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Číslo 10

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
jídelny
Od prvopočátku, kdy začala školní kuchyně a jídelna fungovat, se prováděly jen
nejnutnější opravy. Za třicet let se změnily i hygienické požadavky na vybavení kuchyně.
Hygiena při pravidelných kontrolách
upozorňovala na závažné nedostatky,
spočívající v nedostatečném odvětrávání,
nerovnostech v podlaze a mokrých stěnách.
Proto obecní zastupitelé rozhodli o celkové
rekonstrukci. Koncem února byla podána
žádost na Královéhradecký kraj o dotaci.
Žádost nebyla kladně vyřízena, přesto
zastupitelstvo rozhodlo, že kuchyň se musí
opravit.
Po složitějším výběru firmy, která
splnila naše požadavky (zejména časové)
začaly 4. července stavební práce.
Nevyhovující a stále mokré podlahy byly vybourány. Bohužel se zjistilo, že izolace je zcela
poškozená vlhkem, proto se musela udělat nová. Na odpadním potrubí taktéž zahlodal zub
času, proto se také po dohodě se stavebním dozorem celé předělalo. Protože v kuchyni je
hodně elektrických spotřebičů, muselo se vyřešit i
elektrické vedení, které opět nevyhovovalo
nynějším normám, a bez úprav bychom nezískali
potřebné revize. V kuchyni se dále vyměnil boiler,
myčka, kuchyňská linka, sporák, pracovní stoly a
dle hygienických předpisů se nechala zabudovat
umyvadla. Některá opatření přinesou i úsporu
energií- například výměna průmyslové myčky za
dvě myčky pro domácnost. Oprava probíhala i v
zázemí pro kuchařky a ve skladu potravin.
Před kuchyní je nově vybudovaný nájezd do
kuchyně ze zámkové dlažby.
Protože stavební firma pana Štancla z
Bříšťan měla veškerou mechanizaci, dořešilo se i
svedení dešťové vody z budovy tělocvičny do
kanalizace. Firma opravila také rozježděné
kanalizační potrubí na cestě za školní zahradou.
Celkové náklady na stavební práce včetně
zařizovacích předmětů jsou ve výši 916 000,- Kč.
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Poděkování rodičům dětí z mateřské školy Radim
Učitelky mateřské školy děkují všem rodičům, kteří se
podíleli na výměně písku v pískovišti na školní zahradě.

POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 30 – ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST RADIM
Z roku 1803 je první zmínka o této usedlosti, kdy zde žil „obecní“ Jan Beneš. V roce
1824 rovněž „obecní“ František Beneš. Rodiny Benešovy zde žily dlouhou řadu let (úplně
přesně to není známé), až do doby, kdy se sem přiženil Bohuslav Fuchs, rolník ze Lháně 2
(narozen 1881), který si vzal Benešovu dceru Annu. Oddáni byli 17. 10. 1903 a měli dcery
Annu (1904), Elišku (1907) a Marii (1914). Zajímavostí byla jistě i řada starostů obce Radim
bydlících v tomto popisném čísle: Franc Beneš (narozen 1824) v letech 1889-97, dále
Bohuslav Fuchs, po něm jeho manželka Anna a opět Bohuslav Fuchs!
Po smrti Fuchsových zdědila statek jejich dcera Marie provdaná Vindyšová ve
Studeňanech 45, manžel Josef Vindyš (1909), děti Helena (žije v Trutnově), Ing. Josef
(v Dánsku) a Ing. Věra (v Praze-Kobylisích). Tento majetek byl v době totality
zkonfiskován, po roce 1990 ho v restituci dostal zpět Ing. Josef Vindyš, který dům následně
prodal Zemědělské společnosti Radim. Bydlel zde zaměstnanec společnosti Antonín Kloc
(1957) s manželkou Zdeňkou (1965), kteří mají děti Lucii a Michala. Nyní je dům prázdný a
na prodej.
Číslo 31 – JIŘÍ A ZDEŇKA PODRAZILOVI
První neúplné zmínky jsou následující: V roce 1863 bylo při statku č. 31 vysázeno 72
slívových stromů. Bez dalších souvislostí se zde připomíná Antonín Fejfar (1868). Následně
zde bydlel František Vindyš (1859-1911) s manželkou Annou (1865-1906), rozenou
Omáčkovou z Vitiněvse, vzali se v roce 1887, měli dceru Marii (1888), která se vdala na Těšín
za Josefa Luňáka. Když Anna v roce 1906 zemřela, František se znovu oženil s Emílii
Splítkovou (1884) z Radimi 53, oddáni 1907. Měli děti Jarmilu (1908, v témže roce zemřela),
Františka (1908, rovněž v témže roce zemřel), dalšího Františka (1910) a učitele Josefa (?),
který rovněž zemřel poměrně mladý.
Na usedlosti začal následně hospodařit František (narozen 1910-zemřel 1985), který si
vzal Bohumilu Koudelkovou (1912-2004). František Vindyš byl po II. světové válce starostou
obce, starostou hasičů, předsedou místní organizace včelařů, 26 let předním funkcionářem
Spořitelního a záložního spolku Kampeličky. Měli dvě dcery – Zdeňku, provdanou
Podrazilovou (1935) a Hanu, provdanou Kořínkovou (1937). V roce 1992 se do usedlosti
vrátila dcera Zdeňka Podrazilová s manželem Jiřím, kteří převzali budovy, zahrady a část
polností patřících k popisnému číslu.
V říjnovém čísle se zastavíme u dalších dvou popisných čísel – 32 a 33. Chcete-li nám
pomoci s některými upřesněními, kontaktujte nás mobilu 603346410, na pevné lince
Václavové Nidrlové
493597343 či na e-mailu: nidrlovi@wo.cz .
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Sušárny
Obce Tužín a Podhájí se nachází v místech
zlomu, který rozděluje dva geologické útvary,
křídový útvar a podkrkonošský permokarbon, tudíž
jsou už místem předhoří Krkonoš a Podkrkonoší.
Že se zde dělí geologické útvary je zřejmé i ze
složení půdy. V Radimi je půda hnědá, ale už na
svazích k naší obci se mění na červenou. Zabarvení
působí obsah železa. Půda v celém katastru je
jílovitá, místy písčitá s nedostatkem humusu a tím
také méně úrodná. To už věděli i naši předkové.
Přišli však na to, že zde dobře rostou ovocné
stromy. Vysazovali jabloně, hrušně, třešně, ale především švestky. Ty bývaly nejen
v zahradách, ale i v alejích mezi poli. Bývaly to mohutné stromy. Švestky se nechávaly
dobře uzrát, pak se setřásaly na nějaké plachty, ukládaly do košů a převážely k sušárnám.
V sušárnách se sypaly na dřevěné lísky, které se pak zasunuly do prostoru sušárny,
otvor se uzavřel úzkými prkénky, aby teplo neunikalo. Ve spodní části byla dlouhá plechová
kamna, ve kterých se topilo většinou rozštípanými pařezy, dobývanými v lese anebo pařezy
z ovocných stromů. Hlavně záleželo na topení, aby se švestky nespálily. Během sušení se
švestky kontrolovaly a přebíraly. Zapečené, zvané „ opečky „ bývaly pochoutkou dětí i
dospělých. Dobře usušené měly pěknou lesklou barvu. Ukládaly se pak na vzdušném místě,
ponejvíce na půdách pod doškovými střechami než je obchodníci odkoupili.
Při větší úrodě se ve všech jednadvaceti sušírnách, stávajících v našich obcích,
sušívalo. Pak vůně sušených švestek se táhla celou vesnicí. V malém množství se sušívala i
rozčtvrcená jablka – křížaly a také hrušky. Ze směsi sušených švestek, křížal a hrušek se
vařívala tak zvaná „ muzika“, lahodný to kompot, který býval i o Štědrém dnu.
V roce 1929 přišla na stromy
pohroma v podobě krutých mrazů (11.
února až mínus 38 stupňů). Pomrzlo
mnoho ovocného stromoví, ale i zvěře a
ptactva. Stromy se kácely i švestkové aleje
v polích. Začalo se také intenzivněji
hospodařit a polní aleje byly překážkou
v obdělávání půdy, pod stromy byla také
menší úroda. Méně stromů – méně ovoce a
to byl také konec sušení švestek. Začaly se
prodávat v syrovém stavu. Následně se na
švestkách rozšířil nejškodlivější červec –
puklice švestková, poškozující stromy vysáváním mízy. Poškozené a nevzhledné plody se
staly neprodejné a i když se ještě nové stromy vysazovaly, už nikdy nedosáhly takového
počtu a ani vzrůstu jako kdysi.
Jednadvacet tužínských sušáren, malých to dřevěných domků stávajících poblíže
obytných stavení, už dávno dosloužilo. V současné době zůstaly už jenom tři na Tužíně u
č.p. 5, Fr.Glos – Šulcovi, u č.p. 14, J.Kraus – Stoklasovi a u č.p. 24 J.Karásek – J.Šimek.,
jako mlčící svědkové tužínského ovocnářství. Na Podhájí ze sedmi sušáren se již žádná
Z tužínské kroniky vybral M.Říha
nedochovala.
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Exkurze do pivovaru
Hasičský sbor ve spolupráci s obecním úřadem pořádá 27. 10. 2011
zájezd do svijanského pivovaru. Návštěva Svijanského Újezda bude
obsahovat prohlídku výrobních prostor pivovaru a posezení v pivovarské
hospodě. Více informací bude uveřejněno na obecní vývěsce.

Vymetání komínů
Ve dnech 13. až 15 října 2011 provede pan Sytenský vymetání
komínů a jejich revizi. V případě zájmu se hláste v místní jednotě nebo na
obecním úřadě.

Výpadek elektřiny
Z důvodu výměny elektrických sloupů, bude v našich obcích přerušena
dodávka elektrického proudu. A to v těchto dnech:

29. září 2011 od 7,30 do 17,00 hodin
6. října 2011 od 7,30 do 12,30 hodin
21. října 2011 od 7,30 do 14,30 hodin

SUDOKU

Výročí v našich vískách
říjen
Albrecht Vlastimil
Pekárková Lidmila

Pranostika
Září je krásné jako květ
a sladké ovocem jako med.
Redakce: Z. Stříbrná, M. Říha, J.Šuková, V. Nidrle, A. Hančová, J. Adolfová
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz

Počet výtisků: 150 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

