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Číslo 4

Zpráva OÚ Radim
Na posledním zasedání dne 28. 3. 2012 zastupitelé schválili rozpočet obce pro letošní rok.
 Dále se seznámili s dopisem od advokáta, který zastupuje pana Ing.arch. Šindlara ve sporu o vyřešení
úvozu na Podhájí.
 Pro letošní rok bude opět poţádáno o zaměstnance na veřejnoprospěšné práce.
 Ve škole nás čeká velká 3denní inspekce. Také bude v letošním roce vyhlášeno výběrové řízení na
místo ředitele naší základní školy.
 Nový traktůrek na sekání zeleně v obci byl jiţ zakoupen a starý bude na prodej.
 Je splněn letošní plán prací na místním hostinci, další větší akce se budou provádět v příštím roce.
 Bude poţádáno o dotaci k dostavbě na posílení vodovodního vrtu, pro tuto akci jiţ byla vybrána
dodavatelská firma.

Ţákovský pětiboj
V sobotu 17. 3. 2012 se ve Vysokém Veselí konalo okresní kolo
ţákovského pětiboje. Soutěţilo se v hodu na koš, šplhu, skoku z místa, přeskoku
snoţmo přes švihadlo po dobu 1 minuty a v člunkovém běhu. Do krajského kola
postupovali vţdy první 4 z dané kategorie. TJ Sokol Radim zaznamenala velký
úspěch, do krajského kola postoupilo 9 dětí. Za starší ţáky I Tomáš Odvárko (2.
místo), za starší ţákyně I pak Liliana Kuţelková (1. místo) a Šárka Ederová (4.
místo), za starší ţákyně II Natálie Kuţelková (1. místo), Monika Pluhařová (2.
místo), Amy Morillo (3. místo) a Sára Raisová (4. místo), za mladší ţákyně I
Kateřina Kabelová (3. místo) a za mladší ţákyně II Anna Krejcarová (2. místo).
V sobotu 24. 3. 2012 do Hořic odjelo 7 dětí. Nejlépe se umístila Liliana
Kuţelková (2. místo), za ní hned v závěsu Natálie Kuţelková (3. místo), poté Anna Krejcarová (6. místo),
Tomáš Odvárko (9. místo), Kateřina Kabelová (11. místo) a Sára Raisová a Amy Morillo 12. a 13. místo.
TJ Sokol Radim zve na PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se uskuteční 30. 4. 2012 na místním sportovním
hřišti. Pro děti je nachystáno plno soutěţí, opékání vuřtů nebo lampionový průvod.
TJ Sokol Radim Vás zve na Celodenní volejbalový turnaj žen a žactva, který se bude konat v Radimi
v sobotu 28.4.2012, od 8:30 ţeny, od 11:00 ţactvo.
TJ Sokol Radim zve všechny své členy na JARNÍ BRIGÁDU, která se bude konat
v sobotu 14. 4. 2012 od 9:00 na místním hřišti.
Obec Radim a Fanda Beneš
vás zvou na

Vyprávění s diapozitivy
o cestě po USA
v místní hostinci
dne 28.4.2012
od 18,00 hod.

MASÁŢE V RADIMI
Kaţdou středu v sudý týden bude do Radimi dojíţdět masérka
Michaela Roithová studio RELAX
Vaše záda vám srovná v prostorách čekárny u lékaře nad poštou.
Cena masáţí:
záda+šíje 30min. = 170,záda+šíje lávovými kameny 30min. = 200,termíny: 18.dubna, 2.května, 16. května, 30.května
vţdy v čase od 13,30 do 17,00hod.
! Zájemci se mohou hlásit v místní prodejně!

-2-

ŠUMNÉ KNIHOVNY
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
(výtaţek z Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu
času 2005 – 2010)
Počátky knihovny v Radimi sahají do
začátku minulého století. Knihovníkem
v té době byl mistr kovářský. V 60.
letech byla knihovna umístěna na
poštovním úřadě a v 90. letech do
knihovny razantně vstoupily počítače.
Knihovna je umístěna v budově
kampeličky ve středu obce a byla
vybavena novým zařízením a technikou.
Její fond vykazuje v současné době přes
150 svazků. Čtenáři si také půjčují
knihy z výměnných souborů z knihovny v Jičíně, které jsou
sem pravidelně dováţeny. V roce 2007 byla knihovna
napojena na internet a poté plně automatizována. Na svých
stránkách nabízí mimo jiné i online katalog.

ZE VZPOMÍNEK KNIHOVNICE

Okénko ZŠ a MŠ Radim
Velikonoce jsme k nám do školy i
školky pustili už s předstihem!
Ve školce se konala korálková
velikonoční dílna, ve škole jsme
barvili velikonoční vajíčka voskem,
tak jak nás to naučila naše kuchařka
Simona. Děti spolu s učitelkami
vyráběly a tvořily na velikonoční
témata.
Co nás čeká:
 Pasování prvňáčků na čtenáře
23.4.2012 od 16.00 hod.


Zápis dětí do Mateřské školy

3. Května od 9.30. – 11.30. hod.
4. května od 13.00. - 15.00. hod.
 Povinné celoplošné testování

V roce 1969 jsem se přestěhovala s rodinou a rodiči
SCIO 5. třídy
do obce Radim u Jičína. Můj otec se zde narodil a zdědil po
rodičích domek, který jsme zrekonstruovali.
Veselé velikonoce
V této době byla místní knihovna umístěna na
přeje kolektiv ZŠ a MŠ v Radimi!
poštovním úřadě, přímo v místnosti, kde provozovala sluţbu
občanům pošta. Zde byly umístěny dvě uzavíratelné skříně
s knihami. Kniţní fond se neobměňoval, byl stále stejný.
Knihy se půjčovaly vţdy v neděli od 10 hodin, aby mohli
půjčování vyuţít lidé vracející se z kostela. Prvním
knihovníkem, kterého si pamatuji, byl pan Bohumil Kořínek,
místní mistr kovářský. Čtenářů bylo málo, protoţe lidé na
vesnici neměli během dne čas číst a večer v této době jiţ
počínala četbě konkurovat televize. Také byl obvyklý
poměrně časný nástup do práce.
V roce 1972 se stala knihovnicí moje dcera Zlata,
studentka jičínského gymnázia. Knihovna byla přemístěna do
samostatné místnosti v téţe budově. Od skříní byly
odstraněny dveře, aby mohl ke knihám vzduch a zájemci
měli pohodlnější přístup při vybírání. Určitou dobu zůstala
výpůjční doba stejná, ale později se půjčovalo vţdy v pondělí
od 17 do 18 hodin.
Později jsem po dceři převzala knihovnu já, Hana
Kopačková, a pracovala jsem v této funkci 31 let. Kniţní fond byl během roku jiţ několikrát měněn. Počet
čtenářů různě kolísal, ale několik jich zůstávalo stále věrných. Děti moc nečetly, přišly vţdy několikrát a pak
měly dost velké přestávky. Tzv. „skalní čtenáři“ se rekrutovali spíše ze starších ročníků. Nové knihy byly
přiváţeny pracovnicemi okresní jičínské knihovny. Po určité době byl soubor opět odvezen a nahrazen
dalším.
Do našeho ţivota vstoupily razantně počítače, také zařízení naší knihovny bylo obohaceno tímto
vynálezem. A doba nových digitálních technologií si ţádala nové, mladší lidi. Práci knihovnice po mně
převzala v roce 2007 paní Jarmila Adolfová, která tuto funkci vykonává dosud.
(výtaţek z Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje U NÁS, Ročník 21, číslo 3)
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Velikonoční tradice, zvyky a symboly
Slovo Velikonoce se odvozuje od slavné události, kdy Kristus
vstal časně zrána“první den po sobotě“ z hrobu. Tato noc se pro svůj
centrální význam v křesťanské věrouce nazývá „Velkou nocí“, odtud
tedy pochází český název tohoto období.
Velikonoce připadají na období těsně po Slunovratu, na neděli po
prvním jarním úplňku. O datum se vedly vleklé spory. Napětí rostlo
hlavně mezi Alexandrií a Římem, tj. mezi křesťanským východem a
západem. O tomto způsobu výpočtu /Alexandrijský/ bylo rozhodnuto v
roce 325 na „Nicejském koncilu“. Takto stanovená neděle se pohybuje
od 22. března do 25. dubna. Tabulku pro její určování u nás sestavil jako
první známý praţský hvězdář Jan Kepler. Na 22. března připadly velikonoce v roce 1818 a na 25. dubna aţ
v roce 1943. Nicejký koncil byl významným milníkem v dějinách těchto křesťanských svátků, neboť je
zřetelně oddělil od ţidovského kalendáře.

Symboly Velikonoc
Velikonoční beránek – k beránkovi je přirovnáván Kristus, který nás svým utrpením vykoupil ze smrti. Symbol
beránka zosobňuje triumf ţivota a nevinnosti nad smrtí a hříchem. Tento symbol byl rozšířen jiţ
v předkřesťanské tradici, hlavně ve Středomoří, kde sídlili převáţně pastevci.
Velikonoční vajíčko – je odpradávna symbolem plodnosti, nového ţivota, lásky a věrnosti, ale také jara, slunce
a tepla. V předkřesťanských dobách se prý dávalo vejce do hrobu mrtvých.
Velikonoční zajíček – symbolizuje chudé, skromné a pokorné, bývá řazen mezi stvoření malé, ale o to
moudřejší.
Pomlázka – velikonoční zvyk ze 14. století, při němţ se mládeţ šlehá spletenými proutky z vrby. Tento zvyk
se symbolicky vztahuje k omládnutí jarní přírody a šleháním se přenáší síla z čerstvě probuzené přírody na
lidi.
Sbor dobrovolných hasičů ve Dřevěnici vás srdečně zve na

HASIČSKÉ SLAVNOSTI
konané u příleţitosti 120. výročí zaloţení sboru, spojené s okrskovým cvičením ve štafetě a
poţárním útoku v s o b o t u 19.5.2012 od 10,30 hod. ve sportovním areálu SOKOLA.

Turnaj v dětském minivolejbalu
Prázdninový den 5. 4. 2012 vyuţil TJ Sokol Radim pod vedením Štěpánky Kořínkové k uspořádání
turnaje v barevném minivolejbalu. V místní sportovní hale se od 9:00 utkalo 5 druţstev ve „ţlutém
volejbalu“ (přehazovaná), kde se hraje 2x 7 min. Od 11:00 proběhla soutěţ „modrého volejbalu“, to je uţ
klasický zápas, kterého se zúčastnilo 6 druţstev. Na turnaji startovalo přes 28 dětí, které doprovázeli trenéři
nebo rodiče. Kaţdý mladý volejbalista si z turnaje odnesl nejen zkušenosti a radost ze hry, ale i sladkou
odměnu. Fotky z akce můţete shlédnout na webových stránkách Radimi nebo na
http://tjsokolradim.rajce.idnes.cz/5.4.2012_turnaj_v_barevnem_volejbalu/
Výsledky:
Ţlutý volejbal: 1. místo Pecka „B“ (7 bodů), 2. místo Radim „A“ (6 bodů), 3. místo Hořice (5 bodů), 4.
místo Pecka „A“ (1 bod), 5. místo Radim „B“ (1 bod)
Modrý volejbal: 1. místo Lázně Bělohrad „A“ (8 bodů), 2. místo Pecka „B“ (8 bodů), 3. místo Pecka „C“ (6
bodů), 4. místo Pecka „A“ (6 bodů), 5. místo Radim (2 body) a 6. místo Lázně bělohrad „B“ (0 bodů)

Sběr starých elektrospotřebičů
21. dubna 2012 tento sběr organizuje, jako kaţdoročně, sbor dobrovolných hasičů ve Dřevěnici,
jak pro Dřevěnici, tak i pro obce Radimi.
Připravte prosím vše ke svým plotům a hasiči si tyto věci v sobotu odpoledne odvezou.
Upozornění – letos se nesbírají staré boilery, ty na odvoz proto nepřipravujte.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO 44 – JIŘÍ TEJCHMAN – CHALUPÁŘ
Prvně je v tomto čísle zmiňován v roce Jan Tejchman (1830), c.k. dozorce ve výsluţbě, který si
v roce 1857 vzal Aneţku, rozenou Píchovou (1838) z Radimi 36. Následují obyvatel je František Roubíček
(1872) tesař z Tuţína s manţelkou Aloisií Tejchmanovou (1871), kteří se vzali v roce 1896. František padl
v první světové válce, ovdovělá Aloisie se znovu vdala do chalupy číslo 58 v Radimi za Josefa Dufka. Po
její smrti zdědila domek její neteř Anna Tejchmanová (1886) z Radimi 84, svobodná. Po své tetě pak zdědil
domek Jiří Tejchman, coţ byl syn Václava Tejchmana, bratra výše zmíněné Anny. Od roku 2000 je
majitelem jeho syn Jiří, řezník, bydlící v Praze-Krči, který objekt uţívá jako chalupu.

ČÍSLO 45 – VLADIMÍR VINDYŠ
Nejstarší zmínka se týká Josefa Vindyše (1823), rolníka z Radimi 45, který si vzal v roce 1848
Františku Čmelíkovou (1830) ze Soběrazi č. 2. Měli 3 syny: Čeňka, ten později hospodařil v Radimi 28,
Františka, rovněţ hospodáře v Radimi 31 a Víta, který převzal zmiňovaný „grunt“ 45. Dále pět dcer: Marii,
u které neznáme příjmení po provdání, víme jen, ţe odešla do Popovic, u dalších naopak známe jen vyvdané
příjmení. Paní Špicarová ţila na Brdě, Militká v Kumburském Újezdě, Sedláčková ve Studeňanech 48 a
Sudková v Libuni. Dalším majitelem byl tedy Vít Vindyš (1884), který si 21. 2. 1911 vzal v Praze (U Matky
Boţí) Annu Dresslerovou (1886) z Vidochova.
Další generace majitelů: Vladimír Vindyš (1913), který si vzal Annu Valentovou (1915), z Radimi
55. Spolu měli dva syny Vladimíra (1943) a Břetislava (1945). Ten si vzal Miladu Kinclovou z České Rybné
u Skutče, kam se v roce 1984 přestěhoval i s dětmi Miluší (1969), Danou (1972) a Břetislavem (1975).
Vladimír se v roce 1964 oţenil s Jindřiškou (1944), rozenou Horáčkovou ze Ktové a v roce 1966 se
odstěhovali do Kladna. Následně se v roce 1989 vrátili do Radimi, kde hospodaří a udrţují nejstarší
hospodářskou usedlost v obci.
V květnovém čísle roku 2012 se zastavíme u dalších dvou čísel – 46 a 47 . Chceteli nám pomoci upřesněními,
kontaktujte nás mobilu 603346410 , na pevné lince 493597343 či na e-mailu : nidrlovi@wo.cz .
Václavové Nidrlové

OHLÉDNUTÍ ZA SEZONOU STOLNÍCH TENISTŮ
Radim se v právě uplynulé sezoně stala jednou z bašt stolního tenisu v okrese
a to jak počtem startujících, tak jiţ v březnovém čísle komentovaným bronzem
dorostenců. Konkrétně: Ţáci zůstali těsně pod stupni vítězů, kdyţ uhráli čtvrtou
příčku z jedenácti týmů. Nastupovali Jan Míka (mimochodem s pouhou jednou
prohrou z 39 utkání), dále Jan Jína, Roman Klouza, Martin Ziegelheim a Radek
Daniš. Áčko muţů v třetí třídě okresu v základní sestavě Tomáš Myšík (jednička
týmu i celého oddílu), Karel Stříbrný, Pavel Míka a Lukáš Brendl uhrálo 4. místo ze
14 týmů, coţ je výsledek velmi solidní. Ve čtvrté třídě okresu měla Radim hned dva
týmy, béčko sloţené z veteránů (Milan Šimek, Josef Čermák, Václav Nidrle a Jiří
Kalenský), které nakonec bylo deváté z osmnácti účastníků a céčko (Jakub Novák, Jan Gebauer, Matěj
Holzer, Václav Kříţ), které si pro příští sezonu šestým místem vybojovalo změnu označení na béčko.
Veteránům nezbývá, neţ přijmout fakt, ţe v následující sezoně budou aţ céčkem …
O Velikonoční sobotě ukončili stolní tenisté sezonu definitivně tradičním turnajem muţů, který se
hraje nepřetrţitě uţ od poloviny sedmdesátých let.
–n-

Výročí v našich vískách

Změna otevírací doby v radimských potravinách
Po – Čt
Pá
So

Květen
Kořínková Hana

Pranostika

7,00 – 16,00
7,00 – 16,30
7,00 – 10,30

Velký pátek deštivý dělá rok ţíznivý.
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