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Zprávy ze ZŠ a MŠ
Dne 14. února proběhl na naší škole projektový den na téma Olympijské hry. Děti z 1. až 5. třídy si
formou her, různého „tvoření, doplňování“ utvářely představu o olympijských hrách. Získaly povědomí o
sportech, které se objevují na zimní a které na letní olympiádě, poznaly barevnou symboliku olympijské
vlajky, myšlenku „fair play“ a nechybělo ani společné fandění našim reprezentantům. Vrcholem dne byl
florbalový turnaj, na který se děti těšily nejvíce. Podle velmi kladných reakcí dětí soudím, že tento den měl
veliký úspěch, z toho plyne ne příslib, že v podobném duchu realizace projektových dnů budeme
pokračovat.
Dne 19. února děti ze Základní školy navštívily hudebně zábavnou revue „ A co vy pane kolego“.
Humornou formou se zde prolíná mluvené slovo a ukázky z klasické hudby. Nechybí konverzační vtip na
hudební téma, tentokráte na život a dílo Antonína Dvořáka. Hudební revue je autorským dílem tří
absolventů brněnské konzervatoře Ondřeje Koláčného, Jitky Koláčné a Davida Kříže.
25. února nám Agentura K+K Koula zprostředkovala zhlédnutí divadelního představení O
Smolíčkovi u nás ve škole. Každý z nás jistě pohádku o Smolíčkovi nespočetněkrát viděl či slyšel, přesto
herci svým netradičním pojetím a inovací dokázali udržet pozornost svých malých diváků po celou dobu.:-)
V době od 3.3 do 7.3. jezdily děti z mateřské školky lyžovat do Herlíkovic a v sobotu 8.3. vystupovaly na
karnevale v Dřevěnicích. Více informací z obou akcí přineseme v dubnovém čísle.
TJ SOKOL RADIM pořádá

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR
(pro děti od 6 do 15 let)
Místo: stanová základna Ostrý Kámen u Svitav
Termín: 29.6.- 12.7.2014
Cena: 2 800,- Kč
Spí se ve stanech ve vlastním spacáku
V ceně je zahrnuta doprava na místo,ubytování,stravování 5x denně,vstupné.
Bližší informace a přihlášky na www.obec-radim.cz nebo p. Kořínková
tel.604238206 email:korinkova.stepanka@email.cz.
Přihlášky odevzdejte do 30.3.2014

Lesan Tužín pořádá

6. PRVNÍ JARNÍ BÁL,
který se koná v sobotu 22. 3. 2014 od 20:14 hod
v místním pohostinství „U Růže“. Hraje MAXBAND.
Přijďte si zasoutěžit o bohatou tombolu. Hlavní výhra – Notebook.

V sobotu 29. 3. 2014 pořádá SDH Radim od 9:00 hodin

sběr železného šrotu. Vzhledem k některým nenechavcům prosíme občany,
aby staré železo připravili před své domy až v sobotu ráno. Případným dárcům děkujeme, za
podporu hasičského sdružení.
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Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz tohoto odpadu bude proveden v úterý ráno 15. dubna 2014ze dvora u pošty. Proto žádáme
všechny spoluobčany, aby veškeré předměty odvezli

do dvora u pošty do pondělního večera 14.

dubna 2014.

Co patří do nebezpečného odpadu:
Vše co není směsný komunální odpad např. různé ropné oleje, barvy, nádoby od ropných olejů,
maziv, nádoby od barev, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou
hmotu, nádobky od sprejů a tmelů nebo výplňových hmot, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, dále
různá absorpční činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny a textílie, oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy,
fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, barvy, štětce a ředidla, věci co
obsahují azbest nebo sádru, asfaltové odpady, azbestové krytiny, jen ještě
upozorňuji, že všechny odpady obsahující azbest musí být zabaleny buďto v
igelitových pytlích nebo v jiném pevnějším přebalu kvůli možné nebezpečné
sprašnosti. Veškeré autoduše a pneumatiky, ale bez disků ty patří do železa.
Dále veškeré autohadice i s koncovkami, autokabeláže, elektrokabeláže
obecně, brzdové destičky, chladící a brzdové kapaliny a též hasící přístroje,
kanystry od benzínu a olejů, smetky z garáží a vše co přišlo do styku s
ropnými nebo jinak nebezpečnými produkty. Do nebezpečných odpadů patří
i vybourané okenní rámy. Sklo se dá vyklepnout a dát do nádob nebo
kontejnerů na sklo. Sbírají se i ledničky a mrazáky, dále televizory,
rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části elektrozařízení a různé domácí elektrospotřebiče,
vysavače, elektro nářadí, kalkulačky, telefony, mobilní telefony tedy vše co je na elektriku jakéhokoliv
napětí. Elektrické hračky a všechny typy el. baterií a monočlánků. Odevzdávané elektrozařízení a
elektrospotřebiče, musí být kompletní nerozebrané a tedy v úplném stavu.

POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO 82 – RŮŽKOVÁ Simona
Domek postavil Josef Brzák(1874) a manželkou Františkou, rozenou Koudelkovou (1875) po 1.
světové válce. Měli děti : Annu (1898), Žofii (1900)- ty se narodily ještě ve Studeňanech, Josefa (1907) a
Marii (1909). Ti se narodili v Radimi 10. Nejmladší dceru Marii (1909) si vzal Ladislav Dědeček ze
Železnice, velmi dobrý a všestranný muzikant. Měli dva syny – Ladislava (1941) a Jaroslava (1945-2005),
který si vzal Alenu, rozenou Mákovou. Měli tři děti – Simonu, rozenou Jiránkovou (1968), Jaroslava (1977)
a Martina (1980). Simona, provdána Růžková, má děti Jiřího (1990 ) a ze druhého vztahu Leonu(2000)
Laurinovou. V objektu bydlí Simona Růžková s dětmi Jiřím a Leonou a také její babička Milada Máková
(1927).

ČÍSLO 83 – KUHNOVÁ Marta
Rekreační domek „Na Žabíku“, původně výměnek u usedlosti č.p. 56. Vybudovali manželé Václav Bajer
(1888) a Marie Bajerová (1894), kteří byli bezdětní. Po své tetě Marii objekt zdědila Marta Kuhnová, rozená
Viková, která je spolu s manželem Lubomírem spoluvlastnicí.

ČÍSLO 84 – FOGLOVÁ Milena
Domek byl postaven po druhé světové válce listonošem Františkem Petrem z Tužína. Jeho manželkou byla
Marie, rozená Antonyová z Radimi č.p.53, byli bezdětní. Když Marie ovdověla, vzala si za manžela
Antonína Ouhrabku z č.p. 70. Nynější majitelka je jeho vnučkou. Současní obyvatelé: Milena Foglová
(1961), Jindřich Fogl (1958), kteří mají dvě dcery – Moniku (1985) a Veroniku (1987).
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE (DUBEN 2014) BUDEME MAPOVAT DALŠÍ OBJEKTY (85-87), CHCETE-LI NÁM, POMOCI,
PIŠTE ČI TELEFONUJTE (nidrlovi@wo.cz nebo 603346410). Václavové Nidrlové
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Tkalcování
Doplňkovým, ne-li hlavním zdrojem příjmů v našich vesnicích, bylo až do konce 19. století
tkalcovství. Toto řemeslo bylo po několik generací zdrojem skromné obživy početných rodin našich předků,
kdy minimálně jeden tkalcovský stav stával téměř v každé chalupě. Domácí tkalci, tak jako mnoho dalších
profesí, zcela zanikli nástupem strojové výroby.
Základní princip tkaní spočívá v opakovaném provazování dvou na sebe kolmých soustav nití osnovy a útku - v plošnou textilii. Na tkaní se používal ležatý tkalcovský stav skládající se z dřevěné
trámcové kostry, která nesla potřebné tkací zařízení. Z pohledu sedícího tkalce byl postupně za sebou
zabudován zbožový válec pro navíjení hotové metráže, paprsek pro přitloukání útkové nitě, listy
s nitelnicemi (tzv. brdo), ve kterých byly navlečeny osnovní nitě a na konci stavu byl osnovní válec, na
němž byla navinuta osnova. Proti otáčení byly válce zajištěny rohatkou se západkou.
Listy se skládaly ze dvou vodorovných lišt, mezi nimiž
bylo navlečeno větší množství kolmých hladkých šňůr –
nitelnic (nítěnek či hadlavů). Z nich každá měla uprostřed
očko, kterým procházela osnovní nit tak, aby jedna šla očkem
hadlavu v prvním a druhá nit očkem hadlavu v druhém listě.
Nitelnic muselo být v listech tolik, kolik bylo osnovních nití.
Oba listy visely na šňůrách běžících přes kladku zavěšenou na
horní části kostry stavu. Od každého listu vedla z jeho spodní
části šňůra k podnožce. Sešlápnutím podnožky se jeden list
s polovinou osnovy zvedal, kdežto druhý list s druhou
polovinou osnovy sestupoval. Střídavým šlapáním se vždy
vytvářel mezi oběma polovinami osnovy prostor, tzv. prošlup,
kterým se prohazoval nebo zanášel útek. K zanášení útku do
osnovy sloužil dřevěný lodičkovitý člunek, v němž byla na
vřeténku nastrčena malá otáčivá cívka s navinutou nití –
Schéma ručního tkalcovského stavu
útkem. Člunek s útkem zanášel tkadlec do osnovy tak, že jej
vždy jednou rukou prohodil prošlupem od okraje k okraji a
druhou rukou jej zachytil. Prohozený útek zůstal v osnově, a když opětovným sešlápnutím podnožky
zvednutá část osnovy sestoupila a sestouplá se nadzvedla, procházela útková nit střídavě nad a pod osnovní
nití.
Vylepšením bylo použití rychloběžného člunku (puzeného, létacího), který měl dvě kolečka, po
nichž se pohyboval jako miniaturní vozíček. Po obou stranách
bidla byly umístěny člunečníky, v nichž se nacházela pudítka
ovládaná tažnou šňůrou (dojákem nebo cukátkem). Jejím
prudkým trhnutím se vymrštilo pudítko a tím i člunek. Tažná
šňůra byla uprostřed stavu zachycena v rukověti, kterou tkadlec
držel v levé ruce. Rukovětí trhnul vždy tím směrem, kterým měl
člunek proletět. Tento vynález umožnil prohoz člunku jedním
tkalcem, a to i na širokém stavu. U nás se tento prohozní systém
začal používat od začátku 19. století.
Aby se prohozený útek přirazil (přibil) k utkanému kusu,
viselo před brdem na kostře stavu pohyblivé bidlo, což byl
prázdný čtyřhranný rám, který měl na spodní straně na celou
šířku stavu umístěný paprsek, což byla soustava hřebenovitě
sestavených tenkých a hladkých rákosových štípků, s mezerou,
pevně zasazených mezi dvě lišty. Podle šířky osnovy byla do
každé mezery paprsku navedena buď jedna nebo více osnovních
nití. Po každém prohozeném útku tkadlec sedící za stavem
přitáhl prudce bidlo k sobě a útek přirazil k hotové části tkaniny.
Ruční tkalcovský stav
I když se ruční stavy neustále vylepšovaly, přesto práce
na nich byla namáhavá, monotónní a vyčerpávající. Posledním ručním tkalcem byl Jan Hejtman (Tužín čp.
32), který až do roku cca 1930 tkal barevné kapesníky.
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ZE ZÁPISNÍKU ROSNIČKY
rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

teplota
ráno

teplota
odpoledne

+ 1°C
+ 1°C
+ 6°C
- 1°C
+ 2°C
+ 3°C
- 6°C

+ 10°C
+ 10°C
+ 8°C
+ 2°C
+ 16°C
+ 8°C
- 2°C

jaké počasí bylo na Tužíně 15. března
dopoledne jasno, odpoledne oblačno (po deštivých dnech)
po celý den polojasno ( 1.3 orkán Ema, kroupy, bouřka)
po celý den oblačno - (na Josefa 19.3 nasněžilo)
zataženo, sněhové přeháňky
po celý den skoro jasno – (jasné dny bez deště od zač. měsíce)
bez sněhu, celý den oblačný
nasněženo, oblačno, večer jasno a znovu mráz 10°C
Zaznamenal kronikář M. Říha

TUŽÍN A PODHÁJÍ – údaje k 31.12.2013
celkem domů
z toho trvale obydlených
k rekreaci
roubených

56
26
30
27

Věkové složení 62 obyvatel nahlášených k trvalému pobytu.
do 10 let
od 11 do 18 let
od 19 do 40 let
od 41 do 60 let
od 61 do 80 let
nad 80 let

3
2
18
14
21
4

Průměrný věk činí 49,3 roků. Nejstarší žena Anna Frýbová-90 roků, muž Václav Luňák-83 roky
Nejmladší občánek Eva Ondráčková – 2 roky
Z trvale hlášených 62 obyvatel je 33 mužů a 29 žen. Tužín 42 (22/20) a Podhájí 20 (11/9)
Celoročně zde bydlí 55 obyvatel, z toho jich je 6 s trvalým pobytem mimo OÚ Radim
Kronikář Miroslav Říha

Výročí v našich vískách
Duben
MÁKOVÁ MILADA,
PROCHÁZKOVÁ VLADISLAVA
POZDNÍČEK ZDENĚK
PODRAZIL JIŘÍ
HOLUŠKOVÁ MARIE,
FRÝBA VLADISLAV

Pranostika
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Březen bez vody - duben bez trávy.

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

