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Číslo 1

Zprávy ze ZŠ a MŠ
Nejprve dovolte malé ohlédnutí za vánoční besídkou, která jistě zpříjemnila všem předvánoční čas.
Velké poděkování patří všem aktérům 4. a 5. třídy, kteří nastudovali pod vedením paní ředitelky Jany
Zedníčkové hru s názvem „Vánoce na pumpě“. Dětem se premiéra velmi povedla, všichni podali výborný
výkon, vypadá to, že nám tady vyrůstají budoucí herci.
A co nás čeká v lednu? Je tady důležitá zpráva pro budoucí prvňáčky.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY proběhne 27.1.2014 v době od 15.00 – do 16.00 hod.
Děti pokračují v plaveckém výcviku, poslední lekce bude 28.1.2014. Vysvědčení dostanou žáci ve
čtvrtek 30. ledna a v pátek 31.1. si užijí pololetních prázdnin, které plynule přejdou v prázdniny jarní, které
pro letošní rok na nás vyjdou hned v prvním týdnu v únoru a to od 3.2. do 7.2. 20014.
A ještě jedna informace pro rodiče – již jsou opět v provozu webové stránky – http://www.zsradim.cz/.
Krásné zimní dny snad již brzy se sněhovou nadílkou a v novém roce přejeme všem pevné zdraví a
mnoho příjemných chvil strávených s rodinou a přáteli kolektiv ZŠ a MŠ Radim

Drobek statistiky z naší knihovny
V roce 2013 se v knihovně zaregistrovalo 43 čtenářů, z toho 18 čtenářů do 15-ti
let. Vypůjčeno bylo 923 knih a časopisů ( 552 knih pro dospělé, 107 knih pro mládež a
264 časopisů). Knihovnu navštívilo 426 čtenářů a 155 návštěvníků využilo internet.
Děkuji všem svým čtenářům a doufám, že i v novém roce 2014 si přijdete pro pěkné
knihy.
Knihovna bude v zimním období také otevřena dopoledne v čase od 9,00 do 10,00
hodin 16. ledna a 13. února.

TJ SOKOL RADIM VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
15.2.2014 V HOSTINCI U RŮŽE
OD 15,00 HODIN
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO 77 – MARIE DIETLOVÁ
Ví se, že zde žili Josef Krejčí s rodinou a Josef Sucharda rovněž s rodinou. V současné době jde o
rekreační objekt, který využívá rodina majitelky. Paní Dietlová je dcerou Josefa Mikoláše a její babička
(Anna Mikolášová) bydlela v Radimi na „Žabíku“.
Děkujeme paní Dietlové za zájem a připomínky !

ČÍSLO 78 – NENÍ V KATASTRU
Jde o sušírnu, která patřila k usedlosti čp. 34, tedy rodiny Křížových. Bydleli zde manželé
Tvrzských.

ČÍSLO 79 – NENÍ V KATASTRU,
NYNÍ BOHUMILA A HYNEK ADOLFOVI
I tady jde o bývalou sušírnu, která byla umístěna u „Hradu“, tedy u současného bytového domu obce
Radim. Bydleli v ní listonoš Štekl, jeho dcera – provdaná Celerová. Václav Celer byl listonoš (v Radimi i
v Železnici). Jejich dcera Marie se provdala za pana Kalouska do Železnice, druhá dcera Anna se po
provdání jmenovala Milerová. Sušírna byla rozbourána.
Následně toto číslo dostal dům manželů Adolfových, který byl postaven v osmdesátých letech,
obýván pak od roku 2003. Žijí tady Hynek Adolf (1956), původem ze Dřevěnice a manželkou Bohumilou
(1958) rozenou Kořínkovou z Radimi 51. Mají děti Hynka (1984) a Zdeňku (1986), která v domě žije
s přítelem Michalem Frýbou. Ti spolu mají dceru Elišku.
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE (ÚNOR 2014) BUDEME MAPOVAT DALŠÍ OBJEKTY (80,81), PŘIPOMÍNKY
TENTOKRÁT NEOČEKÁVÁME, PROTOŽE JDE O POPISNÁ ČISLA NÁM DŮVĚRNĚ ZNÁMÁ
(nidrlovi@wo.cz nebo 603346410). Václavové Nidrlové
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TUŽÍNSKÝ MLÝN
Na Tužíně je prováděna oprava mlýna č.p.36,
který je veden památkáři jako kulturní
nemovitá památka. Je to klasicistní patrový
zděný trojdílný dům s třípodlažní mlýnicí krytý
sedlovou střechou. V tomto čísle popíšeme jeho
základní znaky, jak jsou uváděny v dostupné
literatuře.
Přízemí:
Výstroj – na hřídeli vodního kola (které se ovšem nedochovalo) paleční kolo s čelními palci,
zapadá do cévního kola na krátké dřevěné hřídeli s palečním kolem s lícními palci. Torzo mlýnské hranice.
Ventilátor ke štosce (poškozený). Torzo dřevěných závěsů (typického lichoběžníkového tvaru), proti nim
torzo klikové hřídele s litinovým setrvačníkem a s dřevěnou ojnicí (zlomená) a s dřevěnou řemenicí s
osedláním – jedná se o zbytky celého zařízení k zavěšení a pohonu žejbra pod štoskou. Litinová hřídel s 1
litinovou a 3 dřevěnými řemenicemi (na dvou z těchto dřevěných vysoustružené drážky).

Mlecí podlaha:
1 mlecí kamenné složení s násypným košem a signalizačním zvonkem, průměr kamenů cca 110-120
cm, na jeho železí dřevěná řemenice pro plochý řemen k pohonu sousedního malého kamenného složení
(špičák) 1 špicovací kamenné složení s násypným košem (pohozený vedle – jeho čelu ve tvaru slunce), v
běhounu zděř s 1 výstupkem pro pohyb rejholce), průměr kamenů cca 55-65 cm 1 kratší hranolový vysévač
(cca 220-230 cm) s hustým plátěným sítem (nepochybně moučný), tři vysévací pole 1 štoska (čtyřkrupičná)
s žejbrem nad sebou (a s druhým pod sebou (viz přízemí) 1 transmise s 3 litinovými a 5 dřevěnými
řemenicemi (z dřevěných jedna s archaickým osedláním) Mlecí podlaha díky své poměrně velké ploše
sloužila zároveň jako manipulační.

Podstřeší:
Není členěno - ani technologicky – na dvě podlaží. 1 čistící hranolový vysévač a drátěným potahem
1 tarár (snad) domácí výroby, na něj je napojená dvoukomorová prašná komora delší (cca okolo 2 m)
moučná truhla se 2 komorami, snad na míchání mouky Přes všechna 3 podlaží procházely původně 3
kapsové výtahy, nyní z přízemí 2 odstraněny.
Mlýn je unikátní z hlediska technologického vybavení – jde o jeden ze tří mlýnů v Čechách, kde je
nyní známé a dochované poloumělecké složení. Zde je ovšem v nejvyšší fázi vyspělosti.
Mlýn vlastnila i Milena Andrlová, která jako první žena na Jičínsku složila mlynářskou zkoušku.

Více obrázků ve fotogalerii na www.tuzin.unas.cz – oprava prostředního mlýna
kronikář Miroslav Říha

Byla započata stavba vodovodu za
rybníkem Bonda
Dle smlouvy obce Radim a Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje příjemci je poskytována dotace ve
výši 2800000,-Kč na realizace projektu uvedeného v článku
I. této smlouvy. Souhrn předpokládaných uznatelných
nákladů na realizaci projektu činí 3999378,-Kč.
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TJ SOKOL RADIM VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

SOKOLSKÝ PLES
25,1,2014 V HOSTINCI U RŮŽE OD 20,00 HODIN,
K TANCI A POSLECHU HRAJÍ HAVELKOVI
BOHATÁ TOMBOLA

SDH RADIM VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

HASIČSKÝ PLES
který se koná 8.února 2014
od 20,00 hod v hostinci „U růže“
hrají Fajtovi
vstupné 50,-Kč

Zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové na muzikál

Marilyn /překrásné děcko/
Napsal Radek Balaš a Ondřej Brousek.
Výročí v našich vískách
Únor
Odjezd ve čtvrtek 27.2.2014 v 16,00 hod. od pošty,
Frýbová Anna
Olga Kč.
celkováKewitzová
cena cca 400,-Karásková Milena
Přihlášky v místní Jednotě nebo na tel. 731409498 do konce ledna.

Pranostika

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.

Redakce: J. Šuková, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, P. Macáková, kolektiv ZŠ
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz

Počet výtisků: 150 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

