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♦Duben 2013 ♦

Číslo 4

Zasedání zastupitelstva
Zastupitelé na posledním zasedání dne 20.3.2013 schválili rozpočet obce na rok 2013.
Také se zabývali řešením výkupny ovoce na návsi, vybírali nového nájemníka do bytového
domu po paní Křelinové a dále zvolili pana Václava Nidrleho ml. za kronikáře obce.

Jarní sportování v Radimi
Jaro se ze spánku probouzí velmi pomalu, zato sportovní činnost neutichá ani v těchto měsících. Děti
se 23.2. 2013 zúčastnily v Bělohradu turnaje v šestkovém volejbalu. Radim skončila druhá, Dřevěnice čtvrtá
z osmi účastníků. V Hořicích se pak 23.3.2013 konal turnaj ve kterém Radim obsadila druhou pozici,
Dřevěnice skončila sedmá ze sedmi.
Ženy se 16.3.2013 zúčastnily v Bělohradu turnaje ve volejbale.
Radim skončila čtvrtá a Dřevěnice šestá ze sedmi.
V sobotu 30.3.2013 se konal velikonoční turnaj ve stolním tenisu,
který se nepřetržitě pořádá již od roku 1975! Dopoledne soutěžilo žactvo
a z osmi účastníků zvítězil J. Míka před Jínou a Danišem. Odpoledne pak
patřilo mužům, kde z devatenácti účastníků zvítězil Josef Palička.
Stříbrnou pozici obsadil K. Horák a bronz si domů odvezl J. Stuchlík.
V neděli halu obsadili volejbalisté a pořádali zde velikonoční
turnaj trojic. Na prvním místě skončili Botka a spol. Druhou pozici
obsadili Rohlíček, Kyselo a Vocásková. Bronzovou medaili si vybojovali
Odvárko, Míka a Ševčík.
V sobotu 13. 4. 2013 pořádá TJ Sokol 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, přispějete tím na rozvoj sportu a podporu mládeže ve Vaší obci.

Ve středu 8.5. 2013 pořádá TJ Sokol Radim od 9:00
hodin v Radimi dětský turnaj ve volejbale.

Buďme k sobě ohleduplní
S nastupujícím jarem nás čekají zahradní a úklidové práce, prosíme všechny občany, aby byli
ohleduplní k ostatním a dodržovali pokud možno nedělní klid, neboť všichni máme po týdnu práce nárok na
nedělní odpolední odpočinek.
Z.Stříbrná

Výročí v našich vískách
Květen
Schreier Josef
Glosová Vlasta

Pranostika

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
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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).

Hasičský ples
Po skončení druhé světové války, ve které byly zastaveny veškeré zábavy, byl opět v nové osvobozené vlasti
pořádán hasičský ples v neděli dne 6. ledna 1946 v hostinci paní Raplové. Přesto, že bylo z různých míst povídáno, že
ples se měl raději pořádati v hostinci u Černých a dokonce kolovaly pověsti, že se ples u Raplů nevydaří. Vydařil
se ale skvěle, aniž by bývala tak hojná návštěva očekávána. Podle usnesení hasičského výboru se zábavy měly
konat střídavě v obou hostincích, což bylo také vzato na vědomí a usnesení toto se dodržovalo.
Ples se líbil všem návštěvníkům, sál byl vydekorován zeleným chvojím a zpestřen dekoračními kulisami
zelených lesů. Toto opatřili bratři Josef Říha, Josef Pluhař, Karel Sál, František Erlebach a Josef Roudný. Osvětlení sálu
bylo provedeno tlakovými lampami „Hasák“, které skvěle osvětlovaly celý sál. Hudba hrála dechová radimská o
10 mužích, kterou projednali J.Říha a J.Roudný a hrála hodně a pěkně. Počasí bylo pěkné, suché neboť na holo
mírně mrzlo. Návštěvníků se sešlo mnoho, takže sál byl přeplněn. Zábava byla přátelská a veselá. Při dobré
hudbě se vytančili a poveselili všichni a každý si odnášel pěknou vzpomínku na tuto dobře připravenou akci.
Návštěva byla poctěna hojně ze samotné obce, pak z Radimi, Dřevěnice, Stavu, Úbislavic a Zboží. Z těchto obcí
byl největší počet a mimo to byli ještě návštěvníci z jiných různých míst. Začátek plesu byl o šesté hodině
večerní a končil o třetí hodině ranní. Vstupné bylo vybíráno 25,-Kč, sál propůjčila pí. Raplová zdarma.
Pozvánkami bylo vybráno ve Dřevěnici 344,-Kč, v Radimi 195,-Kč a v Tužíně 170,-Kč. Celkový příjem byl
5.854,-Kč, výlohy (hudba 2.200,-Kč, povolení plesu 218,-Kč, zemská dávka 731,-Kč, včetně nákupu obálek,
vstupenek a zhotovení pozvánek) vydání celkem 3.511,-Kč. Výtěžek z plesu tedy činil 2.343,-Kč.

POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 66 – BYTOVÝ DŮM OBCE RADIM „HRAD“
Připomíná se, že toto číslo postavil v padesátých letech 19. století starosta obce Václav Draslar,
zemědělec a truhlář. Bydlel v domě čp. 68. dostal velikou truhlářskou zakázku při přestavbě Kartouzského
kláštera ve Valdicích, proto potřeboval odpovídající prostory. V tu dobu zaměstnával až dvacet truhlářských
dělníků. Když skončila zakázka pro klášter, začal velikou budovu přestavovat na společenský dům v obci. Zřídil
zde hostinec a řeznictví, postavil chlév, stodolu, porážku a obytnou sušírnu. Z dílny v prvním patře vznikl sál,
kde se konaly společenské zábavy, začalo se zde promítat kino (prvně v obci) a pravidelně se zde hrála divadla.
Jedním z jeho synů byl František (1.11.1859-1927), který dům zdědil. Také on byl starostou obce (od roku 1913).
Po zřízení pošty v obci (kolem roku 1890) byl prvním c.k. poštmistrem. Po Františkovi byla majitelkou jeho
dcera Marie (1892), provdaná za Ing. Josefa Čmelíka ze Soběrazi, manželství bylo bezdětné. Jedna z dcer
Františka Draslara byla Josefa Machytková. Dalším majitelem byl profesor Zdeněk Kalousek, pravnuk právě
zmíněné paní Machytkové a po něm jeho dcera Vitvarová, která prodala dům obci Radimi. V budově bydleli
řezníci a hostinští: Josef Draslar (1877) s manželkou Annou (1878) rozenou Bílkovou z Tužína, Antonín Petrák
(1874), Mikoláš (bez bližších podrobností), Jan Bajer (1888).
Po druhé světové válce jak hospoda, tak řeznictví skončily a rodina Bajerova (manželka Františka
Bajerová a syn Jan Bajer 1924) se odstěhovala do Zboží.
Dále vyjmenujme poštmistry a zřízence pošty, kteří bydleli v prvním patře a v sušírně: Sl. Vinčová, J.
Čermák, rodina Mádlova (František 1870), Štekrova (Josef a Anna), Celerova (Václav a Marie, děti Marie, Jiří a
Zdeněk), Knapova, Korosova (Ignác a Františka). Narodil se zde i Karel Jičínský-Koros, člen Národního divadla
v Praze a ředitel Východočeského divadla v Pardubicích. Připomínají se zde i Jan Žďárský (1884) z Tužína
s manželkou Růženou (1890) rozenou Korosovou.
Následně zde byly kanceláře JZD Radim (od šedesátých let), ty se v roce 2002 přestěhovaly do Soběrazi.
Nyní je zde nákladem obecního úřadu v Radimi bytový dům,ve kterém žili a žijí:
 Martin Čech 1986, Michala Čechová 1985, Adéla
Čechová 2009
 Milan Drahoš 1983, Romana Vrbatová 1987 po nich Jana
Oborníková 1984 a poté Radomil Karban 1964
 Tomáš Myšík 1985, Adéla Švůgerová 1988 po nich již
zmiňovaní Milan Drahoš a Romana Vrbatová
 Petr Šuk 1981, Jitka Šuková 1984, Ema Šuková 2012
 Marie Demuthová 1965, Pavel Demuth 1997

 Markéta Hlaváčková 1974, Miroslav Hlaváček 2004
 Liběna Křelinová 1960
 Ladislav Dudek 1956, Libuše Šupíková 1955
 Miroslav Fořt 1986 po něm Lukáš Hrtús 1985, Šárka
Vítová 1990
 Jana Oborníková 1961
 Pavel Mádle 1978, Naděžda Böhmová 1963

Na květen 2013 už připravujeme normální pokračování, zastavíme se u objektů Čísla popisná 67 a 68. Chcete-li do
připravovaného článku zasáhnout, jsme na mobilu 603346410, na pevné lince 493597343 či na e-mailu nidrlovi@wo.cz

