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Číslo 3

Zpráva OÚ Radim
Na posledním zasedání zastupitelé projednávali rozpočet obce. Schvalování proběhne na příští
schůzi. V písemné podobě si ho můžete prohlédnout na úřední desce před OÚ. Dále bylo jednáno o umístění
internetové antény na kampeličku, o které požádala další firma provozující internetové služby. Obec
nedostala dotaci na hřiště, přesto zastupitelé schválili koupi skluzavky a dalších prvků pro děti. Schválen byl
také nákup nového traktůrku na sečení zeleně v obci. Jednalo se také o příspěvku od obce Dřevěnice na děti
do místní školy.

DOROSTENCI NA MEDAILI
V sobotu 3. března se v tělocvičně v Radimi odehrál závěrečný play-off turnaj dorosteneckého
přeboru družstev stolních tenistů. A bylo to neskutečné drama, rozhodovaly až sety ve vzájemných
zápasech! Čtyři nejlepší týmy (z celkového počtu 14) po základní části se utkaly v bojích každý s každým.
Radim nejdříve těsně porazila Popovice 3:2, pak stejným poměrem velkého favorita z Nové Paky, aby
nakonec nezvládla hlavně psychický nápor a podlehla Lázním Bělohradu 2:3. Veliká škoda, k titulu
přeborníka chyběla jedna výhra z pěti zápasů s posledním soupeřem …I tak: Bronz je jistě úspěchem,
zasloužili se o něj Jan Gebauer, Jakub Novák, Matěj Holzer a také Jan Míka, který si zahrál v dlouhodobé
části. Zlato brala Nová Paka, stříbro Lázně Bělohrad, Popovice zůstaly čtvrté.
-n-

Vystoupení na dětském karnevale
Jak bývá zvykem, tak i letos se děti ze Základní školy v Radimi, účastnily dětského karnevalu, který
se uskutečnil v sobotu 3. 3. 2012 v Dřevěnicích. Před samotným karnevalovým rejem masek děti zazpívaly
několik písniček, které se týkaly převážně zvířátek. (Máme rádi zvířata, Na okně seděla kočka, Malé
kotě…). Bavily se děti na jevišti i v hledišti. Děkujeme dřevěnickým za karnevalovou zábavu doplněnou
bohatou tombolou. Děti si celé odpoledne užily.
za ZŠ Jana Zedníčková

29. března 2012 od 15,00 hodin proběhne v mateřské školce jarní korálková dílna
pro děti s rodiči (prarodiči), pod vedením p.Machové z Jičína
Ve dnech 27.3. -30. 3. 2012
bude v mateřské školce otevřena malá prodejní velikonoční výstava
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Historie základní vojenské služby v českých zemích
zemích
1649 - Vznikla první stálá armáda v českých zemích (součást rakouské armády). Císař Ferdinand
III. ponechal několik pluků v trvalé službě. Do armády vstupovali vojáci dobrovolně, ale upisovali
se na doživotí. Pokud se neválčilo, mohli odcházet na dlouhodobou dovolenou,
která trvala i několik let.
1781 - Josef II. zavedl vojenskou povinnost pro nejchudší vrstvy. Osvobozena
byla šlechta, duchovní a inteligence. Verbování nahradily odvody (často
násilím); služba byla nadále doživotní, zůstaly dlouhodobé dovolené.
1802 - Konec doživotní služby. U pěchoty se zkrátila na deset let, u jezdectva na
12 let a u dělostřelectva na 14 let.
1845 - Zkrácení vojenské služby na osm let. Zůstaly zachovány dlouhodobé
dovolené a odvody se stávaly pravidelnějšími.
1868 - Branný zákon zavedl všeobecnou brannou povinnost. Od té doby se povinná vojenská služba
v českých zemích týkala většiny mužské populace. Délka služby byla stanovena na tři roky, u
námořnictva na čtyři. Potom následovalo sedm let zálohy a dva roky v takzvané zeměbraně.
1912 - Služba byla zkrácena na dva roky (u speciálních druhů zbraní na tři, u námořnictva čtyři).
Ponechány byly sedmileté zálohy a dvouletá služba v zeměbraně. Odvody byly dvakrát ročně.
1920 - V samostatném Československu byl vyhlášen branný zákon zahrnující všeobecnou brannou
povinnost. Délka služby byla stanovena zpočátku na 14 měsíců, ovšem dočasně prodloužena. Od
roku 1924 se sloužilo 18 měsíců a od roku 1933 s ohledem na mezinárodní situaci dva roky. Po
ukončení základní vojenské služby byl každý povinen absolvovat čtyři cvičení v celkové délce 14
týdnů, důstojníci a rotmistři pět měsíčních cvičení.
1927 - Novela branného zákona zavedla institut náhradní zálohy: muži odvedení nad stanovenou
hranici branců v jednom roce (určena na 70 000) byli zařazováni do náhradní zálohy. Byly
stanoveny úlevy ze základní vojenské služby zejména pro živitele rodin, majitele zemědělských
usedlostí, malých a středních živností a obchodů. Délka prezenční služby se nezměnila.
Po roce 1945 - Až na drobné změny zůstal v platnosti branný zákon z doby předmnichovské
republiky. Branná povinnost vznikala v 17 letech, k odvodu se chodilo v 19, na dvouletou službu se
nastupovalo ve 20. roce. Existovala řada výjimek - pro studenty, kteří překročili jistou věkovou
hranici, na letní uvolnění či na zkrácení na pět měsíců měli nárok muži, kteří byli jedinou zdatnou
pracovní silou v hospodářství.
1949 - Byl přijat nový branný zákon, který se v následujících desetiletích několikrát novelizoval.
Stanovil délku základní vojenské služby pro muže od 17 do 60 let na 24 měsíců.
1990 - První novela branného zákona po roce 1989 stanovila délku základní vojenské služby na 18
měsíců a uzákonila možnost civilní služby.
1991 - Novela zákona prodloužila věkovou hranici při povolování odkladů základní a náhradní
služby z 22 na 25 let a u studentů vysokých škol z 28 na 30 let. Také zkrátila o čtyři týdny délku
vojenského cvičení pro vojáky v záloze.
1993 - Novela branného zákona zkrátila délku základní vojenské služby na 12 měsíců. Roční vojna
zůstala i v novém branném zákoně z roku 1999.
15. května 2003 - Ministr obrany J. Tvrdík předložil vládě záměr zrušit základní vojenskou službu.
12. listopadu 2003 - Vláda schválila reformu armády, podle níž základní vojenská služba skončí
v 2004.
30. března 2004 - Na vojnu nastoupilo posledních 878 branců.
2. června 2004 - Vláda schválila návrh branného zákona, který ruší základní i civilní službu.
24. září 2004 - Vládní návrh schválila Poslanecká sněmovna a 4. listopadu 2004 to schválil Senát.
22. prosince 2004 - Do civilu odešli poslední vojáci v základní vojenské službě.
1. ledna 2005 - Česká armáda je od tohoto data plně profesionální. Branná povinnost bude
vyžadována pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO
ČÍSLO 42 – JAROSLAV ODVÁRKO
Původně šlo o dřevěnou chaloupku. První připomínka je z doby, kdy zde žili Ignác
Koros(1844), krejčí, z Radimi 47 a Anežka, rozená Šrajnerová (1850). Rovněž se zmiňuje Ludmila
Gaislerová (1829), rozená Šindelářová, vdova po Janu Gaislerovi, tkalci, ze Soběrazi. Dále se zde
připomínají ještě Josef Šrajner (1844) a také Josef Šmejc, který zde žil v roce 1833. V roce 1910
jsou majiteli František Koudelka (1827), z Radimi a Viktorie, rozená Gaislerová (1850), ze
Soběrazi 9, u tohoto páru je v pramenech uveden sňatek v roce 1892, což se laickým pohledem
nezdá příliš pravděpodobné. Po té zde krátce bydlila rodina Kollerova, která se následně
odstěhovala do Libuně. Popisovanou usedlost koupil Josef Franc, svobodný, který zde žil jak se
svojí matkou, tak i se sestrou Boženou Kořínkovou (1899) a jejím synem Frantinkem (1922). Ten
domek zdědil, ovšem nebydlel zde, od roku 1986 byl tedy objekt prázdný. Po roce 1990 pozemek a
sešlý domek koupil Jaroslav Odvárko (1970), zboural ho a postavil dům nový. Žije zde s manželkou
Renatou (1974) pocházející z L. Bělohradu. Mají dva syny – Jana (1997) a Tomáše (2000).

ČÍSLO 43 – FRANTIŠEK ODVÁRKO
První zmínka je o majitelích Josefu Zinekerovi (1853) z Radimi 67 a Františce, rozené
Smolařové, ze Zboží. Další pokračovatelé - zmínka z roku 1910 – jsou Jan Luňák (1853-1931),
zedník z Radimi 25 a Anna Hlaváčková (1872) ze Soběrazi 19, ovdovělá Salabová. Ta měla
z prvního manželství dvě dcery – Marii, provdanou Vávrovou a svobodnou Annu. Společně pak
měli Vlastu (1908). Tuto Vlastu si vzal František Nydrle ze Zboží, dozorce ve Valdicích. Jejich děti
byly: Vlastimila (1934), František (1936) a Alena (1943). František Nydrle po roce 1945 domek
rozboural a postavil vilku. Do tohoto čísla se přiženil František Odvárko (1940) z Úlibic, dozorce ve
Valdicích. Jejich děti: Alena (1963), František (1965), Dagmar (1968) a Kamila (1979). Současnou
majitelkou je Kamila Drahoňovská, manželka Tomáše Drahoňovského, kteří zde žijí s rodiči
majitelky a s dcerou Lucií (2003).
Další pokračování za měsíc – čísla 44 a 45. Podklady sice máme, ale mohou být neúplné. Rádi přivítáme
jakoukoliv drobnost – telefony 493597343 nebo 603346410, e-mail nidrlovi@wo.cz
Václavové Nidrlové

Z TUŽÍNSKÝCH KRONIK
Na tomto místě máte možnost číst zajímavosti ze starých kronik, které pečlivě vedl a události zapisoval kronikář pan Jiří
Frýba dlouhých téměř 40 let (od r. 1966 do r. 2005). Pro obecní zpravodaj je zpracovává současný tužínský kronikář pan
Miroslav Říha.

Jak Václav ke štěstí
štěstí přišel (aneb stalo se před 20 lety)
Píše se rok 1992 a Sazka a Československá státní loterie pořádají novou hru stíracích losů –
TUTOVKA. Tato hra je jak pro dospělé tak i pro děti s veřejným finále každý měsíc v televizi. Po
TUTOVKA
setření obou stíracích ploch losů hráči zjistili, která ze tří šancí se jich týkala.
1. – výhra do 1.000,- Kč
2. – Tutovka každý měsíc v televizi – když se objeví 3 shodné symboly TV,
postupuje majitel do televizního slosování po zaslání odstřiženého kuponu.
Finalisté budou pro sebe i pro vylosované majitele losu získávat částky od
10.000,- do 1,000.000,- Kčs.
3. – děti hrají o DISNEYLAND. Pokud se na losu objeví některé z písmen
Tutovka tak je vylepí na arch a mohou získat atraktivní ceny.

Dostat se však do televizního finále je dílem opravdového štěstí. V neděli 22. března bylo
v osudí přes jeden milion losů. Na toto datum jistě nezapomene Václav Luňák z Podhájí. Byl
vylosován a dostal se jako finalista do televize mezi osmi dalšími. Pak ho štěstěna už tak
neprovázela, vyhrál 51.000,- Kč, což byl tehdy pro traktoristu JZD Radim slušný celoroční výdělek.
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Jak vznikly české názvy měsíců?
Pojmenování vycházejí převážně z přírodních jevů typických pro dané období, ale ne vždy je výklad
jednoznačný. Jejich podoba se utvářela v 18. a 19. století.
Leden - zmrzlý měsíc má název samozřejmě odvozen od ledu. V únoru začínají oblevy a
led se noří do vody. V tomto měsíci se už krátily zásoby potravin, proto jinou možnost nabízejí
slova úmor, umoření. V březnu raší břízy, ale ve hře je i výraz březí, tedy oplodněný (zajíci
březňáci). V dubnu začínají rašit duby a v květnu rozkvétá celá země: jméno dal měsíci začátkem 19.
století Josef Jungman. Předtím se užívaly názvy máj, trnopuk nebo traven. Červen byl podle Riegerova
naučného slovníku odvozen od planých růží, říkalo se mu i růžen. Další vysvětlení vychází z toho, že tou
dobou vylézají červi. Jména červen i červenec se mohla inspirovat rovněž vybarvováním ovoce, ale také
podle červené barvy, která se v přírodě tou dobou objevuje v největší míře. V srpnu probíhají žně a ty jsou
spojeny s nástrojem na sečení obilí-srpem. Září se neříká podle toho, že slunce ještě září, ale vzniklo zřejmě
z výrazu zaříjen, tedy něco jako malý říjen nebo ze spojení za říje, protože již v tomto měsíci
začíná jelení říje. Bohatýrské namlouvání vrcholí říjnu. V listopadu se stromy zbavují listí.
Prosinec má základ v pravoslavném prosino(n)ti, což se překládá jako problesknutí.
Označuje dobu přechodu od nejkratšího dne ke dnům delším.

Dětský maškarní karneval v Radimi
V neděli 19.2.2012 se v místní sportovní hale konal dětský maškarní karneval pořádaný TJ Sokol
Radim. Sokolové pod vedením Štěpánky Kořínkové připravili dětem maškarní odpoledne plné písniček,
tanečků a soutěží. Mohli jsme vidět více jak 30 dětí v krásných maskách. Kromě mnoha princezen se přišel
pobavit například šašek, čarodějnice, víla, šmoula, myslivec nebo čertík. Věříme, že se karneval dětem i
rodičům líbil a už teď se těšíme na další ročník. Fotky z akce můžete shlédnout na webu Radimi nebo na
http://tjsokolradim.rajce.idnes.cz/19.02.2012_detsky_karneval_v_Radimi/
OTEVÍRACÍ DOBA HOSPODY
STŘEDA-PÁTEK-SOBOTA-NEDĚLE
V ČASE 17-22 HODIN

Výročí v našich vískách
Duben
Máková Milada
Procházková Vladislava
Mikule Václav
Podrazil Jiří
Myšík Libor
Křesák Alois
Schumacherová Helena

LETNÍ TÁBOR
Tábor se letos bude konat v Hostinném, kde jsme si
pronajali skautský dům. Zázemí je moc pěkné, k dispozici
zde bude umělá dráha, hřiště, sokolovna, malá hala a mnoho
dalšího.
Tábor se bude konat v termínu
od 30. 6. 2012 do 13. 7. 2012.
Přihlášky budou k vyzvednutí u pí. Kořínkové nebo ke
stažení na obecním webu.
Závazná přihláška musí být poddána do 30. 3. 2012.
(možno zaslat na email korinkova.stepanka@email.cz)

Cena tábora: 2.800,- Kč
(možno platit hotově nebo na účet TJ Sokol Radim)
Záloha: 1.000,- Kč do 30. 3. 2012
Doplatek: 1.800,- Kč do 15. 5. 2012

Oznámení o přerušení
dodávky elektřiny
V obcích Radim, Tužín, Studeňany
Pátek 16. 3. 2012 od 8,00 do 16,00
Pondělí 19. 3. 2012 od 8,00 do 16,00

Pranostika
Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho.
Svatý Josef s tváří milou, končí zimu s plnou silou.
Na Svatého Tomáše oraniště jsou na kaše.

Prvn
První jarní bál 31. března 2012
v hostinci „U Růže“ od 20,00hod

Redakce: Z. Stříbrná, M. Říha, J. Šuková, V. Nidrle, J. Adolfová
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz

Počet výtisků: 150 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

