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Číslo 2

Zasedání zastupitelstva
Zastupitelé na zasedání dne 5.2.2014 souhlasili:
 s předloženou kupní smlouvou ze dne 26.1.2014 s obcí Dřevěnice o koupi
vodojemu s příslušenstvím na pozemku p.č.72/3 v k.ú. Tužín
 s oslovením mapového portálu Geosense
 se smlouvou se stavebním dozorem na hospodu
 se záměrem o prodeji pozemků – viz úřední deska OÚ

Zprávy ze ZŠ a MŠ
Letos proběhl zápis do první třídy v naší základní škole v pondělí 27. ledna. Očekávali jsme hojnou
účast, což se potvrdilo. Budoucí prvňáčky, kterých bylo 8, přivítaly starší děti v pohádkových kostýmech
v prostorách šatny a dovedly je spolu s rodiči nahoru do třídy. Pohádkovými kostýmy jsme dětem chtěli
navodit příjemnou a pro ně jistě známou atmosféru, ve které se budou cítit dobře a uvolněně a bez problémů
s námi spolupracovat. I když určitá nervozita u dětí byla, vypadalo to, že se dětem ve škole líbilo, a že se
budou do školy těšit. Každé z dětí si na památku odneslo malý dárek vyrobený dětmi v družince a sladkou
odměnu.
O den později 28. ledna děti ze školy a školky zakončily plavecký kurs, který trval od 12. listopadu.
Děti prokázaly své dovednosti, plavaly na čas a na vytrvalost, naučily se různé plavecké způsoby a
zaslouženě si odvezly pochvaly a diplomy od instruktorek z plavání. Podle výrazů dětí a jejich nadšení měl
kurs dozajista velký úspěch.
30. ledna děti dostaly vysvědčení a pak je čekaly zasloužené pololetní prázdniny, na které letos
plynule navázaly prázdniny jarní. V nejbližší době nás čeká výlet do Jičína na hudebně zábavnou revue „ A
co vy pane kolego!“ a návštěva Divadla z Prahy u nás ve škole.
TJ SOKOL RADIM VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
!!!POZOR ZMĚNA!!! NEDĚLE 16.2.2014
V HOSTINCI U RŮŽE OD 15,00 HODIN

Zájezd do Šaldova divadla v Liberci

- opera RusalkaPátek 18.3.2014 odjezd v 17 hodin.
Přihlášky v místní Jednotě nebo na tel.č. 731409498
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO 80 – VÁCLAV NIDRLE
Domek postavil pekař Rudolf Dvořáček (7.10.1884) z Dolní Radechové (okres Náchod), který se
v roce 1910 v Úbislavicích oženil s Josefou Morávkovou (2.3.1892) ze Stavu 44. Spolu měli syna Rudolfa
(1911). Dalším majitelem byl – od roku 1913 – Václav Podzimek (27.9.1884) ze Žďáru u Lomnice , který si
vzal za manželku Annu Frýbovou z Podhájí (20.1.1892). Měli spolu dceru Boženu (2.5.1915), která se
provdala za Václava Macka do Studeňan. Václav Podzimek padl v 1. světové válce v Lepnu v Přímoří.
Anna se znovu vdala za Václava Nidrle (19.9.1888), pekaře z Jičína. Narodil se jim syn Václav
(11.11.1923), také pekař a současný majitel objektu. Ten se oženil s Jarmilou, rozenou Kupkovou
(29.3.1926 – 14.5.2011) z Tužína, bankovní úřednicí. Měli děti Václava (8.1.1953), ten po stavbě svého
domu zůstal bydlet v Radimi a Jarmilu (19.2.1955-23. 8.2013), provdánu Všetečkovou do Brna. Objekt
sloužil jako pekárna (až do roku 1963), původně jako soukromý podnik, po znárodnění pod Jednotou. Dříve
zde byl i krám se smíšeným zbožím (do poloviny padesátých let). Pekárna kromě pravidelného pečení
chleba a drobného pečiva fungovala i při pečení koláčů na poutě a posvícení okolních obcí. Ještě náročnější
bývaly vánoční a velikonoční svátky, kdy se pekly vánočky, suchary či mazance.
Dům byl v roce 1964 přestavěn. Zrušeny byly provozní prostory (krám, pekárna a sklad) a
přestavěny na obytné místnosti.

ČÍSLO 81 – ALENA A VÁCLAV NIDRLOVI
Montovaný dům OKAL (v Radimi první, později další, např. dvě „bytovky“) postavili manželé
Nidrlovi, kolaudováno v roce 1983. Václav Nidrle (8.1.1953) a Alena, rozená Štálová (14.6.1958) ze
Dřevěnice-Špice, jejich děti Zuzana (7.8.1979), provdána Johansen (Bodo, Norsko) a Václav (13.4.1981),
Praha. Dům byl několikrát vylepšován. Dobudováno a vybaveno podkroví (2006) a další úprava v roce
2012.
Václavové Nidrlové
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE BUDEME (BŔEZEN 2014) BUDEME MAPOVAT DALŠÍ OBJEKTY (82-84),
CHCETE-LI NÁM, POMOCI, PIŠTE ČI TELEFONUJTE (nidrlovi@wo.cz nebo 603346410).

ZAHRÁDKÁŘI PŘED VÝROČKOU
Agilní zahrádkáři se rozhodli, že na letošní výročce (7.3. v místní hospodě v Radimi) malounko
„přepřáhnou“ – tedy obmění složení výboru své organizace. Dále chtějí s vedením obce projednat záměr a
podmínky přesunu výkupny ovoce a zeleniny do dvora hospody. \Jednat se bude i o pravidelném výletu pro
členy i další zájemce, výbor chce navrhnout za cíl cesty Kuřim a to na čtvrtek 17.dubna. Bude-li členská
základna pro, určitě budou občané Radimi včas informováni plakátem v místní prodejně a na www
stránkách obce. Součástí výročky bude i beseda\s místním „Emilem Holubem“ tedy Františkem Benešem o
jeho cestě do Jihoafrické republiky. Ta začne 7.3. zhruba v 19.30 a bude přístupná i pro nečleny zahrádkářů.
A ještě jedno pozvání pro zájemce o dnes už téměř zapomenutá řemesla. V sobotu 12. dubna v 10.00– tedy
o Velikonočním víkendu – předvede Jaroslav Kořínek ve stávající sběrně ovoce a zeleniny (u Kampeličky)
jak se pletla březová košťata – přijďte se podívat !
- n -

TJ Sokol Dřevěnice Vás srdečně zve na tradiční

maškarní ples,
který se letos uskuteční 22.února 2014 od 20,00 hodin v hospodě Na Rychtě.
Hraje hudba GRAND z Kopidlna,
masky mají vstup zdarma.
V sobotu týden před plesem bude opět zvaní s průvodem maškar a hudbou.
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TUŽÍNSKÝ MLÝN – druhá část
Mlýnská kola byla u všech tří tužínských mlýnů na horní
náhon, kde voda na kolo dopadala z vantroků, tj. z přívodního
žlabu, seshora. Pomocí hřídele a ozubených převodových kol
poháněla vodní energie mlýnské kameny, mezi něž se sypalo obilí.
Celé zařízení bylo umístěno v kryté mlýnici, pouze mlýnské kolo
bylo umístěno vedle mlýna. Na hřídel vodního kola bylo u starého
českého mlýna nasazeno palečné kolo, které přenášelo pohyb na
pastorek umístěný na svislém hřídeli - vřetenu, na jehož konci byl
upevněn horní mlýnský kámen – běhoun. Pod ním byl umístěn
spodní nepohyblivý kámen – spodek. Styčné třecí plochy kamenů
byly od středu k obvodu rýhovány. Mlýnské kameny se používaly
tuzemské, většinou pískovcové, později se používaly kameny z
dovozu, tzv. "francouzské" (z povodí Seiny a Marny), složené z
kusů sladkovodního křemence, které se méně opotřebovávaly, ale
byly drahé. Tyto kameny umožňovaly obilí drtit a řezat, zatímco
měkčí pískovcové kameny obilí pouze roztíraly. Převodové ústrojí i hlavní hřídel byly dřevěné, pouze svislé
vřeteno bylo ocelové. U větších kol s pomalým chodem se pro dosažení optimálních otáček používal ještě
jeden vložený pár ozubených kol - předloha. Předlohová hřídel mohla být buď vodorovná, zvaná vystrák,
případně i svislá, které se říkalo hever. Mlecí zařízení bylo umístěno na vyvýšené dřevěné konstrukci zvané
hranice.
Obilí se přivádělo mezi mlýnské kameny otvorem z násypného koše umístěného nad kameny. Mezi
kameny se obrušovalo - mlelo, hrubost mouky závisela na mezeře mezi běhounem a spodkem. Lehčení
(zvedání) běhounu se provádělo axiálním posuvem vřetene, vyvolaném výškovým přestavením kobylice.
Melivo odstředivou silou postupovalo k okraji kamenů a padalo do lubu - dřevěného opláštění umístěného
po obvodu kamenů. Melivo se dále prosévalo přes látkový pytlík, s kterým třáslo mechanické zařízení zvané
„hasačert“.
Prosetá mouka se hromadila v moučnici, větší části vypadávaly na žejbro, kde se na sítech o různé
velikosti ok prosévaly do moučné truhly, neproseté zbytky meliva dále vypadávaly do šrotové truhly.
Melivo muselo projít mlýnským složením několikrát za sebou, tak se získalo
několik druhů mouky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

násypný koš
korčák (kmitající dno koše)
běhoun (horní otáčející se mlýnský kámen)
spodek (ležák) (spodní, pevný mlecí kámen)
vřeteno (železí) (svislý kovaný hřídel)
kladnice (cévník, lucerna) (malý pastorek s šesti až osmi
zuby)
kobylice (trám držící náraz (axiální ložisko vřetene)), kterou
lze zdvihat lehčidlem
palečné kolo (velké dřevěné převodové kolo opatřené palci)
val (dřevěný hřídel vodního kola)
vodní kolo
lub (kruhový dřevěný kryt mlecích kamenů)
pytlík (tkaninový rukáv)
moučnice (dřevěná skříň na hladkou mouku)
hasačert (vibrační mechanismus)
žejbro (kmitající žlab se sítem)
moučná (na hrubou mouku) a šrotová truhla

Schéma starého českého mlýna s obyčejným mlecím
složením

kronikář Miroslav Říha
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ZE ZÁPISNÍKU ROSNIČKY
rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

teplota
ráno

teplota
odpoledne

jaké počasí bylo na Tužíně 15. února

+ 5°C
- 2°C
- 3°C
- 3°C
- 2°C
0°C
- 2°C

+ 4°C
+ 3°C
+ 1°C
0°C
0°C
+ 1°C
+ 2°C

po celý den deštivo, odpoledne vítr a ochlazování
polojasno, slabě sněžilo
celý den zataženo, sněžení
oblačný den
oblačno, odpoledne polojasno, větrno
zataženo, sníh 15 cm, vítr, závěje, cesta na Tužín neprůjezdná
zataženo, sněžení
Zaznamenal kronikář M. Říha

Výročí

v našich vískách

Únor
Frýbová Anna
Kewitzová Olga
Karásková Milena

Pranostika

Březen
BENEŠOVÁ LIBUŠE
NOVOSVĚTSKÁ MARIE
VINDYŠOVÁ JINDŘIŠKA
GLOS JOSEF
ALBRECHTOVÁ VĚRA
TŘÍŠKOVÁ MARIE

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
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