavého moku.
• Výroční schůze se vzhledem k absenci dostatečných prostor přesouvá na teplejší měsíce.

Plesová sezóna začíná
Ples TJ Sokol Radim se koná 28. 1. 2012 od 20.00 hod. v hostinci ve Dřevěnici hraje No name.
Ples SDH Radim se koná 11. 2. 2012 od 20.00 hod. hrají Havelkovi,
místo konání bude uvedeno na plakátech.

!!! Výzva OÚ !!!
Obecní úřad má záměr pronajmout v blízké budoucnosti hostinec „ U Růže“ v Radimi!
Zájemci mohou podávat své žádosti do 27.1.2012 na obecní úřad v Radimi.

-2-

POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 38 – MARIE A JOSEF NOVOSVĚTSKÝCH
Nejstaršími známými vlastníky objektu jsou Josef Valenta (1847) z Radimi 35 a Marie Boháčová
(1853) z Radimi 59, kteří se vzali v roce 1876. Dále pak Václav Petr (1872) z Lužan 142 a Marie Smolařová
(1868) ze Zboží17. Ti se vzali v roce 1895. Potomci: Václav Petr (1895, zemřel v 1. světové válce), Josef
Petr (1900- 1987) a Marie, provdaná Slováčková (1909), povoláním učitelka. Koncem 19. století toto číslo
vyhořelo. Dalšími majiteli byli Josef Petr (1900-1987) s manželkou Julií (1905-1971), rozenou Šulcovou ze
Syřenova. Ti měli syna Vladislava (1925), který zemřel v roce 1942 po úrazu na otravu krve. Dále Marii
(1944) učitelku, která se po provdání za Josefa Novosvětského ze Dřevěnice odstěhovala do Přerova. Josef
Petr v pozdním věku odešel do domova důchodců v Mlázovicích. Manželé Novosvětských nejdříve
používali usedlost jako rekreační, od roku 2010 se do ní přestěhovali a zásadním způsobem ji stavebně
vylepšili.

Číslo 39 – ŠTĚPÁN HORŇÁK
Koncem 19. století také toto číslo vyhořelo. Jako první se zde připomínají František Hajzler, syn
Josef Hajzlera (1849) a jeho dcera Marie Hajzlerová (1873). Po nich pak Bohuslav Kunt (1870) z Tužína 21
s manželkou Marií, rozenou Čmelíkovou (1880), kteří se vzali v roce 1903 a následně se přestěhovali do
Radimi 47. Usedlost (domek a pole 4-5 korců) koupili manželé Knapovi. Měli tři dcery, Annu provdanou
Pulcovou, Helenu, provdanou Kolářovou a Marii, provdanou Perlovou.
Po smrti paní Kolářové st. zdědili domek Kolářovi, kteří zde trvale nežili. Měli dvě děti Františka a
Helenu, která zde v době studií na jičínském učitelském ústavu bydlela. Od Kolářových koupil domek Ing.
Jaroslav Luňák (1921-2007) na letní pobyt, současným majitelem je Štěpán Horňák ze Dřevěnice, který zde
po důkladné rekonstrukci v letech 2010 a 2011 začal s rodinou bydlet.
V únorovém čísle roku 2012 se zastavíme u dalších dvou popisných čísel – 40 a 41. Chcete-li nám pomoci
s některými upřesněními, kontaktujte nás na mobilu 603346410, na pevné lince 493597343 či na e-mailu:
nidrlovi@wo.cz .
Václavové Nidrlové

Z TUŽÍNSKÝCH KRONIK
Na tomto místě máte možnost číst zajímavosti ze starých kronik, které pečlivě vedl a události zapisoval kronikář pan
Jiří Frýba dlouhých téměř 40 let (od r. 1966 do r. 2005). Pro obecní zpravodaj je zpracovává současný tužínský
kronikář pan Miroslav Říha.

Historie SDH na Tužíně
Hasičskou tradici na Tužíně se rozhodli založit místní občané a 22.
července 1926 byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů, který čítal celkem 55
členů. 22 jich bylo přispívajících a jako činní členové byli tito občané Tužína a
Podhájí: Josef Karásek, Jan Beneš, František Kořínek, Oldřich Pilař, Josef Svoboda,
Antonín Žďárský, Václav Kopánek, Josef Sál, Antonín Kmínek, Václav Beneš, Josef
Šťastný, Jan Purma, Josef Pluhař, František Glos, Josef Nožička, Alois Doubek, Karel
Maryška, Oldřich Spůra, Josef Sucharda, Václav Ducháček ml., František Matulka, Josef
Rutrle a Bohumil Bušák.
Nezůstalo jen u slov a tak byla ještě téhož roku zakoupena za 18 200,Kč stříkačka i nezbytná hasičská výstroj. Je to ta stříkačka, která je doposud funkční a SDH Radim s ní jezdí na
různé soutěže
soutěže pořádané v okolí. Tehdy byla slavnostně předána starostou obce panem Antonínem Kmínkem a
nedočkaví hasiči si ji hned vyzkoušeli při poplachovém cvičení, které vedl první velitel sboru Josef
Karásek. V roce 1928 mohl sbor prokázat svou zdatnost při požáru stodoly Františka Bílka č.p. 33. Stodolu
se sice nepodařilo zachránit a celá lehla popelem, ale od požáru byla ušetřena tři okolní stavení. Během své
činnosti si hasičský sbor vystavěl požární zbrojnici, na Krchově vodní nádrž, na potoku stavidla a ruce
hasičů se podílely v roce 1946 i na opravě tužínské kapličky. Nemuselo v obci zrovna hořet, aby byl sbor
aktivní. Podílel se i na kulturním dění a to nejen divadelním. V jejich podání se zde uskutečnilo mnoho
plesů, maškarní merendy a silvestrovské večírky. Důstojné oslavy probíhaly vždy při příležitosti výročí
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mistra Jana Husa. Dne 8. října 1946 přijel prezident Edvard Beneš do Jičína a tak i tužínský sbor se zúčastnil
slavnostního přivítání.
Divadlo a tím i kulturu přinesl na Tužín spolek Národně socialistické mládeže, který zde sehrál od
roku 1923 několik divadelních her. Jejich poslední představení, veselohra Furiant, se hrála 19. října 1926 a
čistý výnos byl věnován nově založenému Sboru dobrovolných hasičů. Ke konci roku se spolek mládeže
rozešel a členové přešli do sboru hasičského. Divadelní jeviště a rekvizity byly darovány sboru a ten se ujal
odkazu zaniklého spolku. Velkou zásluhu na úspěšném pokračování vzdělávací činnosti měl Josef Říha
(nar. 1904), který ve své době zastával funkci vzdělávatele sboru. Jeho organizační schopnosti, jakož i
Josefa Rapla, Oldřicha Pilaře a řady dalších, kteří přiložili ruce k dílu, byly zárukou toho, že od roku 1926
až do začátku druhé světové války bylo sehráno 8 divadelních her na jevišti a 11 her v přírodě. Tehdy se
hrávalo v hostinci „Na Výšince“ č.p. 25, kde se museli nejen herci, ale i diváci kvůli nedostatku místa
uskromnit a tak si sbor zhotovil přírodní jeviště. Také domek, který se nechal použít ke každé hře, kolíky a
prkna, aby si diváci měli kde sednout a další vybavení. Veškeré rekvizity byly po dobu 2. světové války
uskladněny v domku p. Františka Glose č.p. 30 ( pod hostincem U Raplů), ve kterém bydlela rodina
Píchova. V noci 30. 12. 1942 dům vyhořel a všechny divadelní rekvizity tak vzaly za své. Tím byla napsána
i poslední tečka za divadelní činností místního sboru. Z her v přírodě se zachovaly pouze fotografie a
vzpomínky pamětníků.

členové SDH Tužín při námětovém cvičení v r. 1943, před hospodou „Na Výšince“, se stříkačkou z r. 1926
Činnost sboru začal zapisovat až v roce 1944 vzdělavatel Josef Říha a podrobné záznamy jsou
vedeny jen do roku 1954. Nelze vypisovat všechny akce, které stihli členové během své existence vykonat.
Scházeli se na mnoha schůzích, střídavě v hostinci „Na Výšince“ a „U Raplů“. Po roztržce s hostinským
J.Černým se akce konaly jen „U Raplů“ a po úmrtí paní Raplové se setkávali u Pilařů č.p. 31. Svá těla
utužovali na mnoha cvičeních, účastnili se sjezdů a také doprovázeli své členy na jejich cestě poslední.
Svátkem pro hasičský sbor byl 6. duben 1954, kdy mu byla přidělena motorová stříkačka PS 8 a pár týdnů
nato, při poplachovém cvičení 1. května, byla poprvé vyzkoušena. Tehdejší zbrojnice už tak nevyhovovala
jejich potřebám a tak se začalo uvažovat o koupi stavení č.p. 34, kde by byla zbrojnice vystavěna. Zde však
zůstalo jen u slov a plánů. Další činnost již nebyla zaznamenávána, ale stále i přičiněním mladší generace,
tradice hasičů pokračovala. Na mnoha soupiskách hasičských soutěží se objevovalo
SDH Tužín, ale hasiči se také aktivně zapojovali do dění v obci a asistovali při
několika požárech v okolí. Mimo již uvedené požáry na Tužíně lze ještě
připomenout zásah u požáru hájenky na Podhájí v roce 1945. Dalších téměř 50 let
zde nehořelo, až v květnu 2004 shořela rekreační chalupa č.p. 20 u dřevěnického
lesa.
Jako samostatný sbor na Tužíně a v Podhájí ukončil svou činnost v roce
1980, kdy se sloučil s radimským, kam odešlo 12 členů. Posledním velitelem sboru
byl Jaroslav Glos ml.
V současné době jsou členy SDH Radim: František Erebach
Erebach , Josef Rejfek, Miroslav
Říha, Tomáš Adolf, Václav Luňák, Milan Erlebach a Jan Tříška.
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Pár řádků z místní knihovny
A po roce zase trochu statistiky z místní knihovny. V roce 2011 se v místní knihovně zaregistrovalo
46 čtenářů, z toho 19 čtenářů do 15 let. Vypůjčeno bylo 1128 publikací (770knih pro dospělé, 179 pro děti a
279 časopisů). Internet zadarmo v knihovně využilo 184 návštěvníků.
Nově bude knihovna otevřena každý první čtvrtek v měsíci od 9,00 do 10,00
hodin v období podzimu a zimy (od října do března). První otevření vychází na 2. února
2012. Dále bude knihovna otevřena jako doposud v úterý a čtvrtek od 17,00 do 18,00
hodin. Děkuji všem, kteří knihovnu navštěvují, a doufám, že i v nadcházejícím roce 2012
si přijdete pro zajímavou knihu.
Vaše knihovnice

Základní a mateřská škola v Radimi

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY
K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
SE KONÁ

Základní a mateřská škola v Radimi
zve všechny zájemce na

Den otevřených dveří

23.1.2012
OD 15. – 17.00 HOD.
v ZŠ v Radimi
K zápisu přineste: Rodný list dítěte,
Občanský průkaz zákonného zástupce

TĚŠÍME SE NA VÁS

Pranostika
Roste-li v lednu tráva, mívá v květnu nouzi kráva.
Tancují-li v lednu komáři, žádný sedlák se spokojeně netváří.
Malá zima v lednu kašlem a těžkými nemocemi obtěžuje.

v pondělí 16.1.2012
od 9.30 – 12.00
a
od 13.00 do 15.00 hod.
Budete mít možnost navštívit a poznat
Základní školu v Radimi,
i Školní družinu,
seznámit se s pracemi a činnostmi žáků
od 1.-5.třídy.
Rádi uvítáme všechny zájemce
o studium na naší škole
i budoucí prvňáčky,
všechny rodiče a přátele školy.

Výročí v našich vískách
Únor
Frýbová Anna
Mikulová Drahomíra

Členové redakce Obecního zpravodaje přejí všem čtenářům v roce 2012 pevné zdraví, hodně pohody
nad dalšími čísly a rádi uvítají každý zajímavý námět nebo příspěvek, který obohatí tyto stránky.
Redakce: Z. Stříbrná, M. Říha, J. Šuková, V. Nidrle, A. Hančová, J. Adolfová
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz
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