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Radim, Studeňany, Tužín-Podhájí, Lháň
Občasník

♦Červen 2011 ♦

Číslo 7

VÁCHALŮV SPOLEK STUDEŇANSKÝ
a
OBEC RADIM
společně zvou na

TRADIČNÍ STUDEŇANSKOU
POUŤOVOU FÉERII
konanou dne 2.7.2011 od 14.00 hod ve Studeňanech
s následujícím programem:
13.45 hod - Přivítání přítomných a všech ctitelů díla Josefa Váchala a Anny Mackové.
14,00 hod – Svěcení nově zrekonstruované kapličky za obcí Studeňany (směr RADIM).
15,00 hod – Zahájení komponovaného programu věnovaného Mistru Josefu Váchalovi a jeho
družce Anně Mackové ze statku č.p.19.
-

Vědecké pojednání zástupce PNP v Praze o Josefu Váchalovi a Anně Mackové.
(p. Klinková)

-

Osvětlení, kterak divadelní kus, jež součástí dopisu Josefem Váchalem Rudolfu
Klinkovskému l.p. 1948 psaný byl, se po dlouhých štacích světem velkým
obloukem do Studeňan navrátil, aby osvěžen doplňky z Pijácké knížky Váchalovy
byl, v podání zaslouženě čestného toť člena Váchalova spolku studeňanského.
(p. Tylínek)

15,30 hod - divadelní kus „ TAJNOSTI STARÉ ALMARY ANEB TRPCE DOTČENÍ
NEBEŠŤANÉ“ od Josefa Váchala přeonačený velmi lehce, ale dosti znatelně členy VSS v podání
Rádoby amatérského divadla při Váchalově spolku studeňanském vzniklém a pod režijní taktovkou
Petra Tylínka hrajícím.
18,00 hod – Volná zábava včetně živé hudební produkce.
Po celou dobu je zajištěno bohaté občerstvení. V kapličce Panny Marie Sněžné bude
ke shlédnutí výstava grafik Petra Tylínka, obrázků Jany Jiřišťové a fotografií Oldřicha a Ondřeje
Hakenových.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 24 – RAJMOVI, roubenka
Prvním známým majitelem byl Jan Nožička (1843), který si v roce 1868 vzal Magdalenu
Duškovou. Rok 1910 : Majitelé Jan Teichman (1860-1934) z Radimi 44 s manželkou Františkou
(1862), rozenou Krátkou z Radimi 12, kteří se vzali 1884. Měli dceru Marii (1884), provdanou
Žďárskou, Annu (1886), Aloise (1888), Františka (1890), v dětském věku zemřelého Josefa,
Václava (1893), Karla a Karolinu – obě děti rovněž záhy zemřely.
Po druhé světové válce toto číslo koupil Josef Rajm a jeho panímáma Anežka Smolíková.
Domek byl následně rozbourán a Rajmovi si koupili čp. 86 Fuchsovo. Kolem roku 2000 jej
zplanýroval vnuk Rajmových a postavil zde chatku, kterou obývá s rodinou jako chalupář.
Číslo 24 následně dostala vilka, kterou nedaleko sochy svatého Jáchyma, postavil Ing.
Jaroslav Glos z Tužína (1947) s manželkou Vlastou, rozenou Novosvětskou ze Dřevěnice (1953). Ti
mají děti Martina (1974), Kateřinu, provdanou Kabelovou (1977) a Ondřeje (1981).

ČÍSLO 25 – STANISLAV ZLOCH, chalupa
První se zde připomíná František Koros (1844), následují manželé František Petr (1859) a
Františka, rozená Splítková z Radimi 17. Dalšími pak byli od roku 1908 Jan Kovařík (1878), zedník
ze Studeňan 40 s manželkou Marií, rozenou Rejmanovou (1879) z Úlibic 41, kteří se vzali v roce
1901 a přistavěli novou velkou světnici. Měli syna Jana (1906), dcery Annu (1902) a Boženu (1904),
všichni se narodili ještě ve Studeňanech a dalšího syna Oldřicha (1909), narozeného už v tomto
popisném čísle a který zemřel v Německu.
Dalším majitelem byl Jan Kovařík (1906), který před tím žil v Libštátu. Následovala už
zmíněná Anna (1902), provdaná Beranová do Radimi 36. Současným majitelem objektu je Stanislav
Zloch z Prahy, který objekt užívá jako chalupu.
A NA ZÁVĚR TRADIČNÍ PROSBA PRO ČERVENCOVÉ ČÍSLO :
Probereme popisná čísla 26,27 a asi i 28. Chcete-li nám s touto prací pomoci, kontaktujte nás na telefonu
493597343 či na 60334641, eventuálně na e-mailu nidrlovi@wo.cz.
Václavové Nidrlové

Mlynáři
Mlýnská kola měla u všech tří tužínských mlýnů na horní náhon. Voda na kolo dopadala
z vantroků tj. z přívodního žlabu, seshora. Pomocí hřídele a ozubených převodových kol poháněla
vodní energie mlýnské kameny, mezi něž se sypalo obilí. Celé zařízení bylo umístěno v kryté
mlýnici, pouze mlýnské kolo bylo umístěno vedle mlýna.
Na hřídel vodního kola bylo, uvnitř mlýna, nasazeno palečné
kolo, které přenášelo pohyb na pastorek umístěný na svislém
hřídeli - vřetenu, na jehož konci byl upevněn horní mlýnský kámen
– běhoun. Pod ním byl umístěn spodní nepohyblivý kámen –
spodek. Styčné třecí plochy kamenů byly od středu k obvodu
rýhovány. Převodové ústrojí i hřídele byly dřevěné.
Obilí se přivádělo mezi mlýnské kameny otvorem z
násypného koše umístěného nad kameny. Mezi kameny se
obrušovalo - mlelo, hrubost mouky závisela na mezeře mezi
běhounem a spodkem. Odstředivou silou postupovalo k okraji kamenů a padalo do lubů, dřevěných
kádí umístěných na krajích kamenů. Získané melivo se prosévalo přes látkový pytel, který se otřásal
pomocí mechanického zařízení zvaného „hasačert“. Prosetá mouka se hromadila v moučnici,
neproseté zbytky meliva vypadávaly do šrotové truhly. Melivo muselo projít mlýnským složením
několikrát za sebou, tak se získalo několik druhů mouky.
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Kulturní památka
Jako kulturní nemovitá památka je veden na Tužíně
mlýn č.p. 1. Vyhořel v roce 1862 a tehdejší majitel
František Vágner postavil mlýn znovu, ale již menších
rozměrů, s mlýnským kolem, které mělo být největší
v celých Čechách. Před požárem byl mlýn jednopatrový a
obehnán dřevěnou pavlačí. Po Františku Vágnerovi byl
nájemcem Josef Seifert a po něm mlýn koupil Jan Bílek,
který však v první světové válce padl. Po válce se jeho
manželka Anna Bílková znovu provdala za Jana Řeháka,
který později už jen šrotoval obilí. Obecní cesta tehdy ještě
končila za původním rybníkem u č.p 2 a 3 a do mlýna se jezdilo potokem.
Po smrti Jana Řeháka a pak i jeho manželky převzal mlýn syn z prvního manželství Antonín
Bílek, který jenom hospodařil na pozemcích, které k mlýnu patřily. Sám však na vše nestačil a proto
pozemky předal státu a ponechal si jenom budovu.
V současné době je tento mlýn pokládán za nejvzácnější stavbu na Tužíně, která je zařazena
do seznamu kulturních nemovitých památek.

Chalupář
Stanislav Holý
Grafik, malíř, ilustrátor, karikaturista, tvůrce kresleného humoru a animovaného filmu. Tužínským
chalupářem se stal roku 1979, kdy koupil hoření mlýn čp.1
Narozen 25. února 1943 v Praze
Zemřel 14. srpna 1998 v Praze
V roce
1971
absolvoval
Vysokou
školu
uměleckoprůmyslovou v Praze, obor kreslený a loutkový film
v ateliéru národního umělce prof. Adolfa Hoffmeistra. Žil a
pracoval v Praze.
Jeho kresby charakterizovala barevnost, poetičnost a osobitý
rukopis. Od roku 1960 se věnoval kreslenému humoru s výrazným
filozofickým, metaforu využívajícím podtextem, lyrickým
rukopisem a jasnou, radostnou barevností, který publikoval
v domácích i zahraničních časopisech.
Účastnil se mnoha skupinových výstav v Československu i
mezinárodních přehlídek humoru v zahraničí. Samostatné výstavy
pořádal
od
roku
1971.
Tvorba
Stanislava
Holého
je
vystavována
dosud.
Je autorem celé řady realizací – výstavních pavilonů na mezinárodních výstavách v zahraničí,
nástěnných kreací v budovách škol a mateřských školek apod. Zabýval se i knižní ilustrací. Vytvořil
několik autorských knih, mezi nejznámější patří Procházky pana Pipa a Námluvy pana Pipa. Je
rovněž autorem několika animovaných filmů.
Na počátku 90. let založil a vybudoval Galerii U Prstenu v Praze – Starém Městě. V roce
1975 začal spolupracovat s Československou televizí. O pět let později vytvořil návrhy loutek pro
Studio Kamarád (Jů, Hele, Muf, atd…), které můžeme na televizních obrazovkách vidět i dnes.
Působil jako výtvarník Studia Kamarád, jeho výtvarné návrhy jsou Českou televizí využívány
v pořadech pro děti stále.
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Ze života naší školy
S blížícím se koncem školního roku probíhají ve škole tradičně se opakující
akce. V květnu se v mateřské škole konala „Jarní besídka“ pro rodiče spojená
s rozloučením předškoláků (jejich šerpování, rozdání dárků a knih s věnováním).
S naší MŠ se rozloučilo 5 dětí – holčiček, budoucích školaček. Toto odpoledne bylo
zakončeno společně s rodiči dětí opékáním vuřtů na školní zahradě.
Závěr školního roku je také časem výletů a exkurzí. Děti MŠ se zúčastnily
s rodiči koncem května celodenního výletu do Doks s plavbou parníkem po
Máchově jezeře. Při zpáteční cestě využily děti hezkého počasí a navštívily ještě
okolí hradu Kost a údolí Plakánku.
Jiné výlety absolvovali naši školáci. Ti se 24. května rozdělili po ročnících: 1. a 2. ročník odjel
vlakem do Turnova a odtud se vydaly děti po turistických značkách na Hlavatici – vyhlídku na
skále, dále na hrad Valdštejn, který si celý s průvodcem prohlédly, a na Hrubou Skálu. Zpět seběhly
Myší dírou přes lázně Sedmihorky opět na vlakovou zastávku. Za zdolání 9km pochodu,
zpestřeného hrou na stopovanou, si zaslouží všechny děti obdiv.
Starší děti, 3. – 4. ročník, odjely ten den linkovým autobusem do Liberce, kde navštívily IQ
centrum v místním centru Babylon. Nejvíce děti zaujalo zrcadlové bludiště a různé hříčky s vodou a
magnetickou silou. Čekalo je tu i mnoho jiných zajímavých pokusů, hlavolamů a zajímavostí. Všem
se v centru velmi líbilo a doporučujeme toto místo k návštěvě i ostatním, hlavně rodinám s dětmi.
1. červen, Den dětí, oslavily děti sportovními a zábavnými soutěžemi na školní zahradě. Děti
závodily ve štafetových bězích různými netypickými styly, přenášely na zádech kbelíčky, házely
víčky do otvoru v krabici, skákaly v pytlích, přenášely pingpongové míčky na lžících přes překážky
apod. Na konci soutěžního odpoledne získávaly děti sladké odměny, které na tento den věnovala
škola a rodiče dětí (T. Říhové, A. Schreierové a E. Krausové). Všechny si pěkného dne užily a jako
dárek od školy dostaly děti novou deskovou hru ACTIVITY 2 a provazové houpačky na zahradu.
V týdnu od 6. do 10. června byla více než třetina dětí v Chorvatsku u moře a proto měly
zbývající děti ve škole družinový program Ve středu navštívilo 9 těchto dětí v Liberci opět zábavné
centrum Babylon a tam v Lunaparku velkou pouť. Nejvíce si děti užily autíček, lanovky, průlezek,
řetízkového kolotoče, všechno podle své chuti. Větší děti si zahrály i jednu hru v LASER GAMu.
Domů se vrátily děti spokojené, trochu unavené, ale plné pěkných dojmů z vydařeného výletu.
V těchto dnech mají děti napilno – dokončují v učivu všechno, co musí zvládnout ještě do
prázdnin, aby vysvědčení, pro které si za pár dní půjdou, bylo co nejhezčí. A to se jim určitě podaří.

!!! Změny v jízdním řádu od 12.06.2011 !!!
V pracovních dnech spoj
z Radimi - dříve 10:25 nyní 10:05
z Jičína - dříve 09:30 nyní 09:40

Výročí v našich vískách
červenec
Sedláčková Vlasta
Říha Miroslav

Pranostika
Svatá Tonička mívá uplakaná víčka.
Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
Redakce: Z. Stříbrná, M. Říha, J. Holmanová, V. Nidrle, A. Hančová, J. Adolfová
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz

Počet výtisků: 150 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

