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Číslo 12

Mimořádné zasedání zastupitelstva
Lukáš Karban s rodinou končí v radimské hospodě svoji podnikatelskou činnost. Proto se zastupitelé
a občané Radimi 26. 10. 2011 sešli na OÚ, kde jediným bodem rokování bylo, co bude, kdyţ majitelé objekt
uzavřou. Na schůzi bylo vyřčeno mnoho otázek.“Kde se radimáci a přespolňáci budou scházet? Kde se
budou pořádat plesy a další společenské události? Má se obec zajímat o koupi hospody a za jakých
podmínek? Jaké by bylo další plnohodnotné vyuţití celého objektu? “
Po delší debatě bylo přijato usnesení. Jednat s paní Ivanou Beckovou o koupi hospody. To se také
stalo a paní Becková přislíbila, ţe se poradí s rodinou a rozhodnutí dá na vědomí. V příštím čísle radimských
novin se určitě dozvíte víc.
Starostka Zdeňka Brixová

Poděkování
Kolektiv redakce a jistě i většina občanů tímto děkuje celé rodině Karbanových, která vzorně
zajišťovala všechny akce organizované Obecním úřadem, místními spolky a starala se o naše hrdla, ţaludky
a taky o dobrou náladu

Drakiáda
Dne 4.11.2011 proběhla v Radimi Drakiáda organizovaná Základní školou, mateřskou školou a
Sokolem v Radimi. Děti, rodiče i prarodiče se sešli v hojném počtu. Draky vlastní výroby i koupené jsme
pouštěli na poli a nikoho neodradilo, ţe větřík byl mírný a mnozí tak museli pouţít
rychlost svých nohou. Paní učitelky měly na hřišti připravené soutěţe pro děti za sladké
odměny a paní Klouzová nechala děti povozit na poníkovi. Mohli jsme také shlédnout
model letadla na dálkové ovládání. Sokol zajistil občerstvení, ohýnek, vuřtíky a věcné
odměny, které jsme pouţily na odměňování originality a umu draků. Všechny jsme
museli ocenit za trpělivost, kterou je třeba při pouštění draků mít, ať létá, či nelétá.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a všem těm, kteří se podíleli na organizaci této akce.
Za rok se budeme těšit zase.
Za ZŠ a MŠ Jana Zedníčková

Kalendář akcí ZŠ a MŠ
Základní škola
 17.11.2011 státní svátek ZŠ a MŠ uzavřena
 18.11.2011 Základní škola jede na výlet do Ostroměře do Muzea Eduarda Štorcha
a do místního divadla na loutkovou pohádku Kocour v botách
 19.11.2011 hudební účast dětí ze ZŠ při rozsvícení vánočního stromu v Radimi
 21.11.2011 od 16.00 hod. Rodičovské schůzky ve všech ročnících
Mateřská škola
 1.12.2011 Vánoční tvořivá dílna dětí s rodiči
 7.12.2011 ZOO Dvůr Králové nad Labem. Zdobení vánočního stromečku.

Aktuality ze ZŠ
Na naší škole ve 3. 4. a 5. třídě, byly úspěšně nainstalovány nové počítače z projektu EU školám.
Tyto počítače budou ţákům slouţit k zefektivnění výuky v rámci běţných vyučovacích hodin a budou
pouţívány v rámci hodin Výpočetní techniky, kterou od září nově vyučujeme. Bude také nainstalována
interaktivní tabule, kterou děti s napětím očekávají.
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ADVENT
Doba přípravy na vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova
„adventus“, coţ znamená příchod. V tomto případě je to příchod Jeţíše Krista. První začátky slavení adventu
se objevují v jiţní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem
nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.
Datum první adventní neděle je pohyblivé. V letošním roce připadá na neděli 27.11. Je to proto, ţe
poslední-čtvrtá-adventní neděle připadá na neděli před 25. prosincem /hlavním vánočním svátkem/.Advent
vţdy trvá do půlnoci dne 24.12. Někdy se můţe stát, ţe poslední adventní neděle můţe připadnout i na
Štědrý den. V takovém roce trvá advent jen tři týdny, i kdyţ má čtyři adventní neděle.

ADVENTNÍ VĚNEC
Věnec je od nepaměti symbolem úcty, radosti a vítězství. Pro věřící je adventní
věnec holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň jiţ přichází jako vítěz, jako král a
osvoboditel: Jeţíš Kristus. Světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který
rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“. Kaţdému, kdo věrně a s láskou
vyhlíţí příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný konec ţivota.

ADVENTNÍ NEDĚLE
V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují jako ţelezná, bronzová, stříbrná a zlatá. Toto
označení je čistě komerční a nemá nic s křesťanskou tradicí. Cílem tohoto označení je povzbudit komerční
pojetí vánoc a podpořit zákazníky v nakupování vánočních dárků.
Okna se světly rozzáří,
vánoční čas se blíţí…
Adventní věnce se dotváří,
dětičkám oči se klíţí…

Adventní čas je čas naděje,
příprava na velkou radost!
Ať Vás to štěstí téţ prohřeje…
Dojetí uţ není slabost…

Rolničky cinkají z reklam
všech…
O tom to ale snad není!
Radost a láska co bere dech…
Nádherné vánoční snění…

Světlo ať ve Vašich srdcích svítí
V ţivotní pouti i dál…
Tu záři ať ostatní ihned cítí..
To nejvíce přejeme Vám….

POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 34- VÁCLAV A ALENA KŘÍŽOVI
První zmínka je z roku 1824 a připomíná se zde Josef Krátký, rychtář a v roce 1845 opět Josef
Krátký také rychtář. Dále pak manţelé Josef Kolář (1842) z Mlázovic a Marie Krátká (1841), kteří se vzali
v roce 1865.
Následovali manţelé Karel Kolář (1872-1905) a Anna Dufková (1878) – ti se vzali v roce 1899. Po
smrti manţela si Anna vzala v roce 1911 Josefa Zikmunda (1988) z Doubravice. Ten byl následně i
starostou obce (rok 1923). Měli dcery Marii (1914), provdanou v roce 1937 za Václava Kříţe (1909)
z Češova. Druhá dcera Anna (1916) byla provdána Karáskova.
Kříţovi na usedlosti hospodařili (asi 17 ha) a postavili dvougenerační dům. Měli čtyři děti: Evu
(1939), provdanou Luňákovou Marii (1941), provdanou Kuncířovou a dva syny Václava (1945) a Vratislava
(1948), oba zemědělce a pokračovatele v hospodaření na usedlosti. Václav si vzal Alenu, rozenou
Tarantovou (1949) z Heřmanic, Vratislav pak Miluši, rozenou Šulcovou (1954) z Bělé u Libštátu. Další a
vlastně současná generace jsou zmínění manţelé Václav a Alena Kříţovi se synem Václavem (1973),
snachou Danou, rozenou Pilařovou (1974) z Úbislavic a vnoučaty Václavem (1993) a Denisou (1998).
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Číslo 35- VRATISLAV A MILUŠE KŘÍŽOVI
Původně bylo popisné číslo tvořeno chalupou, postavenou podél hranice s čp. 36, která patřila rodině
Plívově. Generačně : Josef Plíva (1827), dále se připomínají Josef Plíva (1855), František Plíva (1858) a
Vincenc Plíva (1870), učitel, který se oţenil s nezletilou Marií, rozenou Jiráskovou z Radimi 7. Po ovdovění
se znovu v roce 1887 oţenil s Josefou Velovou z Černěvsi (Český Dub). V roce 1910 vlastnil usedlost Karel
Kolář, Radim 34 a oba grunty spojil. Tento grut byl po druhé světové válce zbourán a jeho číslo následně
převzala usedlost postavená okolo roku 1975.
V tomto novém objektu ţijí a soukromně hospodaří manţelé Vratislav Kříţ (1948) a Miluše Kříţová
(1954), kteří mají děti Vratislava (1975), Dagmar (1977), provdanou Klouzovou a Miluši (1986). Rodina
Klouzova (děti Hana -1999, Roman 2001, Vojta 2009) postavila samostatný objekt a odstěhovala se. V čp.
35 zůstal Vratislav s manţelkou Marií (1980) a dětmi Vratislavem (2002), Janem (2003), Marií (2006) a
Vladimírem (2007).
V prosincovém čísle se zastavíme u dalších dvou popisných čísel – 36 a 37. Chcete-li nám pomoci
s některými upřesněními, kontaktujte nás mobilu 603346410 , na pevné lince 493597343 či na e-mailu :
nidrlovi@wo.cz .
Václavové Nidrlové

Z TUŢÍNSKÝCH KRONIK
Na tomto místě máte moţnost 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 tuţínský kronikář pan Miroslav Říha.

Lišky podhajské
Na Podhájí v č.p. 23 ( v roce 1945 vyhořelo ) bydlel pokrývač Josef Rutrle, který si po vojenské
sluţbě zachoval vojenské vystupování. Při rozmluvě s některým sousedem se postavil do pozoru, stál
zpřímený, paty u sebe, jednu ruku přitisknutou s fajfkou u boku, druhou přitaţenou u nohy a pak teprve
mluvil. Vedlejší stavení č.p. 1 koupil v roce 1931 František Liška, který se přistěhoval ze Semil. Po nějakém
čase, jak uţ to někdy bývá, na sebe sousedé zanevřeli. Panu Liškovi se v naší vesnici nelíbilo a tak domek
prodal. Ve dny kdy uloţili svůj majetek na selský vůz – ţebřiňák taţený koňmi a odjíţděli, se ozvaly střelné
rány. To Josef Rutrle střílel z lovecké pušky z radosti, ţe nenáviděný soused odjíţdí. Jeho radost však
netrvala dlouho. Liška při projíţdění Ţeleznicí nelenil a zastavil se na četnické stanici a tam vše oznámil.
Dostal tak Rutrleho do velice nepříjemné situace, neboť on pušku drţel bez povolení, coţ Liška, „ liška
podšitá „ věděl.
Liška je zvíře velice plaché a ostraţité. Má výborně vyvinutý čich,
sluch i zrak a před člověkem má přímo panickou hrůzu. V roce 1991 se u
stavení na Podhájí č.p. 1, které je nejblíţe lesu, v době kdy podzimní den
přecházel v noc, najednou na dvorku objevila liška. Okukovala králíky
v králíkárně a nebála se ani lidí, kteří vyšli ze stavení. Dívala se na ně a
neutekla a ta ztráta plachosti budila podezření, ţe je nakaţena vzteklinou.
Radimští myslivci, kteří se dostavili, lišku uţ nezastihli a tma znemoţnila
její pronásledování. Přišla také druhý den, přišla i den třetí, ale to uţ pan
Morávek přivezl myslivce a ten lišku zastřelil. Následná zpráva
z veterinárního zařízení byla překvapující. Liška vzteklinou nakaţena
nebyla a tak podivnou ztrátu plachosti zaplatila ţivotem.

Rozsvícení vánočního stromu ve Dřevěnici
25. 11. 2011 od 18,00 hodin u vchodu do sportovního areálu, hudební vystoupení pěveckého sboru Hlas
z Nové Paky a ohňostroj
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Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 19. listopadu 2011 bude jiţ tradičně rozsvícen vánoční strom na farské zahradě,
celá akce bude zahájena v 17,00 hodin průvodem od místního hostince, při kterém budou mít děti
lampiónky, zvonečky, cinkátka. Poté nám děti základní školy zazpívají vánoční písně a ve
stejném duchu vystoupí dechová hudba Táboranka, program bude ukončen ohňostrojem.
Občerstvení je zajištěno. Celá akce se koná za podpory MAS Brána do Českého ráje.

Vánoční výstava
12.-18.prosince 2011 bude probíhat v zasedací místnosti OÚ Radim vánoční výstava, v letošním roce ji
připraví děti z naší mateřské a základní školy se svými učitelkami, více informací na plakátech.

Mikulášský maškarní bál pro děti
sobota 3.12.2011 od 14:00 hod - Přijde Mikuláš s čertem. Masky vítány.
Akce se koná v tělocvičně.

Mikulášský turnaj trojic ve volejbale
sobota 10.12.2011 od 9:00 hod - Akce se koná v tělocvičně.

Výzvy obecního úřadu
 V uplynulém měsíci byl proveden odečet vody, proto občany ţádáme, aby v úředních hodinách
(kaţdá středa od 16,00 do 19,00) přišli do konce roku zaplatit poplatky za vodu.
 Do konce roku je také moţné podat ţádosti o zařazení pozemků do územního plánu.

Výročí v našich vískách
Koudelková
Božena

prosinec
Říha
Josef

Žižka
Jan

Pranostika
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
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