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Číslo 2

Na Podhájí se slavilo
Nejstarší obyvatelka nejen Podhájí ale celé obce
Radim, paní Anna Frýbová slavila v sobotu 9. února
devadesáté narozeniny. Poblahopřát ji přišli za OÚ D.
Rejfková a M. Šulcová, kronikář M. Říha, ředitel
Zemědělské společnosti J. Glos, Š. a P. Kořínkovi za
Sokol Radim a sousedé Morávkovi, Tůmovi a E.
Effenbergerová.
Jako Anna Škanderová se narodila v Jezernici u
Lipníku nad Bečvou v roce 1923, kde prožila své
dětství a mládí. V roce 1943 pomáhala své sestřenici
Jančíkové při stěhování do hájenky na Podhájí č. p. 23
(v roce 1945 vyhořelo) a seznámila se zde s Jiřím
Frýbou ze sousedního stavení. Následně v roce 1944 se
vzali, společně hospodařili a vychovali dva syny. Od
roku 1960 byla předsedkyní JZD Tužín až do roku
1964, kdy došlo ke sloučení okolních vesnic do JZD
Radim. Pracovala zde v rostlinné a později v živočišné
výrobě až do důchodu. S manželem ještě pečovali o
malé hospodářství a on také téměř 40 let pečlivě psal
obecní kroniku. V roce 2005 ve věku 90 let zemřel a
paní Frýbová na těch 61 let společně prožitých často vzpomíná. Radost jí dělá 5 vnuků a 7 pravnoučat,
kteří ji často navštěvují a její dva synové za ní střídavě jezdí téměř denně. Loni při Sjezdu rodáků jí, jako
nejstarší obyvatelce obcí Tužín a Podhájí, předala starostka květiny. I v tomto věku jí chutná všechno včetně
dobré moravské slivovice.
S přáním pevného zdraví se ke gratulantům připojuje i kolektiv redakce OZ.

VÝROČKA ZAHRÁDKÁŘŮ
V pátek 1.3.2013 pořádají od 18.00 zahrádkáři výroční členskou schůzi v radimské hospodě „U
Růže“. Po ní – zhruba v 19.30 hodin – připravují i pro další zájemce mimo svých členů unikátní filmové
obrázky z Radimi padesátých a šedesátých let z archivu pana doktora Lepaře. Záleží ale na tom, zda se tento
náročný převod staré filmové techniky na současné potřeby podaří stihnout. Držte palce a také sledujte
plakáty na výročku, kde bude vše upřesněno.

OSLAVY 110 LET TJ SOKOL RADIM
V letošním roce vzpomeneme na významné výročí tělovýchovného hnutí a to 110 let od založení
Sokola v Radimi. Tělovýchovná jednota Sokol Radim proto připravuje program oslav 110. výročí svého
vzniku, který proběhne v červnu 2013. Tímto se výbor TJ Sokol obrací na občany Radimi a okolí, kteří
doma vlastní nějaké dokumenty nebo fotografie týkající se cvičení v Sokole, sportů, divadelních
představení, budování sportovišť a podobně a jsou je ochotni zapůjčit k ofotografování, aby tuto informaci
sdělili kterémukoli členovi výboru. Jsme vděčni za každou pomoc nebo informaci. Chceme, aby se podařilo
historickou výstavu uspořádat co nejlépe.
Výkonný výbor TJ Sokol Radim
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Zápis prvňáků
Dne 4. února v naší základní škole proběhl zápis do první třídy. Budoucí prvňáčky přivítaly starší
děti v pohádkových kostýmech. Pojali jsme to v netradičním pohádkovém duchu s cílem navodit příjemnou
atmosféru, ve které se děti budou cítit uvolněně a bez nervozity a s radostí s námi spolupracovat. Z výrazu i
tváří dětí, jež byly letos zastoupeny dvěma holčičkami a dvěma chlapci, vypadalo, že se dětem u nás ve
škole líbilo a že se budou do školy těšit. Každý si na památku odnesl zvířátka vyrobená dětmi v družince a
sladkou odměnu.

POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 63 – VĚRA ERLEBACHOVÁ
Usedlost v radimské lokalitě zvané „Na Žabiku“. První zmínka je o manželích Františku Kracíkovi
(1848), domkáři ze Syřenova a jeho manželce Františce Nebohých (1854), kteří se vzali v roce 1874. Měli
dva syny – Františka (1876), dělníka, který si vzal Františku Pokornou (1891) z Nové Vsi nad Popelkou a
Josefa (1887), který zemřel v roce 1907 v Mostě. Dalšími majiteli byli Ladislav Fišera s manželkou Marií,
rozenou Jindrovou, oba ze Dřevěnice. Měli děti Marii, Věru, Čestmíra a Zdeňku. V objektu dále žila Věra
(1932), která si vzala Josefa Erlebacha (1926) z Tužína. Jejich syn Josef (1953) žije v Bradlecké Lhotě,
dcera Věra (1957) v sousední novostavbě.

Číslo 64 – JIŘÍ a VĚRA MÁKOVI
Původně měla toto popisné číslo obecní kovárna umístěná „Na Kyjích“. Připomíná se zde František
Kolář (1868), syn Martina Koláře již z tohoto popisného čísla s manželkou Annou Nožičkovou ze Dřevěnice
8, když přepustil čp. 28 synu Antonínovi. Následující vlastníci: Cillerová Žofie, vdova a její dcery Božena,
která zůstala svobodná a Miluše – ta si vzala Václava Adamce. Zůstali bezdětní a po druhé světové válce
(1946) se odstěhovali do Vratislavic. V roce 1976 domek koupil a následně zboural Zdeněk Koudelka. Toto
číslo popisné dostala novostavba rovněž „Na Žabiku“ manželů Věry (1957), rozené Erlebachové a Jiřího
Mákových (1957).
Příště jsou na řadě další dvě popisná čísla – tedy 65 a 66. 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
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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).

Požár hájenky
Dne 31. července 1945 v 19.30 navečer, za tichého sklonku před večerní poesií, kdy léto
rozprostíralo své perutě a obohacovalo celý kraj žňovými pracemi. Kdy člověk byl vzdálen od svého
domova, po políčkách, která dávají chléb náš vezdejší. Kde skřivánek dozpěvoval svoji celodenní písničku a
cvrčkové ho doprovázeli v lesích, zahradách, všude nastával předvečerní šum.
A v této předvečerní chvíli ozvala se opět hasičská burcovka, která svolávala bratry ku pomoci
postiženým. Bylo toho třeba, poněvadž oheň vypuknuvší na Podhájí u hajného Jančíka vyžadoval rychlé
pomoci. Přesto, že mnoho bratří a obyvatelstva bylo vzdáleno na polích na žňových pracích, každý
přispěchal, aby pomáhal chránit majetek postiženého. V místnostech obytných byly zachráněny všechny
věci. Též i z chléva byl vyveden dobytek.
K ohni se dostavil se strojem hasičský sbor místní, radimský, studeňanský a i soběrazský přijel se
strojem. Jelikož zde žádná vodní nádrž nebyla, jedině studně, která je uzavřena a čerpá se z ní voda pro
vodovod do Radimi. Byla otevřena a místní sbor z ní vodu čerpal. Radimský sbor čerpal vodu z malého
brodku, který byl kousek od požářiště, ale byla to jen nepatrná kaluž. Po příjezdu sboru ze Studeňan
s motorovou stříkačkou místní sbor přestal hasit, ale po velké námaze jim tato nevzala vodu a museli odjeti.
Požářiště musil uhasit sbor místní s ruční stříkačkou. Celou noc až do ranních hodin drželo 11 členů službu a
hasili a likvidovali zbytky po ohni. A proč vlastně požár vznikl? Hajný Jančík vypaloval na půdě sršně, stavení
vyhořelo celé a už nebylo obnoveno.

Výročí v našich vískách
Březen
Benešová Libuše
Říhová Jaroslava
Vindyš Vladimír
Macek Václav
Albrechtová Věra

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více
na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Co se hodí:

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem, odevzdávejte na
chodbu radimské kampeličky
sbírka bude ukončena

8. března 2013
Děkujeme za Vaši pomoc

Pranostika
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
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