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Číslo 6

110 LET SOKOLA RADIM
I přes krajně nepříznivé počasí pořadatelská TJ Sokol Radim splnila to, co si
předsevzala – tedy uspořádala velmi důstojné oslavy 110. výročí svého vzniku.

Už v pátek v podvečer se na místním hřbitově uskutečnil pietní akt, kdy představitelé TJ
i obce Radim uctili památku všech svých předchůdců, kteří řídili celou rozsáhlou činnost aktivní
jednoty v letech předcházejících.
Dále následovala slavnostní schůze v sále hostince „U Růže", kde byli oceněni ti
nejzasloužilejší z výboru TJ, nejpracovitější při akcích na hřišti a následovala beseda nad kronikou,
zejména nad tou částí
historie, kterou už zná
z vlastních vzpomínek
jen málokdo. Tady
doslova
exceloval
téměř devadesátiletý
Václav Nidrle, který
v praxi dokázal, že
dobrou paměť lze
udržet až do vysokého
věku. Moc se líbil
i kombinovaný
fotografický a filmový
sestřih z celé bohaté
historie.
Zaujal
i pěkný
almanach,
který sestavila a pro
tisk připravila Petra Macáková.
A v sobotu to přišlo … Sportovní areál TJ – hřiště včetně klubovny a tělocvičny – vše bylo
vzorně připraveno, občerstvení zajištěné, udírna rozpálená, ale počasí začalo být proti! Už před
desátou začalo
pršet a antukové
kurty
včetně
přilehlých ploch
se
stávaly
bažinou.
Pořadatelé to ale
„neodpískali" –
naopak: bojovali
a
náročný
program
zredukovali jen velmi málo. A tak mohlo na dvě stovky (!) diváků vidět vyhodnocení a odměnění
nejúspěšnějších mládežnických sportovců, vystoupení místní mateřské školy a následně i školy.
Malé gymnastky (ty musely maminky ke kladině přinést, aby se v bahně doslova neutopily…) se
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taky počasí nezalekly a zasloužily si veliký potlesk, v hale předvedli místní aktivní stolní tenisté
exhibiční zápas, nastoupili i boxeři – na ně zejména nejmladší mužský potěr hleděl jak na
Supermany… Hodně se líbil i průřez tréninkovou jednotkou minivolejbalu v barvách, kterou
předvedlo hned pětadvacet nejmladších hráčů. To nejlepší přišlo nakonec: Nastoupily místní ženy
(asi se na mne nebudou zlobit, když prozradím, že některé i babičkovského věku) a předvedly
country taneček, ten opravdu
pobavil. Vysokou úroveň měla
i výstavka z dokumentů TJ nejen
kvůli
pěknému
estetickému
ztvárnění, ale zejména proto, co si
všechno zájemci mohli oživit (a
třeba
se
i nalézt
na fotografiích starých
často
několik desítek let). Následovala
ještě dětská diskotéka a večerní
tancovačka opět v místní hospodě
s posledním bodem programu –
ohňostrojem…
Celé dva dny bylo co jíst a
pít (dokonce jsme sladkosti dojídali
na tradiční nedělní „konferenci"…), předvedly se i hospodyňky z celé vesnice, když zdarma
napekly (a skvěle!).
Celý široký kolektiv pořadatelů v čele s neúnavnou předsedkyní Štěpánkou Kořínkovou si
určitě oddechl, že všechno „klaplo" na
jedničku s hvězdičkou a počasí bylo
opravdu poraženo na hlavu.
Tak tedy, Radimáci: Klobouček
dolů před tím, co jste o víkendu
předvedli a jak pozitivně jste se
k souboji s deštěm postavili! Vždyť co
je to pár kapek za krkem a promáčené
boty proti tomu, co musejí vydržet ti,
kterým velká voda bere střechu nad
hlavou …
Václav Nidrle

Více fotografií na : http://tjsokolradim.rajce.idnes.cz/

Zprávičky ze ZŠ a MŠ
S rychle se blížícím koncem školního roku a teplejším počasím se v Radimi uskutečnilo
vícero akcí, na kterých děti ze ZŠ i MŠ vystoupily. Své vystoupení představily ke Dni matek a na
výročí 110 let Sokola.
Na 31. 5. byl naplánován výlet jak školky, tak školy. I přes nepřízeň počasí si děti tento den
užily.
Pro letošní rok opět škola pořádá zájezd do Chorvatska. Děti dostanou vysvědčení již 21. 6.,
což je určitě potěší. Pro děti, které k moři nepojedou, bude poslední týden škola otevřena od 7:30
do 13:30. Děti si poslední týden užijí odpočinkově formou her, vycházek a volnočasových aktivit
pod dohledem pana učitele Mráze. Přejeme všem krásné prázdniny a také hodně všemi očekávané
slunečné počasí!
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 69 – Dr. JAROSLAVA SVEJKOVSKÁ
Popisná čísla – dnes s malou změnou : Dr. Jaroslava Svejkovská si číslo 69 popsala sama –
což kvitujeme s povděkem a doporučujeme i dalším zájemcům – a takto :
Je to velká zásluha mého prapradědečka Václava Šulce (?-1901), že mohu teď psát tyto
řádky. Václav Šulc se svými rodiči a sestrou přistěhoval do Radimi z Vidochova. V Radimi se
oženil a hospodařil v čísle popisném 4. Dům číslo popisné 69 byl postaven jako výměnek k domu
čp. 4. Václav Šulc uvažoval, že zde bude ještě i hospodařit, tak si k domu nechal postavit i chlév a
stodolu. Nakonec na svém statku čp. 4 hospodařil mnohem déle, než původně měl v úmyslu, a do
svého nového domu se přestěhoval opravdu až na svá stará kolena.
Dům čp. 69 byl postaven v roce 1871, říkalo se mu tehdy„na stavbě“. Prvním stálým
obyvatelem byla moje babička Františka Bedrníková, později provdaná Lepařová, se svou
maminkou Marií Bedrníkovou. Babička Lepařová (1871-1947) byla tedy po smrti svého dědečka
v pořadí druhým majitelem tohoto domu. Po její smrti v roce 1947 zdědil dům můj otec JUDr.
Jaroslav Lepař (1898-1974), po něm v roce 1974 byla majitelkou moje matka Helena Lepařová
(1919-2007). Od roku 2007 jsem v katastru zapsaná já, ale mnohem důležitější je, kdo všechno je
zapsán v srdci tohoto domu, kdo s kým se tu potkával, kdo tu kdy bydlel, kdo s kým debatoval a
filosofoval. Díky bohaté fotodokumentaci pořízené mým otcem lze si tato setkání trochu i
revokovat, nepřímo se účastnit a přenést v čase. Je to příležitost pro vzpomínání a ohlédnutí se,
porovnání s dneškem. Stejně tak jak tato postupně vycházející historie jednotlivých domů v Radimi,
tak i paměť černobílých fotografií a starých filmů vypovídá o nás a o těch, kteří tu byli před námi.
Kromě majitelů v tomto domě bydlela například i paní učitelová Tůmová, paní Tejchmanová,
Marie Valentová, Žofie Jínová, rodina Hekova a pan Rulf. Ten obýval zadní místnost, tehdy byla
ještě přístupná přímo ze silnice, dodnes jí říkáme „rulfovna“. Tato místnost je památečná i tím, že za
2. světové války tu měly „hlavní stan“ hlídky, které měly za úkol střežit klid a bezpečí v obci.
Jaroslava Svejkovská

Ćíslo 70 – EVA PROCHÁZKOVÁ
Prvním obyvatelem, kterého lze dohledat, byl Vincenc Kraus (1859), domkář z číla 27
v Radimi, který si v roce 1881 vzal Annu Frýbovou (1862-1933) z Podhájí 15. Měli dvě děti Annu
(1886) a Josefa (1888). Další pokračovatelkou tedy byla výše zmíněná Anna, která si vzala v roce
1907 Antonína Ouhrabku, dělníka z Chuchelny. Manželé měli tři děti : Růženu (1909), později
v Radimi 79, Annu a Antonína.
Současný objekt, který slouží jako rekreační chalupa, vlastní manželé Eva a Pavel Procházkovi
z Hradce Králové.
PRVNÍ PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO – ČERVENCOVÉ – POPÍŠE OBJEKTY ČP. 71 A 72. CHCETE-LI SE
PODÍLET NA PŘÍPRAVĚ, MŮŽETE SE OZVAT NA TELEFONY 603346410 NEBO 493597343, PŘÍPADNĚ NA
E-MAIL : nidrlovi@wo.cz.
Václavové Nidrlové

TJ Sokol Radim Vás zve na

TURNAJ DVOJIC V NOHEJBALE,
který se koná v sobotu 29.6.2013 od 9:00 hodin na hřišti
v Radimi. Prezentace od 8:30 hodin v den turnaje.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.
TJ Sokol Radim zve všechny děti a rodiče na

DĚTSKÝ DEN,
který se bude konat v sobotu 15.6.2013 od 10:00 hodin
na hřišti v Radimi. Po celý den bude ještě ke zhlédnutí
výstava 110 historie TJ Sokol Radim a možnost
zakoupení almanachu a triček k tomuto výročí.

-4-

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 župní sjezd
Dne 29. června 1947 konal se hasičský sjezd Jičínské župy v Jinolici. Také sbor Tužín-Podhájí
se zúčastnil v tomto počtu: Josef Říha, Václav Haman, Antonín Kmínek st., Alois Doubek, Josef Roudný,
Karel Sál, Josef Erlebach, Václav Beneš, Bohumil Bušák, Josef Nožička a též 5 rodinných příslušníků. Jelo
se na voze, který zapůjčil V.Beneš a přípřež byla od Antonína Vindyše z Radimi, který sám osobně
sbor dovezl na sjezd a zpět. Bylo ve schůzi vyjednáno, že se sežene vůz gumák, na kterém by se
lépe jelo. Bratr Bušák v Radimi vůz nesehnal, ale měl přislíbeno od Jaroslava Jiřiště ze Studeňan, že
vůz na sjezd zapůjčí a s tím bylo také počítáno. Na poslední chvíli to však odřekl a vůz nepůjčil.
Bratři Bušák a Říha tedy začali shánět jinde, ale neuspěli. Nezbývalo než vzít vůz od pana Vindyše,
který měl na obou vozech naloženo seno. Pomohli tedy seno z jednoho vozu složit a vůz přestrojit
po odvezení br. Benešem na jeho dvůr. Jelikož tento vůz byl těžký rozhodl se zapůjčit svůj lehčí.
Vyjelo se o sedmé hodině ráno za krásného slunečního dne. V Radimi se čekalo na br.Bušáka,
který se vrátil domů, neboť byl nepravdivými správami ujištěn, že jsme již dávno odjeli. Br. Říha
pro něho tedy došel, vše mu vysvětlil a odjeli jsme se zpožděním. Bylo však dosti času, neboť po
příjezdu do Jinolic jsme ještě dlouho čekali na dojezdy dalších sborů. Samotný sjezd byl velmi
pěkný a hlavně se líbilo poplachové cvičení. Den byl horký a sluníčko nemilosrdně pálilo.
Sbor se vracel domů se západem slunce a při veselém zpěvu a humoru cesta rychle ubíhala.
V Soběrazi, kde právě slavili pouť, se bratři zastavili na malém občerstvení a někteří si i zatančili.
Pak pokračovali zase na své cestě k domovu.

Výročí v našich vískách
Červenec
Sedláčková Vlasta

Pranostika
Na svatého Aloise, poseč louku neboj se.
Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
Redakce: J. Šuková, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, P. Macáková, kolektiv ZŠ
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