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Vánoční slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
není to tak dávno, kdy jsme rozsvěceli vánoční strom a po té i první svíci na
adventních věncích, abychom přivítali nejkrásnější období v roce. Období, ve
kterém alespoň na čas zapomínáme na svoje trable a nepříjemnosti, které nás
provázejí životem. Doba vánoční v nás téměř vždy vyvolává nezapomenutelnou
atmosféru rozsvěcení vánočního stromu a vůni cukroví, ale především v nás dlouho
zůstává vzpomínka na rozzářené oči obdarovaných.
Po vánočních svátcích zbývá jen krůček do nového roku. Nový rok pro každého z nás znamená
začátek nových plánů, předsevzetí, cílů a nadějí, že bude daleko lepší než rok předešlý. Proto všem ze srdce
přeji, aby opravdu takový byl. Co nejvíc dní prosluněných sluncem, láskou a radostí, pevné zdraví a hodně
úspěchů v pracovním i osobním životě.
Děkuji Všem za přízeň, spolupráci a pomoc při různých společenských akcí v obci.

Zasedání zastupitelstva
Na zasedání dne18.12.2013 zastupitelé schválili:
 rozpočtové provizorium na rok 2014
 rozpočtový výhled na rok 2014-2017
 rozpočtové opatření č. 3
 vyhlášení záměru na prodej pozemků na Tužíně a ve Studeňanech

Zprávičky ze školy a školky
Doba adventní, období čtyř týdnů těšení se a očekávání příchodu vánočních svátků. Čas naplněný
hudbou, pečením, besídkami, koncerty.
První vystoupení sborečku z místní základní školy pod vedením paní ředitelky Jany Zedníčkové se
uskutečnilo u rozsvěcení vánočního stromu v pátek 29. 11.2013. Čtvrtého prosince byla pro rodiče a děti
z MŠ i ZŠ připravena vánoční dílna, kde si děti ozdobily perníčky, vyrobily zvoneček a přáníčko pro své
blízké a příbuzné. Jako již tradičně 5. prosince navštívil děti Mikuláš s čertem a nadělili drobné sladkosti.
Dne 11. prosince proběhla vánoční besídka v MŠ a 18. prosince jsou rodiče zváni na besídku do ZŠ. Poté
19. prosince pojedou děti z mateřské školy do Dvora Králové do ZOO, kde si ozdobí svůj vánoční strom.
Za celý kolektiv přejeme všem pohodové a poklidné svátky plné radosti a klidu

NAMALUJ SVOJI BABIČKU
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně vyhlásila v dubnu výtvarnou soutěž " NAMALUJ SVOJI
BABIČKU". Této soutěže se zúčastnily také děti naší školy. Jejich kresby si můžete prohlédnout ve
fotogalerii nawww.knihovnaradim.webk.cz. V listopadu proběhlo vyhlášení výsledků této soutěže. Jedním z
nejlepších byl JIRKA PITTNER z Dřevěnic. Za svůj obrázek byl odměněn zajímavou knihou.
Fotografie z předání cen soutěže najdete nawww.knihovna.jicin.cz - fotogalerie - ohlédnutí za našimi
akcemi - 30.11. Den pro dětskou knihu.

Obec hledá pracovníka na uklízení chodníků v zimním období.
Více informací na obecním úřadě.
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pátek 29.listopadu 2013 se v Radimi konalo již tradiční rozsvícení vánočního stromu na farské
zahradě spojené se začínajícím adventem. Byl připraven program, který začal lampionovým průvodem obcí
od hospody a pokračoval směrem k opravované Valešově chalupě a po silnici dorazil před obecní úřad, kde
už čekali jak místní občané tak i z okolních vesnic. Trasa byla lemována sklenicemi s rozsvícenými
svíčkami a postupně se děti i rodiče potkávali s postavičkami, které neodmyslitelně patří do předvánočního
času. Jako první to byla Barbora, dále Mikuláš a čerti, postava Lucie a na konci dva andělé předali všem
nějakou sladkost. Po zahájení oslavy starostkou obce se rozezněly vánoční písně v podání manželů
Havelkových a rodiny Stříbrných. Následně děti z místní školy a školky pod vedením paní ředitelky
Zedníčkové zazpívaly vánoční koledy a poté byl rozsvícen vánoční strom. Následně předvedly děti živý
Betlém a oslava byla zakončena pěkným ohňostrojem. Poděkování patří všem účinkujícím a také všem,
kteří celou akci připravovali včetně nezbytných rekvizit, dobového ustrojení a zajistili tradiční občerstvení.

Některé postavy, které přinášely Ježíškovi dary:
KAŠPAR pokládá mu u nohou,
truhličku zlata plnou,
především nejen k radosti,
ale jak hold královské důstojnosti.
MELICHAR zas kadidlo k uctění,
původu božského,
neb Ježíš nabyl
původu prostého.
BALTAZAR přinesl mu myrhu
v připomenutí proroctví slavného,
že utrpením Ježíš dojde
vykoupení slavného.
Pak přicházeli bohatí i chudí lidé, aby přistoupili v chlévě k jesličkám
a položili spasiteli k nohám, každý, co nejlepšího mám.
První přistoupil pan MLYNÁŘ,
jež dává pytel mouky hladké,
na dobrý koláč s mákem,
chleba i cukroví sladké.
Hned za ním se nám SELKA nese
a v košíku má cosi-co je to asi zač?
To pěknou husičku mu nese
na chov, či na pekáč.
A ejhle, kdo tu přichází,
to ŘEZNÍK, vždycky spokojený,
ten přináší mu jitrničky
nedozírné ceny.
Pak HOSPODYNĚ pečlivá a pracovitá,
která před chvílí z pece vytáhla
křupavý a vonný pecen chleba.

KRAJÁNEK co krajinou si kráčí,
co mohl by dát, když někdy je sám k pláči.
Ale i ten krajáč mléka nese,
co od úst sobě utrhl si.
Co za drobotinu tady běží?
To PASÁČEK, co do úst má stěží,
však ovečku ze stáda svého obětuje rád,
aby si měl Ježíšek s kým hrát.
Poslední prozatím tu kráčí,
je ta co neduhy těla a duše léčí,
KOŘENÁŘKA předobrá a milá
koření na rány a dobrý čaj
Božímu děťátku připravila.

Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází z latinského slova "adventus", což
znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Datum 1. adventní neděle 2013 připadá na neděli
1. 12. 2013.
Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na
neděli před 25. prosincem (hlavním vánoční svátkem). A protože tento den je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1.
adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. Někdy se proto stává, že poslední
adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři
adventní neděle.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Po delším seriálu o radimské škole (ta si to ale určitě zasloužila!) se vracíme k
„normálnímu“ programu.

ČÍSLO 75 – BÝVALÁ OBYTNÁ ROUBENÁ SUŠÍRNA
Tento objekt patří k číslu popisnému 33 (Jaromír Šimek). První zmínka v roku 1910 je o Janu
Šmejdovi (1864)z Řehče čp. 9, kočím na poště, a jeho ženě Anně Francové (1876), Roškopov čp.42, kteří se
vzali 18.2.1905 v Oubislavicích (je opravdu takto zapsáno).
Průběžně tady bydleli výminkáři – Kubínovi, paní Josefová (z čp. 15), paní Dubcová se synem
Františkem (později v čísle 60), Valešovi (později v čísle 41). Když Šimkovi stavěli a následně po požáru
obnovovali objekt, sloužila jim jako provizorní bydlení. Stav v roce 2010 – objekt už nebyl v katastru
nemovitostí.

ČÍSLO 76 – OBYTNÁ SUŠÍRNA, NÁSLEDNĚ NOVÁ STAVBA NOVÁKOVI
Patřila k číslu popisnému 53 (Josef Říha- dříve Antonyovi). Zmínka z roku 1910 hovoří o Václavu
Kracíkovi, cestářovi a manželce Františce (zemřela 1932), kteří zde bydleli se syny Václavem, Josefem a
Františkem. Od třicátých let už nebyl objekt používán pro nezpůsobilost. Stav v roce 2010 –objekt už nebyl
v katastru nemovitostí.
Následně toto číslo „zdědila“ novostavba manželů Novákových (Jaroslav 1950 a Miluše 1951).
Jejich děti Jaroslav (1979) a Ivana (1975). Nejstarší syn Milan se odstěhoval ještě dříve než byl dům
dostavěn.
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE BUDEME (UŽ V ROCE 2014) BUDEME MAPOVAT DALŠÍ OBJEKTY (77,78,79), PŘIPOMÍNKY RADOSTÍ
PŘIVÍTÁME (nidrlovi@wo.cz nebo 603346410).
Václavové Nidrlové

Proběhla vánoční výstava na téma adventní kalendáře,tuto opět vydařenou
výstavu nafotil Jaromír Šimek a odkaz na jeho fotky naleznete na obecních stránkách.

Posezení pro důchodce
V pátek 13.12.2013 se v odpoledních hodinách zaplnil sál dříve narozenými spoluobčany při
každoročním posezení pro důchodce. Letos jim podvečer zpestřila přednáška s MUDr. Miroslavem
Holubem z rehabilitačního centra ze Semil a poté vystoupilo hudební duo manželé Havelkovi.
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PŘEDSILVESTROVSKÉ PINGPONGOVÉ POVÍDÁNÍ
Aktivní oddíl stolního tenisu radimské tělovýchovné jednoty prošel docela úspěšně první polovinou
mistrovských soutěží v sezoně 2013/14, která není snadná. Vždyť v okrese startuje celkem 56 týmů
dospělých, 12 dorosteneckých a 14 žákovských! Radim zastupují tři družstva mužů a jedno žáků. A jak si
vedou?
Mužské áčko postoupilo do 2. okresní třídy a zatím muže hrát bezstarostně: K postupu má zhruba
stejně daleko jako k sestupovým starostem, tedy naprostý klídek a šance na hru bez stresů! Základ tvoří stále
ještě perspektivní (a borci o tom jsou skálopevně přesvědčeni –Tomáš Myšík, Karel Stříbrný, Jan Gebauer a
Pavel Míka. Další dva týmy hrají 4. třídu (takzvaný „záhumenkový přebor“…) ale i ten má svoji
nepochybnou kvalitu. Béčko tvořené mladíky Janem Míkou, Václavem Křížem, Jakubem Novákem a novou
akvizicí Ondrou Drahoňovským ze Železnice letos nehraje nijak oslnivě, výjimku tvoří výborný Míka
junior, který zažívá svoji nejlepší sezonu! Tým přezimuje zhruba v polovině tabulky. Ve druhé skupině již
zmíněného „záhumenkového přeboru“ nastupují také „Old Boys“ – tedy veteráni, jejichž věkový průměr
těsně klepe na šedesátku (přesně je to 59 let na chlapa!) – konkrétně Jiří Šimánek, Milan Šimek, Václav
Nidrle, Jiří Kalenský a v první polovině soutěže poctivě rehabilitující kapitán Josef Čermák. Tým je na
nečekaně krásném druhém místě a s velkou pravděpodobností bude v příští sezoně „béčkem“ a mladíci
budou odsunuti až na pozici „céčka“ …
Solidně hrají i žáci (Jan Míka, Tomáš Odvárko, Jan Jína a Roman Klouza), kteří míří do finálové
skupiny play-off, kde se bude bojovat za účasti nejlepších čtyř družstev o medaile. Jen jednu drobnou kaňku
oddíl na podzim zaznamenal, žáci nepřijeli na okresní přebor jednotlivců, kde měl zejména Jan Míka
jednoznačně zaútočit na medaili jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře! Tak tedy: Sokol Radim na mapě okresu ve
stolním tenisu opravdu něco znamená a určitě to potvrdí i v odvetné části soutěží, která začne už 5. ledna
2014 !
Vašek Nidrle

Ohlédnutí za volejbalem
V srpnu začala volejbalová sezona 2013-2014. Družstvo mužů v krajském přeboru je zatím na
výborném 1.místě. V okresním přeboru máme opět družstva mužů, žen, smíšené družstvo a žactvo. Muži
jsou na 3.místě, ženy 2, smíšené družstvo Lesanu Tužín je zatím na 2.místě. Starší žactvo hraje šestkový
volejbal, který je protažen i do zimních měsíců. Zatím je průběžně na 2-3 místě.
Menší děti soutěží v barevném volejbalu. Podle výkonnosti se posunují od žlutého (přehazovaná),
přes oranžový (prstovaná s chycením míče) a červený (prstovaná), do modrého. V jednotlivých kategoriích
nás reprezentují: Vanda Tříšková, Karolína Stránská, Vítek Barochovský, Adam Shlogel, Elička Krausová,
Lucie Drahoňovská, Radek Kulhánek. V kategorii modrý volejbal jsme zatím dosáhli velkých úspěchů.
Konaly se zatím tři turnaje a naše děvčata všechny turnaje vyhrála. Tady nás reprezentují Tereza Říhová,
Anna Krejcarová a Iva Morávková.
Dne 30.11.2013 se konal tradiční Mikulášský turnaj trojic. Zúčastnilo se 16 mužů a žen. Prvenství si
odneslo družstvo Jardy Krejcara. Po novém roce chystáme Novoroční turnaj a to 4.1.2014.
Všem našim hráčům a členům děkujeme za vzornou reprezentaci a pomoc při akcích, přejeme
mnoho úspěchů a hlavně hodně zdraví v roce 2014.

Výročí v našich vískách
Leden 2014
Koudelková Božena
Kořínek Jaroslav
Hubáček Miroslav
Hakenová Zdeňka
Effenbergerová Emilie
Křížová Miluše

Pranostika
Když prosinec bystří,
po vánocích jiskří.
Prosinec naleje
a leden zavěje.

Pohodové a klidné prožití vánočních svátků a mnoho
zdraví v novém roce přeje redakce obecního zpravodaje.
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