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Číslo 6

Myslivecké sdruţení PODHÁJÍ RADIM pořádá

RADIMSKÉ HALALI
V sobotu 16.června 2012 od 11,30 hodin na hříšti v Radimi
Bude se podávat grilovaná specialita a zvěřinový guláš
Na vaši návštěvu se těší členové mysliveckého sdruţení

TURNAJ VE VOLEJBALE ŽEN A ŽACTVA
V sobotu 28. 4. 2012 se v Radimi na hřišti pořádal turnaj ve volejbale ţen a ţactva. Turnaji přálo
pěkné počasí i velký zájem sportovců. Soutěţilo 6 druţstev ţactva a 3 druţstva ţen. Fotografie z konané
akce si můţete prohlédnout na webových stránkách Radimi.
Výsledky ţactvo: 1. místo Radim, 2. místo Hořice, 3. místo Vysoké Veselí, 4. místo Pecka „A“, 5. místo
Dřevěnice, 6. místo Nová Paka.
Výsledky ţeny: 1. místo Radim, 2. místo Jičín, 3. místo Dřevěnice.

ATLETIKA ŽACTVA
TJ Sokol Radim vyslala do okresního kola konaného 9. 5. 2012 v Jičíně 6 dětí. R. Kulhánek (2.
místo), M. Hlaváček, T. Říhová (1. místo), A. Šrajerová, A. Krejcarová (2. místo), Š. Ederová (3. místo). Do
krajského kola, které se konalo 13. 5. 2012 v Týništi, postupovaly 4 děti umístěné do 3. místa. V kraji jsme
zaznamenali velké úspěchy, kdyţ se T. Krejcarová umístila na 7. místě, T. Říhová na místě 8., Š. Ederová
byla 6. a R. Kulhánek 11. ve své kategorii. Navíc A. Krejcarová s T. Říhovou jako druţstvo obsadily 2.
místo.
TJ Sokol Radim zve všechny příznivce nohejbalu na 23. 6. 2012 na hřiště do Radimi, kde se od 9:00 hodin
uskuteční TURNAJ V NOHEJBALU.
TJ Sokol Radim pořádá 14. 7. 2012 od 9:00 hodin na hřišti v Radimi turnaj v TROJBOJI. Soutěţit se bude
v následujících disciplínách: volejbal, nohejbal a stolní tenis.
TJ Sokol Radim zve všechny příznivce volejbalu na tradiční LOSOVANÝ TURNAJ MUŽŮ A ŽEN V
DEBLECH, který se uskuteční v sobotu 21. 7. 2012 od 9:00 hodin na hřišti v Radimi.

Výročí v našich vískách
Červen
Kopačková Hana
Červenec
Sedláčková Vlasta

Pranostika

Je-li slunečno na svatého Víta, urodí se mnoho ţita.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO 48 – „DOLENÍ“ BYTOVKA, PŮVODNÍ DOMEK ROZBOURÁN
První zmínka je z roku 1864, kdy zde stával dřevěný domek, který stál v prostoru dvora č. p. 80
(Nidrlovi). V něm bydlel Josef Jůza (1831), jeden ze dvou hrobníků v obci, se svobodnou dcerou Annou
(1867). Po jeho smrti v něm ţil Josef Plašil (1852), obuvník. Tato dřevěná stavba byla zbourána po první
světové válce.
Popisné číslo dostal malý cihlový domek slouţící jako výměnek k popisnému číslu 50. V něm bydleli
Josef Sedláček (1861), pocházející ze Soběrazi s manţelkou Františkou, rozenou Čapkovou (1861)
z Lomnice n. Pop., kterou si vzal v roce 1884. V době přestavby č. p. 80 v šedesátých letech zde bydleli
Václav a Anna Nidrlovi, následně pak při stavbě nového domku i Karel a Marie Fibigerovi. „Baráček“ – tak
se mu říkalo – byl zbourán v roce 1968.
JZD Radim na jeho místě a na místě farské stodoly postavilo šestibytovku. Prvními obyvateli byly
rodiny: Gritzerova, Benešova, Horákova, Karvajova, Sádovská a Laksarova-Vitnerova. Vystřídaly se i další
rodiny: Sýkorova, Munzarova. Obyvatelé popisného čísla v roce 2000 : Oldřich a Markéta Gritzerovi, Jan,
Petr a Olga Ševčíkovi, Ševčíkovi mladší Jan s Ivou a dětmi Lukášem a Lucií, Libuše Benešová, Miroslav
Hubáček, Roman a Dana Kejklíčkovi s dětmi Danou a Romanou, Jaroslav Protiva s přítelkyní Irinou
z Ruska a Jarmila Vitnerová. Současný stav je takovýto: Oldřich Gritzer (1925), Markéta Gritzerová (1942),
Libuše Benešová (1931), Miroslav Hubáček (1931), Olga Ševčíková (1953), Petr Ševčík (1985), Roman
Kejklíček (1967), Iva Ševčíková (1966), Lucie Ševčíková (1998), Ševčík Lukáš (1995), Jaroslav Protiva
(1967).

ČÍSLO 49 – VLADISLAV SEDLÁČEK
Generace tak, jak se v popisném čísle (kterému se říkalo „v sadě“) střídaly: Nejstarší známí obyvatelé
– Jan Valenta (1844) s manţelkou Annou Krátkou (1850), kteří se vzali v roce 1870. Na pomníčku hrobu
byla do roku 1986 uvedena i Aneţka Krátká (+1900), s velkou pravděpodobností matka Anny. Hrob
následně renovoval Vladislav Sedláček, původní náhrobek byl vyměněn. Dalšími majiteli byli Ladislav
Valenta (1878) a manţelkou, křestní jméno není přesně známé (+1935). Následovali Vladislav Sedláček
(1925) ze Dřevěnice, který si vzal v roce 1948 dceru Valentových Bedřišku (1926).
Staré stavení bylo v padesátých letech zbouráno a postavena vilka, kterou i později majitelé
přestavovali. Sedláčkovi měli děti: Evu (1949), provdanou do Valdic a Vladislava (1951), který si vzal
Hanu, rozenou Svobodovou (1950) ze Zboţí. Ti měli dceru Markétu (1974) a Janu (1975) a syna Petra
(1976). Do vilky se přiţenil manţel Markéty Jan Míka (1971) ze Ţeleznice a objekt obývají ještě s dětmi
Janem (1999) a Adélou (2003).
V červencovém čísle roku 2012 se zastavíme u dalších dvou čísel – 50 a 51. Chcete-li nám pomoci
s upřesněními, kontaktujte nás mobilu 603346410 , na pevné lince 493597343 či na e-mailu : nidrlovi@wo.cz.
Václavové Nidrlové

Zpráva přípravného výboru oslav Tužína a Podhájí
Na Tuţíně v úterý 15. května začala oprava kapličky, která byla obecním zastupitelstvem v roce
2011 prohlášena za „ Kulturní dědictví místního významu “ a obec obdrţela dotaci z „ Programu rozvoje
venkova ČR „. V současné době je do tisku dána zpracovaná publikace o obcích Tuţín a Podhájí, která
zahrnuje jejich historii od první zmínky v roce 1406. Obsahuje také další zajímavosti a hlavně popis
jednotlivých domů Tuţína a Podhájí včetně původních i současných majitelů. Děkujeme těm, kteří se svým
příspěvkem podíleli na tvorbě této 125 stránkové publikace a všechny Vás srdečně zveme na Sjezd rodáků a
přátel obcí Tužín a Podhájí a pouťovou veselici. Pozvánka s programem a dalšími důleţitými údaji je
přílohou právě vydávaného Obecního zpravodaje číslo 6.
Ţádáme všechny občany Tuţína a Podhájí, kteří jsou ochotni v přípravách této ojedinělé akce
pomoci, aby se přihlásili panu Miroslavu Říhovi osobně, nebo na tel. 607 936 444. Věříme, ţe se nám
společně podaří oslavu důstojně uskutečnit a nezbývá jen přát si na tento den hezké počasí.
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