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Číslo 1

Zasedání zastupitelstva
Na zasedání dne 19.12.2012 zastupitelé schválili:
-rozpočtové opatření č. 3 týkající se školy
-rozpočtová pravidla pro rok 2013
-podání žádosti o dotace do konce února na Ministrerstvo pro místní rozvoj na vybavení dětského hřiště
-pořízení 1 vysoušeče pro bytový dům Hrad
-odměny pro rok 2012

Zprávy ze ZŠ a MŠ
Prosinec jsme u nás ve školce i škole prožili v adventním duchu i náladě. Umocnily to zapálené
svíčky na adventních věncích ve třídách, ozdobený vánoční stromeček v družince a také nezaměnitelná vůně
z kůry pomerančů a mandarinek neodmyslitelně patřící k vánocům. Také jsme celý prosinec zpívali vánoční
písničky a koledy, jejichž ochutnávku jste mohli zhlédnout u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu.
Vyvrcholením byla vánoční besídka 19. 12. pro rodiče a veřejnost. Děti ztvárnily vánoční hru „Poutník“,
která ukázala, jak slavíme vánoce dnes a jak se slavily v daleké minulosti, s poselstvím zamyslet se nad
pravou podstatou vánoc. Další den jsme shlédli divadelní představení O duhové pohádce na motivy Daniely
Fischerové. Hudební pohádka byla opravdu poutavá, o čemž svědčila nepřetržitá pozornost všech dětí.
Poslední školní den již patřil samotným dětem. Za zvuku koled a ochutnávky jimi doneseného cukroví se
navzájem obdarovaly dárky. Všichni měli z dárků velikou radost a netrpělivě očekávali pravou vánoční
nadílku.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ přejeme příjemný a pohodový rok 2013, plný osobních a
pracovních úspěchů.

Více fotografií z naší školy a školky najdete na - http://zsamsradim.rajce.idnes.cz
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 61 – JOSEF BRYSCEJN
Připomíná se, že se zde narodila Františka Sottopietrová (rozená Andresová) 20.1.1842, její muž byl
Petro Sottopietra, dozorce na stavbě drah z Bozentina (Jižní Tyroly). Žil s ní i nemanželský syn Josef (zvaný
„Šotek“- 27.4.1865). Přestěhovali se do čísla 12 (Josef Krátký). V roce 1850 zde žil František Andres,
rolník, který si vzal Annu, rozenou Radimskou (1885) z Újezdce. V roce 1910 zde žil František Kubín
(26.11.1864), domkář z Holína, s manželkou Barborou (20.5.1867), rozenou Čapkovou z Lomnice. Měli děti
Františka (5.7.1887), který byl krejčím v Halle (Německo), Marii (10.11.1888), která se odstěhovala do
Radotína a Julii (21.2.1891), která zde bydlela do své smrti v roce 1969. Julie se v roce 1924 provdala za
rotmistra Aloise Sasku, se kterým měla dceru Zdeňku (14.1.1925), po čtyřech letech se rozvedli. Zdeňka se
provdala za Josefa Bryscejna (17.12.1921) z Benešova u Semil. Měli dva syny – Josefa (29.11.1947) a
Zdeňka (8.1.1953), rodina žila v Tanvaldu. Dnešním majitelem objektu je syn Josef, který ho využívá se
svojí rodinou jako chalupu.

Číslo 62 – ZDENĚK HANYŠ
První zmínka je o Antonínu Celerovi (6.5.1865) a jeho manželce Anně Vítové (31.5.1966) ze
Dřevěnice 40, kteří se vzali 9.2.1888. Měli děti: Antonii (24.4. 1887), Karla (28.11.1889), Annu
(23.9.1896), Marii (9.11.1899) a Václava (3.11.1901). Dalšími majiteli byli Anna Celerová (1896) a Jan
Hanyš (1892) z Čimyšle. Měli dceru Květu (1927) provdanou Kubánkovou do Úlibic. Dále pak syna Zdeňka
(18.8.1935), který si vzal Dagmar (1936), rozenou Milerovou z Prahy. Zdeněk byl velmi aktivní
v dobrovolné tělovýchově. Spolu mají syna Pavla (1969). Od roku 1967 Hanyšovi žijí v Praze-Nuslích a
objekt v Radimi využívají jako rekreační chalupu.
Příště jsou na řadě další dvě popisná čísla – tedy 63 a 64. Pokud chcete cokoliv doplnit či upřesnit, ozvěte se do konce
ledna na e-mail : cstv.jicin@cbox.cz nebo na telefony 493597343 či 603346410.
Václavové Nidrlové

Drobek statistiky z naší knihovny
Rok se s rokem sešel a máme tu pár čísel z místní knihovny. V roce 2012 se v
knihovně zaregistrovalo 50 čtenářů, z toho je 21 čtenářů do 15 -ti let. Vypůjčeno bylo 1
056 knih a časopisů ( 573 knih pro dospělé, 126 knih pro mládež a 357 časopisů).
Internet, který je stále zdarma, v knihovně využilo 219 návštěvníků. Děkuji všem svým
čtenářům, kteří knihovnu navštěvují, a doufám, že i v nadcházejícím roce 2013 si
najdete cestu do knihovny pro pěkné knihy.
Vaše knihovnice
Místní knihovna bude v zimním období také otevřena dopoledne a to každý druhý čtvrtek v měsíci
v čase 9,00 - 10,00 hod. 14.února, 14.března.
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Z KRONIKY SDH TUŽÍN
Zde budou vycházet na pokračování některé zajímavé zápisy z kroniky hasičského sboru Tužín,
která byla vedena od roku 1944 do roku 1954, tak jak je zaznamenal tehdejší vzdělavatel Josef
Říha (1904).

Založení hasičského sboru
Všude okolo nás byly již založeny k ochraně lidského majetku proti požárnímu živlu hasičské sbory,
jenom zde ještě nebyl. Protož se jednalo, aby také v naší obci byl založen. To se také uskutečnilo v roce
1926, kdy průkopníci sbor hasičský založili. Popisuji stručně, jak sbor byl založen a jak prací a láskou
zkvétal, neboť nevedla se kniha záznamů, která by byla nesla krásnou vzpomínku.
Přihlásilo se hned do sboru 23 členů činných a 22 členů přispívajících. Jako průkopník a zakladatel
rolník Josef Karásek, mlynář a rolník Jan Beneš, rolník František Kořínek, obuvník Oldřich Pilař, bednář Josef Svoboda,
dělníci Antonín Žďárský a Václav Kopánek, rolníci Josef Sál, Antonín Kmínek a Jan Purma, dělníci Josef Šťastný, Josef
Pluhař, Josef Nožička, Alois Doubek, Karel Maryška a Oldřich Spůra, rolník František Glos, obuvníci František Matulka a
Josef Sucharda, Václav Ducháček ml., Václav Beneš ml., pokrývač Josef Rutrle a krejčí Bohumil Bušák.
Jako přispívající členové se přihlásili: dělníci Jan Dubec, Josef Říha, Eduard Maryško a Josef Petříček, rolníci
František Frýba, Josef Urbánek, Gustav Sedláček, Josef Kupka, Josef Kraus a František Dytrych, pekař Mikoláš
Drbohlav, tkalci Petr Morávek, Josef Kraus a Jan Hejtman, truhlář František Žďárský, krejčí Petr Havel, Zedníci Josef
Vít a Alois Pluhař, obuvník Josef Lukeš, zámečník Jan Hejtman, hostinský Alois Kosek a František Bílek rolník a
cementář.
Jejich práce nebyla tak lehká jako u jiných sborů, to proto, že zdejší vesnička byla proti jiným
chudičká a její obyvatelé, většinou dělníci, za svým chlebem museli jinam. Ale podnikavým a práce chtivým
to nevadí, s chutí do toho a půl je hotovo, praví staré přísloví. Naši průkopníci se chopili toho, čeho již bylo
dávno zapotřebí. Pomocnou ruku podal také rolník Josef Mach z Pusté Proseče. Nejen zakládající členové,
ale i zdejší kroužek Národně socialistické mládeže, který zde působil a založil v naší obci divadla a jiné
zábavy. Po rozpuštění celý svůj majetek věnoval sboru. S těmito mladými se spojili i staří a vše šlo kupředu.
Byla koupena stříkačka a jiné hasičské výstroje.
V začátcích se vše omezovalo jenom na nutné věci, neboť se šetřil haléř k haléři, aby se sbor moc
nezatížil. Takto semknuti všichni dohromady začali pořádat divadla v přírodě, na jevišti, taneční zábavy a
jiné večírky, ze kterých sbor čerpal k své výstavbě. Od roku 1926 do roku 1939 bylo sehráno 9 her na
jevišti, 11 divadel v přírodě, pořádalo se 7 merend, 4 večírky silvestrovské, 1 večírek Josefovský a 1
slavnost odevzdání stříkačky.
pokračování v příštím čísle OZ
SDH RADIM VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

HASIČSKÝ PLES
který se koná 9.února 2013
od 20,00 hod v hostinci „U růže“
hrají Fajtovi
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Výsledky přímé volby prezidenta republiky
Celkem se k volbám dostavilo 231 voličů z 331 oprávněných občanů, jeden volební lístek byl neplatný.

Výročí

v našich vískách
Únor

Frýbová Anna
Odvárková Alena

Pranostika

Když je leden bílý, je sedlákovi milý, je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
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