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Číslo 3

Dětský maškarní karneval
V sobotu 2. 3. 2013 od 15:00 hodin se v místním pohostinství „U Růže“ konal dětský maškarní
karneval pořádaný TJ Sokol Radim. Sokolové v čele se Štěpánkou Kořínkovou připravili dětem maškarní
odpoledne plné písniček, tanečků a soutěží. Na začátku karnevalu vystoupila místní škola pod vedením
ředitelky Jany Zedníčkové, která děti doprovázela na kytaru. Děti zazpívaly několik písní od J. Nohavici.
Kdo písničky znal, mohl se k dětem přidat. Akce byla velmi úspěšná, neboť jsme mohli vidět více jak 50
dětí v krásných maskách. Za současného doprovodu rodičů a prarodičů praskal sál místního pohostinství ve
švech. Kromě mnoha princezen a víl se přišel pobavit například šašek, čarodějnice, baletka, brouček,
kominík, vodnice nebo čertík. Věříme, že se karneval dětem i rodičům líbil a už teď se těšíme na další
ročník. Fotky z akce můžete shlédnout na webových stránkách Radimi nebo na
http://tjsokolradim.rajce.idnes.cz/2.3.2013_detsky_maskarni_karneval/.

Lesan Tužín pořádá

5. PRVNÍ JARNÍ BÁL,
který se koná v sobotu 30. 3. 2013 od 20:13 hod
v místním pohostinství „U Růže“. Hraje Fanda a jeho banda.
Přijďte si zasoutěžit o bohatou tombolu.
Hlavní výhra jako vždy – LCD televizor.

Střípky z naší školy a školky
Doba karnevalů, masopustů a zabíjaček, čas hodování, veselí a radosti……………………….
Pilně jsme v rámci hodin hudební výchovy cvičili repertoár Jaromíra Nohavici, abychom své pěvecké umění
předvedli na karnevalu v Radimi v sobotu 2. března. Podle reakcí v publiku, věřím, že se vystoupení líbilo a
povedlo. Čeká nás ještě karneval v Dřevěnici 23. března a doufám, že se nám opět podaří rozezpívat celý
sál.
Také nás navštívila paní ze záchranné stanice a přednášela nám o dravcích. Přednášku doplnila
praktickou ukázkou. Dozvěděli jsme se zajímavosti o káněti, poštolce, orlu a jestřábu. Děti ze školy a školky
si v ochranné rukavici zkusily podržet sovu a výra.
Týden před jarními prázdninami strávily děti ze školy a školky týden na horách v lyžařském areálu
v Herlíkovicích. Děti se na lyžování opravdu těšily, pro školáky to byla letos premiéra. Bylo nádherné
slunečné počasí, a neúnavně po celou dobu se jim věnovala šestice instruktorů. Věřím , že si týden opravdu
užily, jejich rozzářené obličeje byly toho důkazem.

Noc na Karlštejně
zájezd do Divadla Karlín v neděli dne 28.4.
Odjezd v 12,30 hodin od pošty.
Celková cena cca 730,--Kč.
Přihlásit se můžete v místní Jednotě
nebo na tel. 731409498.
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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).

Stavba vodní nádrže
Po skončení druhé světové války, která zastavila jak práci v divadlech tak i v dalším podnikání, sbor
opět pracoval a k ochraně majetku zdejšího obyvatelstva se rozhodl zřídit společně s prací obce vodní nádrž.
Směrem východním, kde se říká, na Krchově stojí 8 čísel zdejší obce. Domky obklopené kolem dokola
zahradami, poli a lesy tvoří pohádkový román. Přijdeš-li a pohlédneš, na tuto skupinu domků řekneš, zde
jest radost žít, zde je všechno to nejhezčí. Vše krásné, vše románové, myslíš, že vše již postačitelné, ale doba
času a pokroku vede lidi k výstavbě, lepší budoucnosti a zajištění svého majetku. Zde těmto číslům hrozilo
v případě požáru neštěstí veliké, to proto, že domky zde stojící jsou většinou všechny dřevěné a doškami
kryté. Voda zde jiná zajištěna není, kromě studní a to k hašení je nepatrné, jelikož se musí čerpat z velké
hloubky a obyčejnou pumpou.
Založením zdejšího sboru bylo zapotřebí zajistit vodu tak, aby se mohlo pro první pomoc čerpat vodu
strojem. Bylo jednáno o zřízení vodní nádrže na louce, která byla majetkem Josefa Havla u domku č.p.10. Obec
sjednala dohodu s podmínkou pana Havla, že bude používána pouze k požárním účelům. Voda do této
nádrže bude zachycena ze studánky, která leží směrem severním v dolině pod kopečkem, kde se říká na
Johaně. Nádrž byla vybrána, avšak po úmrtí majitele louky byla časem prodána a koupil ji pan Antonín
Kmínek toho času starosta sboru. Nádrž se ale kolem dokola sesouvala a zanášela a majitel žádal, aby byla
nějak opravena. Sbor tedy žádal obec, aby toto místo bylo od majitele vykoupeno a nádrž byla vyroubena.
Zdejší starosta a zároveň velitel hasičského sboru František Glos žádost vyřídil a místo bylo zajištěno. Byly
objednány skruže od fy. František Bílek Valdice a na místo je dovezl pan Antonín Vindyš z Radimi. Ve schůzi
sboru bylo dohodnuto, že na práci při výstavbě se budou podíleti všichni bratři a byl dohodnut termín na
neděli 16. dubna 1944.
V 7 hodin ráno se sešli : Fr. Glos, J. Říha ml., J. Pluhař, J. Roudný, V. Říha,
J. Svoboda ml., V. Ducháček, A. Spůra, Fr. Dytrych a A. Kmínek. Voda byla vypumpována raketou a stříkačkou,
poněvadž byla jáma plná. Po odstranění vody došlo na bahno a bratři při této těžké práci byli velice
umazáni. Práci stěžovalo neustálé sesouvání namočené půdy. Přesto se podařilo nádrž opatřit skružemi a
všichni byli spokojeni nad těžkým dílem tak svízelné práce. Avšak druhý den při kontrole bylo zjištěno, že
nádrž se deformovala a hrozila sesutím.
Rozbahněná půda ve větší šířce skruže nestahovala, takže stály jako ve vodě.
Bylo těžké se rozhodnout co s tím a padl návrh vybrat jámu jinou. Majitel louky dal souhlas s tím, že
obec mu musí nahradit trávu, která bude při výběru nové nádrže poškozena. Náhradu dostal od obce tím, že
mu nechala jeden díly trávy z obecní louky. Práci na nové nádrži si vzali na starost Josef Říha ml. a Antonín
Spůra. Byl přijednán Karel Žďárský a Antonín Kmínek ml. Den byl pěkný a při veselém humoru práce
postupovala rychle a navečer bylo založeno první kolo, průměru tří metrů a hloubce dva a půl metru, při
opětovném sesouvání půdy. Večer se přihnala bouřka a tím byla práce zase těžší, protože obě jímky byly
plné vody a sesuté hlíny. Voda se musela opět vypumpovat, hlína vyházet a na pomoc přišli ještě Josef
Svoboda ml. a Josef Pluhař. Práce to byla ošklivá vše rozmočené
a blátivé a navečer jsme byli z nejhoršího venku. Druhý den
se vytahovaly skruže z první jámy, která se vybortila. To
prováděli bratři Antonín Spůra, Josef Říha, Karel Žďárský a
František Dytrych. Vše se dělo po kolena v blátě a vodě a
řetězem se po líhách vytahovalo nahoru. Po znova umytí
skruží se tyto daly do nové jámy. Vše toto dokončili Antonín
Spůra a Josef Říha ml. Provedli také zavážení první jámy a
urovnání hlíny kde pomohl ještě bratr Václav Kracík. Po této
úpravě byla nádrž oplocena ostnatým drátem a začala sloužit
k tomu, aby v případě požáru byly pomocníkem hasičského
sboru, který vede boj proti živlům.
…pokračování v příštím čísle OZ
foto z roku 2012
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Jak slaví Velikonoce ve světě
Anglie
Velikonoce v Anglii jsou oproti těm českým zcela jiné. Přípravy a zvyky záleží na rodinách. Věřící
rodiny drží půst a navštěvují kostel, hlavně ve Velikonoční neděli. Neznají zde naše české velikonoční
tradice–pečení beránka, malování vajíček, splétání pomlázek, vázání stuh a hlavně chození po domácnostech
je Angličanům nepochopitelné – myslí si, že by si dívky a ženy neměly šlehání vrbovým proutkem vůbec
nechat líbit. O Velikonoční neděli přichází velikonoční zajíček nadělovat dětem čokoládová vajíčka, hračky
a mnoho dalších dobrot. Vajíčka schovává buď venku nebo v domě a děti je pak pomocí hádanek a nápověd
hledají.Ještě jedna velikonoční specialita – tzv. velikonoční kloboučky. Děti tyto kloboučky vyrábějí ve
školkách nebo školách a poté se pořádají soutěže o nejlepší klobouček.
Itálie
Velikonoce jsou hlavním svátkem Židů. Tento svátek Italové nazývají jako svátek nekvašeného
chleba. Ve svatém týdnu dělají věřící procesí a modlí se, čímž si připomínají bolestivé chvíle utrpení Krista.
K této náboženské tradici, která se v Itálii velmi prožívá, se také připojuje tradice kulinářská. Velikonoční
pokrmy se připravují na bázi klasických velikonočních jídel, kterými jsou jehněčí a ozdobená vajíčka. I
sladké pokrmy hrají na italských stolech ve velikonočním období důležitou roli. Nejznámější je buchta
zvaná Colomba, jenž je upravována a ochucována těmi nejrůznějšími způsoby. Co se týče Velikonočního
pondělí v Itálii, je to pro většinu rodin výzva k procházce s piknikem.
Rusko
Velikonoce, které nesou v Rusku název Pascha, jsou pro ruské věřící
nejdůležitějším svátkem v roce, na rozdíl od naší země, kde jsou hlavními
svátky Vánoce. Proč jsou Velikonoce tím nejdůležitějším svátkem? Jsou
symbolem nového života, znovuzrození. Předcházel jim sedmitýdenní půst-dnes
již ovšem dodržovaný jen velmi výjimečně. Velikonoce se slaví celý týden,
který končí dnem nejslavnějším - Velikonoční nedělí. Po celý tento týden může
prý kdokoliv přijít do kostela a vlastnoručně zazvonit na kostelní zvon - na
oslavu Kristova zmrtvýchvstání. Na Bílou sobotu probíhají bohoslužby, při
nichž se světí vejce a další potraviny, jež se později stanou součástí velikonoční
hostiny. Přátelé a příbuzní se během tohoto týdne navštěvují a obdarovávají se
velikonočními dárky. Velikonoce si nelze představit bez pečiva, jež se nazývá kulič. Je to jakási obdoba
našeho mazance. Druhou speciální velikonoční pochoutkou je tvarohová pascha, která je vytvořena z
tvarohu smíchaného s různými pochutinami a má tvar zvláštní pyramidy. Často bývá ozdobena písmeny CH
V (v azbuce XB), což je zkratka velikonočního pozdravu Christos voskrese! (Kristus vstal z mrtvých!). Toto
velikonoční pečivo ovšem není jediný dárek, kterým se Rusové v tyto dny obdarovávají. Ani pravoslavné
Velikonoce se neobejdou bez vajíček - symbolu nového života. Buď jsou jednoduše nabarvená, nebo i různě
nazdobená. Nejdelší tradici mají vejce jasně červená.
K nim se váže tato legenda:
Když se Máří Magdalena vydala na dvůr římského císaře Tiberia, aby zvěstovala, že Kristus vstal z
mrtvých, musela s sebou vzít dárek, neboť k císaři se neslušelo přijít s prázdnýma rukama. Vzala tedy bílé
slepičí vejce, vždyť vejce symbolicky skrývá nový život. Když císaři řekla, že Kristus vstal z mrtvých,
Tiberius se rozesmál řka: "To není možné, právě tak jako není možné, aby vejce, které držíš v ruce,
zčervenalo!" Ale než stačil dokončit větu, bílé vejce zčervenalo.
Tolik legenda.
Když si lidé předávají velikonoční dárky, zdraví se velikonočním pozdravem: "Kristus vstal z
mrtvých!" Odpovídají: "Jistě vstal z mrtvých." Pak se třikrát políbí.
Tento velikonoční pozdrav je první ze tří symbolů Velikonoc. Druhým symbolem je velikonoční
oheň. Dříve vedle chrámů hořívaly velké hranice, neboť oheň symbolizuje světlo a znovuzrození. Dnes jsou
tyto ohně nahrazeny velkou kostelní svící. Je to i u nás známý paškál. Tím třetím symbolem je velikonoční
hostina, na níž se konzumují potraviny posvěcené při bohoslužbě na Bílou sobotu. Hostina začíná po
příchodu z bohoslužby a vrcholí, stejně jako oslava Velikonoc, na Velikonoční neděli. Velikonoční pondělí
je již všední den.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 65 – MIROSLAV JÍNA
První zmínka o tomto popisném čísle je známá v souvislosti s rodinou Knajflových. Jan (1857),
zámečník ze Lháně 8 a manželkou Marií rozenou Chrtkovou (1865) ze Lháně 6, kteří se vzali v roce 1881.
Měli dva syny Emila (1882) a Jaroslava (1899). Dále se zde zmiňují manželé Chrtkovi, rodiče Marie.
František Chrtek (1838) pocházel ze Lháně 6, Marie rozená Draslarová (1843) z Radimi 36 se vzali v roce
1863. V zadní světničce bydlely rodiny Vinklářových a Kozákových. Následně stavení koupil a přestavěl
Jiří Jína (1928) z Radimi 69 s manželkou Annou rozenou Práškovou (1927) ze Syřenova. Ti měli dva syny –
Jiřího (1950), který žije v Lužanech a Miroslava (1959), žijícího v Železnici. Bydlel zde i otec Jiřího staršího
Josef. Majitel objektu Jiří Jína zemřel v roce 2000, v současné době zde bydlí Anna Jínová.
Na duben 2013 přijde na řadu čísla 66 (současný obecní bytový dům), rozsáhlý objekt se zajímavou historií,
proto bude mít výsadní a sólové místo. Chcete-li konstruktivně do připravovaného článku zasáhnout, jsme na mobilu
603346410, na pevné lince 493597343 či na e-mailu nidrlovi@wo.cz .
Václavové Nidrlové

ZAHRÁDKÁŘI SNĚMOVALI
V pátek 1. března se v hospodě „U Růže“ v Radimi sešli zahrádkáři na svém výročním zasedání.
Přišlo celkem 47 členů, kteří měli o čem hovořit. Jednání řídil Václav Nidrle, který mohl přivítat i starostku
obce Zdenu Brixovou. S tou členové projednávali zejména záměr zastupitelstva na odstranění budovy
výkupny ovoce a zeleniny z návse či chcete-li ze „Dvora“. Po delší diskusi s nejrůznějšími argumenty došlo
ke shodě: Výkupna se odstěhuje až po té, když budou vytvořeny vhodné podmínky pro novou, zejména
možnost parkování a průjezdnosti vybraného místa. Nejreálnějším místem se zatím jeví pozemky u hospody.
V hlavní zprávě zhodnotil činnost Jaromír Šimek, předseda, který udělal kompletní průřez rokem – tedy
výročka, přednáška na ní, výlet do Kruhu u Jilemnice, výkupna ovoce a zeleniny, moštování, výkup
moštových jablek, příspěvek na předvánoční ohňostroj. A samozřejmě i celá řada nejrůznějších
administrativních povinností, které činnost spolku se 64 členy vyžaduje. Úspěch měla i hospodářská zpráva
Boženy Koudelkové, zahrádkáři si vedou velice dobře – lépe než státní rozpočet...
A ještě pár čísel. O výkupně hovořil Jaroslav Štál a komentoval řadu rekordů, například: pěstitelé
dodali 23 druhů ovoce a zeleniny – konkrétně 2600 kg třešní, 290 kg višní, 2180 kg jablek, 1810 kg hrušek,
2100 kg švestek, 600 kg broskví, 50 kg meruněk, 480 kg ořechů a 210 kg jader, 180 kg jahod, 250 kg,
červeného rybízu, 159 kg černého rybízu, 4100 kg nakládaček, 640 kg okurek hadovek, 149 kg okurek
polních, 400 kg cuket, 760 kg rajčat, 200 kg paprik, 170 kg dýní, 500 kg brambor, 180 kg červené řepy, 190
kg česneku a 90 kg fazolí. Je tedy jednoznačné, že výkupna je pro Radim a okolní obce jednoznačně důležitá
služba! Jaroslav Odvárko přidal další rekord – 80 vykoupených kontejnerů jablek, což je nějakých 505 tun!
Vysypat tolik jablek - to je i fyzicky výkon na úrovni representačních vzpěračů…
A další pozoruhodný výkon – ze 42,3 tun jablek bylo vyrobeno 27.500 litrů moštu ve spolkové
moštovně, což je výtěžnost 67%, prostě rok 2012 byl nadmíru úrodný. K dobré pohodě přispěl i personál
hospody – výborná večeře s bleskovou obsluhou a pivem jako křen! Hned po skončení schůze si členové
mohli nakoupit semena, hnojiva, chemické přípravky i další zboží od jičínské firmy BETY přímo v sále. A
ještě jedna zpráva – i pro veřejnost: V krátké době bude k dispozici sestřih z archivu Dr. Lepaře z padesátých
a šedesátých let z Radimi. Zahrádkáři chtějí uspořádat promítání v sále hospody a těší se na Vaši účast.
Sledujte informace na obecních stránkách, připravíme i upoutávku v prodejně v Radimi.
Václav Nidrle
!!! VÝZVA, vážení spoluobčané nesypte do popelnic teplý popel - TS nebudou tyto
popelnice odvážet, hrozí poškození KUKA vozu. Dále je zakázáno odkládat tašky nebo pytle bez
označení TS s netříděným odpadem u kontejnerů na tříděný odpad!!!

Výročí v našich vískách
Duben
Máková Milada
Procházková Vladislava

Pranostika

Podrazil Jiří
Kříž Vratislav

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
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