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♦Červenec 2013 ♦

Zasedání zastupitelstva






Na svém předprázdninovém zasedání dne
26.6.2013 zastupitelé schválili:
rozpočtové opatření č.1
zprávu o kontrole hospodaření za rok 2012
kontrola z Královéhradeckého kraje – odboru
metodiky - proběhla bez výhrad
další právní kroky ohledně obecní cesty okolo paní
Velkové na Tužíně
umístění retardéru před Málkovými a 5
nejdůležitějších dopravních značek v Radimi a na
Tužíně
odkoupení pozemků u bytovky na Radimské návsi

Číslo 7

Návrh Územního plánu Radim
je vystaven k nahlédnutí na Obecním
úřadě a na webových stránkách obce
(www.obec-radim.cz).
V termínu od 3.7.2013 do 16.8.2013
může každý u pořizovatele uplatnit své
připomínky, k později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. Více
informací na uvedených místech.

Zprávičky ze ZŠ a MŠ
Školní rok skončil a my se rozloučili s „páťákama“, z nichž čtyři budou pokračovat šestou třídou
v Jičíně a jeden v Železnici. Nově přibudou tři prvňáčci, dva žáky máme v Domácím vzdělávání. Od nového
školního roku se tedy bude vyučovat v 5- ti třídách 21 žáků.
V květnu proběhl zápis do mateřské školy. K předškolnímu vzdělávání byly přijaty všechny místní
děti, vyhověno bylo i dětem z okolních obcí Studeňan i Dřevěnic. V mateřské škole bude od nového
školního roku stav dětí zcela naplněn. Hezké léto 

VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE OPĚT I V RADIMI
Jubilejní 60. Volejbalová Dřevěnice, letos pod patronací Českého olympijského výboru i
Královéhradeckého kraje, se odehraje první dva víkendy v srpnu a opět i na kurtech v Radimi, kam účastníci
turnaje jezdí už od roku 1973! Příznivci volejbalu se už teď těší na extraligu mužů, kde se kromě dalších
týmů představí i slovenská Nitra a juniorská reprezentace České republiky. Právě finálový zápas této elitní
třídy se bude hrát v přímém přenosu České televize v neděli 4. srpna od 14.00 hodin. Kompletní program
turnaje – sobota 3. srpna: junioři + kadeti, juniorky + kadetky, veteráni nad 40 let, extraliga muži (od 11.00)
Neděle 4. srpna: extraliga muži (pokračování), muži 1. a 2. liga, ženy extraliga,
1. a 2. liga, veteráni nad 50 let, seniorky nad 40 let Sobota 10. srpna: muži krajské přebory a soutěže, ženy
krajské a okresní pře-bory a soutěže Neděle 11. srpna: muži otevřený turnaj, smíšená družstva (4 muži a 2
ženy)
VÁŽENÍ OBYVATELÉ OBCE RADIM A OKOLÍ,
CHTĚLI BYCHOM KAŽDÉ PONDĚLÍ MEZI 12 – 13 HODINOU, JEZDIT DO VAŠÍ OBCE A NABÍDNOUT
VÁM NAŠE KVALITNÍ UZENÁŘSKÉ VÝROBKY A UZENÁ MASÍČKA …
JSME FIRMA RÝZNAR s.r.o. Z HORNÍ STUDÉNKY U ZÁBŘEHU NA MORAVĚ. NAŠE VÝROBKY JSOU
Z VLASTNÍHO CHOVU A OBSAH MASA JE 90% - 95% VE VÝROBKU.
PŘÍJĎTĚ SE PŘESVĚDČIT KAŽDÉ PONDĚLÍ NA KŘIŽOVATKU K HOSTINCI - BUDEME SE NA VÁŠ
TĚŠIT. VAŠE FARMÁŘSKÁ UZENINA Z MORAVY. NAJDETE NÁS NA WWW.FARMARSKEUZENINY.CZ
JIŘÍ RÝZNAR

Pranostika
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

Výročí v našich vískách
Srpen
Beneš František
Luňák Václav

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).

Oslava 98 narozenin T.G.Masaryka
V předvečer 7. března r. 1948 pořádaly se v celé naší republice dle nařízení Hasičské jednoty Masarykovy
vatry. Hasičský sbor Tužín staral se o tuto vzpomínku důstojně. Včas byl o tomto pořádání vyrozuměn předseda
Místní osvětové rady t.č. Tůma Ladislav, dále i Místní národní výbor. Občanstvu bylo oznámeno pořádání
slavnosti plakáty v obci vyvěšenými. O roští na vatru se staral sbor. Josef Říha a Václav Beneš vyjednali u hajného
pana Tichého k jakému účelu roští potřebují a ten se vší ochotou jim vykázal místa, kde si mají roští nařezat.
Bylo ujednáno, že v sobotu 6. března o 13 hod odpoledne se půjde řezat a snášet roští na vatru. Místo
k vyřezání bylo určeno v lese u „Daňku“ a tamto se sešli bratři: Erlebach Fr., Glos Jar., Bušák Boh., Kunt Jos., Link
Fr., Beneš Vác., Říha Jos. a předseda MOR Tůma Lad.. Všichni od 13 hod do 17 hod řezali a sváželi roští na
trakařích až na velký kopec. Mimo těchto bratří také bratr Doubek Al. se svoji ženou Kateřinou přivezli roští, které
v lese nařezali.
Večer v 18.30 hod. vyšel průvod bratří, mládeže a občanstva od spolkové místnosti u Raplů, jak bylo
stanoveno, na místo pořádání tj. na velký kopec. V průvodu byly neseny také lampiony a účast byla obstojná až
skvělá. Po příchodu na místo zahájil slavnost starosta sboru br. Bušák a předal další pořad vzdělavateli t.č. Josefu
Říhovi. Na začátek byla zazpívána píseň “Teče voda teče“ a následně byla zapálena vatra. Pak školák Václav
Haman přednesl recitaci k prezidentovým narozeninám, následně vystoupila školačka Anna Šindelářová s básní
Podobenka. Miluše Linková přednesla za dorost recitaci: Národní, Pravda a Pohádka. Školák Josef Říha přednesl
báseň pod názvem: Prezidentu Osvoboditelovi a za mládež slib prezidentu předseda MOR Tůma Ladislav. Na
závěr měl proslov hasičský vzdělavatel br. Josef Říha a slavnost byla ukončena státní hymnou. Sbor v počtu 18
členů odešel v průvodu zase ke své spolkové místnosti.

POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 71 - ZDENĚK URBAN
První zmínka v souvislosti s touto usedlostí je o Václavu Korosovi (1847) a jeho manželce Antonii
Petrové (1854), kteří se vzali v roce 1875. Následují Josef Sobota (1883), domkář a krejčí z Dolního
Bousova a jeho manželka Albína Korosová (1887) z Radimi 25, jejich sňatek se uskutečnil v roce 1908.
Měli děti Františka (1908) a Marii (1912). Právě zmíněný František byl dalším majitelem objektu spolu
s manželkou Marií, rozenou Urbanovou ze Zboží. Vzali se v roce 1945 a manželství zůstalo bezdětné.
V současné době je domek prázdný a neschopný obývání. Majiteli byli postupně Antonín a Zdeněk
Urbanovi z Jičína.

Číslo 72 - ROMAN HLAVÁČEK
Popisovaný objekt je – ač opticky patří k Tužínu, Podhájí – v katastru obce Radim. První ověřená
zmínka je o Josefu Josefovi (1844) ze Železnice a o jeho manželce, kterou si vzal v roce 1878, Marii
Nydrlové (1848-1934) z Radimi 60. Následoval syn Jan Josef (1879) s manželkou Marií Sálovou (1879)
z Tužína 1879. Ti se vzali v roce 1907 a byli bezdětní. Dalším majitelem byl Josef Erlebach, Podhájí 7,
následně Ing. Ladislav Hlaváček z Jičína a současným majitelem Roman Hlaváček rovněž z Jičína.

73 - OBJEKT ROZBOURÁN MEZI VÁLKAMI
JOSEFEM DUFKEM (RADIM 58)
Ví se, že v usedlosti žili manželé František Holub (1879), domkář z Jinolic a Kateřina Rektorová
(1855-1931) z Brad u Jičína, kteří se vzali v roce 1874 v Ostružně. Měli dceru Elišku, zmiňován je i jejich
syn „Berta“– další podrobnosti nejsou k dispozici. Ví se, že v usedlosti bydlel v roce 1897 František
Márynka, ředitel školy v Radimi. Připomíná se i Karel Dusil, sadař. Poslední majitelkou pozemku byla
Stanislava Boháčová. Objekt stával v místě č.p. 60 majitel Karel Beneš.
Tradiční prosba: Budeme vycházet i o prázdninách, tedy v srpnu. Na řadě je jeden z významných objektů v Radim – škola.
Dostane se jí té výsady, že o ní napíšeme delší článek a nepřidáme další objekt. Chcete-li nám s tímto úkolem pomoci, ozvěte se,
prosíme, na telefony 493597343 či 603346410 nebo na e-mail : nidrlovi@email.cz . Václavové Nidrlové
Redakce: J. Šuková, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, P. Macáková, kolektiv ZŠ
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz
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