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Zasedání zastupitelstva
Na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2013 zastupitelé schválili příjem dotace na nová
okna u hospody a nákup pozemku u bytovky. V různém se pak zastupitelé zabývali i s rodiči
žáků z místní školy se situací ve škole a školce (bližší informace o škole a školce jsou na
obecním webu).

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 27.února 2013 byli na místním úřadě starostkou Zdeňkou Brixovou přivítáni nejmenší obyvatelé
našich obcí, zazpívat jim přišli žáci místní školy. Přivítáni do života byli (viz. Fotografie níže z leva)
Michaelka Stříbrná, Milánek Tichý, Šimonek Červinka, Emička Šuková, Honzík Myšík, Adélka Málková a
Adámek Kabela (Deniska Benešová z důvodu nemoci byla přivítána doma).

Den matek
V sobotu dne 11. května se v odpoledních hodinách v místním hostinci konal již tradiční den matek.
Byl připraven bohatý program v podobě módní přehlídky svatebních šatů Jiřiny Tauchmanové z Nové Paky,
vystoupení dětí z místní školky a školy. Netradičně v sále zazněly housle manželů Koláčných. Celá akce
byla zakončena hudební zábavou v podání rodiny Stříbrných. Každá maminka si pak domů kromě
kulturních zážitků odnesla i kytičku.

Turnaj žákovského volejbalu
Státní svátek 8.5. využil Sokol k uspořádání žákovského turnaje ve volejbale. Soutěžilo osm družstev
v šestkovém volejbale. Zvítězilo Vysoké Veselí, stříbro mají Hořice a třetí příčku obsadila domácí Radim.

Výročí v našich vískách
Červen
Erlebachová Věra
Luňáková Miluše
Šulcová Marie
Ševčíková Olga
Kopačková Hana
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Pasování čtenářů
V úterý 23. dubna 2013 se v zasedací
místnosti OÚ v Radimi uskutečnilo pasování
letošních prvňáčků na čtenáře.
Pasování uváděla a slovem provázela
ředitelka školy paní Jana Zedníčková. V úvodu
přednesly básně Adéla Schreierová a Anička
Dědková, žákyně třetího ročníku. Svůj čtenářský
um prokázaly děti při četbě pohádky Nevěsta
žába. Samotné pasování prováděla naše
knihovnice, paní Adolfová, převlečená za
Královnu pohádek.
Za svoji píli a dovednost děti dostaly
pamětní list, knížku Nejkrásnější bajky s
věnováním a drobné dárečky. Zároveň byly
Královnou pohádek poučeny, jak se mají ke
knížkám chovat, jak je možno si knížky v naší knihovně půjčovat a dostaly již svou čtenářskou průkazku.
Na závěr pozdravila všechny přítomné paní starostka a poděkovala paním učitelkám i rodičům za
jejich každodenní dohled nad prvňáčky při jejich přípravě na školu. Zároveň popřála dětem i rodičům
mnoho dalších úspěchů a radost z chvil strávených nad knížkou.

Libuše Ducháčková prohání jehlu
Tužín – Libuše Ducháčková nás vítá ve svém domě, který je vyzdoben trošku netradičně. Stěny obydlí krášlí
obrázky. Na tom by nebylo nic mimořádného, až na to, že jsou všechny vyšívané.
Ručním zdobením ubrusů, deček, prostírání, povlečení se zabývá možná mnoho žen, ale paní
Ducháčková dokáže pomocí stehů vytvořit nezaměnitelné Ladovy krajiny, dominantní Karlštejn, přírodní
zákoutí nebo třeba úsměvného kominíčka, tanečnici i dokonce slepice, které zobou na dvorku. Steh po stehu
klade vedle sebe, mlčí, počítá. Pamatuji si dodnes, jak jsem jako dítě obdivovala výtvory mé babičky. Nad
dveřmi do kuchyně visel právě jeden z vyšívaných obrázků s požehnáním. „Babi, to ti ale dalo práce, viď?"
Vždycky jsem zkoumala, za jak dlouho se může člověk „propíchat„ k takovému veledílu. „Ale ne, to bylo
jen pár chvilek," odpovídala.
S paní Ducháčkovou je to stejné. „Kolik má obrázek stehů? No, to jsem nikdy nepočítala, ale bude to asi
několik tisíc. Jeden mi trvá přibližně tři neděle. Člověk k tomu musí mít náladu," vysvětluje. Většinou
začíná po ránu, kdy vyšívání bere do ruky tak na dvě hodinky, a pak v průběhu dne, jak je čas. Když dovolí
počasí, prohání jehlu venku. O sobotách a nedělích vyšívání vypouští.
Koníček - K zálibě ji vlastně dovedla nutnost něco vytvářet, když musela ze zdravotních důvodů ukončit
práci v živočišné výrobě a odešla do invalidního důchodu. „Byla mi dlouhá chvíle. Co jsem měla dělat?
Nejdříve jsem začala s ubrusy. To byla ještě maminka a ta mi říkala, zkus obrázky, a u nich jsem zůstala.
Nejlépe mně jdou krajinky," říká paní Libuše, kterou tato činnost uklidňuje.
Fakta - Libuše Ducháčková se zabývá vyšíváním obrazů. Je vdaná, s manželem mají tři děti a už i šest
vnoučat. Žijí na Tužíně.
Někdy si předlohu zakoupí, jindy si ji vytváří sama. „Předlohy jsou dnes drahé, tak třeba Karlštejn stál
pět set korun, a to jde vlastně jen o látku s nákresem. Bavlnky nejsou v ceně započítány," trošku si posteskla.
Nebrání se ani zhotovení výšivky na zakázku. Má jen trošku strach, zda tenhle koníček v rodině přežije.
Jehly se už ale po vzoru babičky chopila jedna z vnuček.
Autor: Iva Kovářová
Vyšlo v Jičínském deníku v sobotu 27.dubna 2013 v rubrice „Naši šikulové“

Odvoz domovního odpadu
V měsících květen až říjen bude prováděn odvoz TS Jičín vždy v pondělí ráno pouze v sudých týdnech.

Placení vody
Byl proveden odečet vodoměrů za zimní období, poplatek za vodu se vybírá na OÚ v úředních hodinách.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 67 – ZRUŠENO
Připomínají se zde manželé Cinekerovi – Josef, domkář z Dolního Vrchlabí a manželkou Barborou,
rozenou Smolařovou ze Zboží, kteří se vzali v roce 1883 v Úbislavicích s dcerami Annou (1888) a Marií
(1894). Pokračovateli pak byli Jaroslav Sedláček z Jičína, který si vzal výše zmíněnou Marii Cinekerovou.
Měli děti Marii (1921), Růženu (1923) a Jaroslava (1925?) Na lomenici objektu byla deska, na které byl
tento zápis – citujeme bez úprav pravopisu: „ Spomoci boží vystavěl Václav Draslar Leta Paně 1873
vyzdvižena 21. srpna. Zhotovil Jan Strnad a Jan Valeš.“ Objekt v padesátých letech koupil František
Odvárko z Radimi 43 a následně ho rozboural.
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ČÍSLO 68 – HANA KOPAČKOVÁ
Usedlost postavil Václav Draslar, mistr truhlářský, do roku 1888 starosta obce. Dále zde žili Josef
Glos (1851), chalupník z Chloumku s manželkou Annou, rozenou Benešovou (1852) z Radimi 15, kteří se
vzali v roce 1874. Následovali Bedřich Koudelka (1877) z Radimi 11 s manželkou Františkou (1879)
z Liběšic, po nich Alois Koudelka (1905) s manželkou Emilií (1909). Dalšími pak byli Josef Kopačka
(1930) s manželkou Hanou, rozenou Koudelkovou (1932). V letech 1967 – 1970 toto číslo přebudoval Josef
Kopačka, profesor gymnazií v Nové Pace a později v Jičíně a také jeden z porevolučních starostů obce.
V současné době zde žije Hana Kopačková s dcerou Zlatou Kobrlovou.
Na červnové 2013 pokračování připravujeme povídání o objektech čísla popisná 69 (zpracovala JUDr.
Jaroslava Svejkovská) a 70 . Chcete-li do připravovaného článku také zasáhnout, jsme na mobilu 603346410, na pevné
lince 493597343 či na e-mailu nidrlovi@wo.cz .
Václavové Nidrlové

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).

Vysvěcení kapličky
Kaplička obce Tužín, kterou postavili předchůdci dobrovolnými dary a dobrovolnou prací, v níž jest
umístěn zvonek, je srdcem všech občanů. Hlas jeho doprovází každého, kdož z této obce odchází tam, odkud
není návratu. A když hrozí oheň nebo jiná živelná pohroma, vždy jeho hlas svolává občany k pomoci. Tuto
kapličku měla udržovati obec, vždy jen malou částkou a ne vždy se celá vyčerpala a dokonce kolovaly
hlasy, že by se kaplička mohla rozházet. Bez nezbytného udržování kaplička pustla a roku 1944 byla již
obava, že se rozpadne. Zdejší hasičský sbor si vzal za úkol, že ji opraví. Provedl dobrovolnou sbírku u všech
občanů Tužínských a byla vybrána dosti vysoká částka, která by umožnila opravu provést.
V hasičské schůzi bylo schváleno zakoupení cementových tašek od Františka Bílka v cementárně ve
Valdicích. Jelikož válečná doba zastavila veškeré podnikání a materiál se těžko sháněl, byla oprava odložena
na pozdější dobu. Peníze, které zbyly byly uloženy v Kampeličce v Radimi. Teprve po válce v roce 1946
začal hasičský sbor s opravou. Místo krytiny z tašek bylo rozhodnuto zakoupit krytinu eternitovou, kterou
dodal a krytí provedl pokrývač Vít Nýdrle z Nové Paky. Přivezl ji zdarma Václav Beneš z Tužína, vápno bylo
zakoupeno v Jičíně a přivezl ho Antonín Vindyš rolník v Radimi. Prkna, která byla zakoupena v Železnici u
firmy Fidrmuc přivezl František Glos, rolník z Tužína taktéž zdarma a daroval i písek na omítku. Také
zapůjčil i lešení kolem kapličky.
Veškerou práci dobrovolně vykonávali bratři hasičského sboru: velitel Josef Pluhař, jednatel Josef
Roudný, starosta sboru Bohumil Bušák, pokladník Karel Sál, vzdělavatel Josef Říha a členové Václav Vích, Josef Svoboda
ml., Josef Nožička, Josef Erlebach, Antonín Kmínek st., Václav Haman, František Erlebach, František Glos, Viktor Jindra
a nečlen František Link. Zednická práce, kterou prováděli F.Link a F.Erlebach byla též částečně zaplacena.
Ostatní práce byly konány zdarma. Malbu provedli J.Říha a F.Erlebach, obrazy a jiné zařízení bylo
zakoupeno v Jičíně u firmy sklenáře Aloise Vinše. O čistotu a úklid bylo postaráno Marií Nožičkovou ml. a její
matkou. K opravě kapličky přispěl svým peněžním darem poslanec Alois Petr a také Jan Tůma ze Staré Paky.
A tak dne 28. října roku 1946, památného to dne, kdy byla zrozena naše první republika, byla znovu
opravená kaplička vysvěcena. Provedl jej farář ze Železnice, který spravoval kolaturu v Radimi, jelikož toho
času tam žádný kněz nebyl. Vysvěcení se zúčastnil hasičský sbor v počtu 18 členů. Před zahájením byla
vztyčena státní vlajka a zazpívána hymna. Farář poděkoval za krásný čin sboru a ostatním dárcům, kteří
přispěli jakýmkoliv způsobem na opravu. Jeho vlastenecká řeč prodchnula každého, kdož byl přítomen. Pak
byla sloužena mše svatá. Na závěr se farář rozloučil se sborem a ostatními a každý se rozcházel do svého
domova s pocitem, že opravená kaplička svým pěkným vzhledem, zase upoutá každého, kdo přijde do jejího
okolí.

Pranostika

Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
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