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Zpráva ze zasedání zastupitelstva dne 2.5.2012





Zastupitelé schválili změnu katastrální hranice mezi obcí Dřevěnice a Studeňany.
Paní starostka dostala pravomoc na nákup drobných předmětů do 10.000,-Kč .
Byly zamítnuty žádosti na odprodej obecních pozemků na Tužíně a ve Studeňanech.
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem a výsledky krajské kontroly v naší škole a školce,
která proběhla v minulém měsíci.
 Dále byla volena školská rada, za OÚ byl zvolen pan Vratislav Kříž.
 Jelikož mladí lidé oplývají dobrými nápady, v příštích dnech budou osloveni 2 mladí
projektanti k vypracování návrhu realizace využití prostor v naší hospodě.

Základní škola a mateřská škola v Radimi
Dne 23. 4. 2012 proběhlo na Obecním úřadě pasování prvňáčků na čtenáře.Královna
pohádek, paní knihovnice Jaruška Adolfová pasovala čtyři prvňačky, které předvedly, že umí nejen
přednést básničku, ale také přečíst svou první pohádku. Vše proběhlo za účasti rodičů, prarodičů,
paní starostky a učitelek.
Dne 26.4.2012 jsme na základní škole slavili Den Země, abychom si připomněli, že je třeba
naši Zemi chránit a pečovat o ní tak, aby se nám všem na ní dobře žilo. Paní učitelky a děti se
vydaly na přírodovědnou procházku, kde společně plnily rozmanité přírodovědné úkoly, hledaly
stopy zvířat, ze kterých pak získávaly sádrové odlitky. Cestou nazpět sbíraly do pytlů odpadky,
které se bohužel i u nás v Radimi najdou také tam, kde by neměly být.
První týden v květnu proběhl v mateřské škole zápis dětí na příští školní rok 2012/13. Máme
zapsaných 25 dětí. Kdo jste zapomněl, rychle ještě spěchejte, dvě místa jsou volná!
Zdraví Vás děti a kolektiv MŠ a ZŠ

Sádrový odlitek

Do pytle putuje brzda a zbytek bobu
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO 46 – BÝVALÁ FARA, OD 1987 JIŘÍ MILITKÝ
Má se za prokázané, že radimská fara byla založena 3. ledna 1765 – citujeme: „přeměněna
jest radimská logatie ve faru“. Zajímavý je jistě i soupis farářů, kteří zde působili: nejdříve do
Radimi dojížděli kněží z Pecky.
1765 – Josef Dont jako první farář,
který se ale v zápětí vrátil na Pecku
Karel Gotman (někde psáno Khotman),
ten faru dobudoval
1782 – Antonín Syřiště, kooperátor
1786 – Ignác Rychnovský (zemřel 1807)
1807 – Mythyas Brudna z Hořenaus –
tehdy vznikla
kostnice u kostela
1821 – Josef Andres z Bohdanče
1827 – Franc Pavlíček
1827 – Jan Hrdina, kaplan a Wenzl Muška,
cooperator
1838 – Filip Hloušek z Libštátu
1845 – Václav Jelínek (psáno i Gelinek) z Libštátu
1850 - Václav Částek, kooperátoři Spradek a Nešpor
1856 – Jan Tobiášek, vlastenec a buditel,
zřejmě nejslavnější radimský farář

1869 – Antonín Hrubý, pozdější vikář ve Smidarech
1886 – Václav Kuřil
1888 – František Ditrich
1902 – Jan Groh, později jičínský děkan
1907 – Vincenc Rameš, zemřel na radimské faře 1941
1941 – František Donát, administrátor a
železnický děkan
1941 – František Stříbrný,
v této době (1942) došlo ke zrušení fary
1943 – Jan Novák, později trutnovský děkan,
v roce 1945 zde krátce bydlely 4
rodiny německých uprchlíků od polské Opole
1956 – František Polreich, později jičínský děkan
1957 – Josef Špalda
1963 – Josef Uhlíř (+1982)
1983 – Josef David
1990 – Pater Josef Kordík z Nové Vsi n. Pop.

Fara byla „funkční“ do roku 1942, následně chátrala, byla využívána obcí jako veřejná
prádelna a nebyla udržována. Postupně byla bourána na konci padesátých a na začátku šedesátých
let 20. století, na místě fary je v současné době parčík.
Jsme si vědomi, že fara by si zasloužila ještě více prostoru podrobnějšímu popsání historie.
Čtenáři si musejí počkat, ale k tématu se určitě vrátíme.
Následně dostal toto popisné číslo Jiří Militký (1957) ze Dřevěnice 33, který v roce 1987
dobudoval novostavbu „Na Zahumení“. Manželka Hana (1960), rozená Kořínková z Radimi 14,
dcery Petra (1983), provdána Macáková a Pavla (1984).

ČÍSLO 47 – DAGMAR HÁTLOVÁ
Ze starých knih je zjištěna první zmínka o tomto popisném čísle z roku 1784, kdy v něm bydlel
Jan John, rychtář. Následně se v roce 1803 připomíná Vít John, konšel. Jeho částečným nákladem se
v roce 1820 vystavěla Boží muka „U Křížku“. Dalšími majiteli jsou bezdětní manželé Jůzovi, po nich
Bohumil Kunt (1870) s manželkou Marií Čmelíkovou ze Soběrazi, s dětmi Josefem, Bohumilem,
Miroslavem a Stanislavem.
Následují Karel Fibiger s manželkou Marií, rozenou Koženou z Jivan. Měli syna Jaroslava
(1926), ten si vzal Vlastimilu, rozenou Nydrlovou (1934) z Radimi 43. Ti dřevěný domek přestavěli na
konci šedesátých let na zděnou vilku. Z tohoto manželství vzešli synové Jaroslav (1954) a Vlastimil
(1956-2004). Posledně jmenovaný se stal majitelem. Po jeho smrti domek převzala jeho sestřenice
Dáša Hátlová (rozená Odvárková) (1968) s manželem Michalem Hátlem (1976) a dětmi Anetou
Odvárkovou (1990) a Nelou Hátlovou (1999). Několik let zde žila i rodina Fořtova.
V červnovém čísle roku 2012 se zastavíme u dalších dvou čísel – 48 a 49. Chcete-li nám pomoci
upřesněními, kontaktujte nás mobilu 603346410 , na pevné lince 493597343 či na e-mailu : nidrlovi@wo.cz
Václavové Nidrlové
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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.

Lomenice
Nejzajímavější částí dřevěných staveb byly lomenice, majíce název od toho, že trojhranný svislý
štít byl příčnými dřevěnými římsami na několik polí jakoby lámán. Bohatě zdobený štít odráží zvyklosti
místních lidových tvůrců – tesařů, a spočívá v malebném seskupení lišt a sloupků, často vykrajovaných
do členitých obrysů a propojovaných širokými obloučkovými vlysy. V naší oblasti se lomenice vyvinula
v neobyčejně bohatý typ, založený na rytmickém řazení malých políček, propojovaných mohutnými
profilovanými římsami obvykle do tří nad sebou vzájemně předsazených polí. Prkénka jsou kladena
v diagonálách střídavě proti sobě, nejsou přes sebe překládána, ale lištována. Vzniká tak stupňovitá
šachovnice polí lemovaných širokými profilovými pilastry, případně svazkem lišt tzv. vánoček.
Štít vybíhal buď do špičky, nebo byl ukončen šikmo
záklopové prkno
seříznutou stříškou - polovalbou. Pod ní bylo vodorovné
prkno – záklopa, které bylo jakýmsi křestním listem domu.
Na ní bylo ozdobným písmem uvedeno kým a kdy bylo stavení
„vyzdviženo“ čili postaveno, nebo případně i neslo nějaké domovní
požehnání.
V roce 1930 byl proveden zápis starých stavení, na kterých se
ještě zachovaly nápisy na záklopu lomenice. Tak např. na chalupě
č.p. 34, která stávala na návsi byl tento nápis.
„ Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, L.P. 1797 dne 30. července, stavěna jest
Lomenice s polovalbou – Podhájí čp. 2
tato lomenice za pomoci též a z nákladu Josefa Slavíka – stavěl Josef
Kunt.“
Výňatek z připravované publikace

NORSKÉ VELIKONOCE ZA POLÁRNÍM KRUHEM
V luteránském Norsku se nechodí do kostela příliš často – výjimkou nejsou ani velké církevní
svátky, z nichž jsou Velikonoce jistě největší. Tedy: do kostela jdou převážně věřící. Většina lidí tráví
svátky pokud možno v přírodě, nejčastěji na chatě v horách. Vyjíždějí na běžky, dokonce i ti, kteří toho
v sezoně moc nenalyžují. Radují se tak z konce zimy, která je v těchto
zeměpisných šířkách opravdu dlouhá. Vždyť v prosinci a na začátku ledna
sluníčko z obzoru zmizí na dlouhé čtyři týdny. Ale Velikonoce jsou, jak
známo, pohyblivý svátek, tedy za polárním kruhem je to výrazný rozdíl
v počasí, jsou-li už v březnu či po polovině dubna. Lidé se tedy sluní,
někdy má sluníčko – ze zmiňovaných důvodů – už sílu opalovat.
Velikonoční volno je poměrně dlouhé, v práci se končí už ve středu
v poledne a nastupuje se až v úterý. Žádné speciální jídlo Norové (jako
třeba o vánocích) nemají, snad jen jehněčího se konzumuje více. Spíše se
mlsá – pomeranče, čokoláda Kvikk-lunch, čokoládová vajíčka, sladkosti a
vše je po norsku „sitte i solveggen“ = člověk sedí v závětří a sluní se.
Nepraktikuje se žádná koleda, žádné zpívání či obdarovávání a určitě ne
pomlázka. Když jsem se v rodině či mezi známými zmínila o pomlázce a
honu na dívky a ženy tak populárním v Čechách, dívali se na mne jako na
pračlověka … Ve školce děti malují vajíčka, vosk se nepoužívá (v těchto zeměpisných polohách včely
nejsou), pouze barvičky. Vyloženou specialitou Norů jsou velikonoční detektivky = påskekrim. Jsou
všude, v televizi, v rádiu, řada autorů vydává právě v tento čas novinky. Dokonce i na kartonech od
mléka naleznete příběh s kriminální zápletkou a kupující mohou zaslat rozluštění na zvláštní telefonní
číslo. Všeobecně ale řečeno – Velikonoce jsou svátky klidu, rodinné pohody a pobytu na sluníčku a
čerstvém vzduchu! A jestli se mi podaří Norům nějaký velikonoční zvyk importovat? Spíše ne, pokud
nějakou drobnost ano - pomlázka ani koleda nemá šanci.
Na dceři Zuzaně Johansen vyzvídal Václav
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Z dopisu vedoucího sběrného dvora Jičín
„V poslední době se v separačních kontejnerech určených pro sběr skla, plastů a papíru objevuje
nadměrné množství komunálního odpadu. Suroviny v těchto kontejnerech jsou tímto velmi
znehodnoceny. V některých případech tvoří až 40% obsahu těchto nádob.“
Věříme v to, že většina našich obyvatel, kteří váží cestu k těmto kontejnerům, třídí správně, ale i
přesto musíme na tuto problematiku upozornit a doufáme, že se situace zlepší. Vaše redakce

TJ SOKOL RADIM A SDH RADIM VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

POSEZENÍ S TÁBORANKOU
V NEDĚLI 3. 6. 2012 OD 14,00 HOD NA RADIMSKÉM HŘIŠTI

Výročí v našich vískách
Červen
Erlebachová Věra
Erlebach František
Sedláček Jaroslav
Luňáková Miluše

Říha Václav
Glos Jaroslav
Morávek Ladislav

Výzva OÚ Radim
V úředních hodinách každou středu v čase od 16,00 do 19,00 hod
jsou vybírány poplatky
za komunální odpad
a
za vodu (období říjen 2011- duben 2012) cena je 18,-Kč/m3

Pranostika

Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.

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

Počet výtisků: 150 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

