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59. VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE I V RADIMI
Největší a nejoblíbenější volejbalový turnaj v republice – Volejbalová Dřevěnice, zavítala i
letos na radimské kurty, při této akci se na nich nepřetrţitě hraje uţ od roku 1973! A moc to pomáhá
– počítejte se mnou: Odehraje-li se za den v Radimi 20 zápasů, je to jako kdyby program ve
Dřevěnici musel rozšířit počet zápasů na kaţdém z deseti kurtů o dva – a to jsou dvě hodiny. Tedy –
nehrálo by se do 22.00, ale aţ do půlnoci.
Radimští jsou pozorní organizátoři, sami
zajišťují provoz na hřištích (údrţbu i
zapisování) a taky provoz kiosku, kde
zejména obloţené chleby představují
tradičně „klasiku“. Na letošní turnaj přijel
do Dřevěnice – kromě dalších hostů – i
prezident republiky Václav Klaus, který se
ţivě zajímal, jak to všechno pořadatelé
zvládají a kromě dalšího ocenil i zajímavě
vymyšlenou spolupráci právě se Sokolem
Radim. Takţe – jubilejní 60. Volejbalová
Dřevěnice (první dva víkendy srpna 2013)
Foto Jaromír Šimek
určitě nebude bez Radimáků !
- Nidrle –
Ve dnech 21. a 22. září bude našimi vesnicemi procházet kominík pan
Ţdánský, případní zájemci o jeho sluţby se mohou hlásit na obecním úřadě nebo v
místní prodejně.

Zahrádkáři
Výkup padaných jablek u Odvárkových, kaţdý den v čase
od 17,00 do 19,00 hodin.

Moštování u radimské hasičárny začne v sobotu 29. září 2012
vţdy v ranních hodinách, poslední moštování pak bude 27.října 2012.
Nezapomeňte na mošt dostatečné mnoţství prázdných nádob.
Moţná se začne i o týden dříve, proto doporučujeme sledovat vývěsní
tabuli nebo se informujte na tel: 608 608 262 (Šimkovi)

Publikace „

Šest století u nás“, je opět k prodeji v místní prodejně a na
obecním úřadě.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO 54 – FRANTIŠEK BENEŠ
Prvně zmíněnými v tomto čísle jsou výměnkář Josef Michl (1841) z Radimi 2 a Anna
Luštických (takto to bylo zapsáno 1848), kteří se vzali v 26. 2. 1867. Dále pak Josef Michl (1885) a
Ţofie Bakovská (1884) ze Soběrazi 51, oddáni 1907. Ti měli děti Josefa (1909), Jaroslava (19101911) a Annu (bez podrobností). Po smrti Josefa Michla si vdova Ţofie vzala Aloise Mikoláše a
měla s ním dceru Boţenu (1922). Následně zemřela Ţofie a vdovec Alois si vzal Annu Jouzovou ze
Zvěřínka. Jejich děti byly: Josef (v dospělosti příslušník SNB) a Milada, která zůstala doma a
provdala se za Jaroslava Holmana z Popovic. Měli dvě dcery – Jaroslavu (1952), která se provdala
do Lázní Bělohradu, Horní Nové Vsi a jmenuje se nyní Raisová. Jiřina (1957), která zůstala doma,
se provdala za Františka Beneše (1953) z Radimi 47. Jejich dva synové jsou Pavel (1977) a
František (1979). Pavel zde ţije s Danielou Procházkovou (1986) ze Ţeleznice a dětmi Pavlem
(2008) a Denisou (2011). František nyní ţije v Mladé Boleslavi a věnuje se cestování na kole, na
kterém jiţ navštívil všechny kontinenty.

ČÍSLO 55 – MANŢELÉ ČERVINKOVI
První zmínka je o manţelském páru Janu Valentovi (1844) z Radimi 55 a Emilii Krátkých
(1849) z Radimi 34. Dále se připomínají Vincenc Valenta (1871) a jeho ţena Karolina (1978-1909)
rozená Krausová z Tuţína 15, kteří byli oddáni 18. 9. 1900. Vincenc (známý spíše jako Čeněk) byl
v letech 1919-23 starostou obce Radim. Měli syna Josefa (1901) a dceru Marii (1903). Druhá
manţelka Vincence (po ovdovění v roce 1909) byla Barbora Bradáčová (1878) z Dubečna z
tehdejšího okresu Městec Králové. Svatbu měli 1. 2. 1910. Měli tři děti – Františka (1911),
Jaroslava (1914) a Annu (1915). Dalšími majiteli byli Vladimír a Jindřiška Vindyšovi z Radimi 45,
kteří ji prodali jako chalupu v devadesátých letech Jindřichovi a Miluši Pošmourných z Podůlší
(dříve z Radimi), kteří udělali první stavební úpravy. V současné době v rekonstruovaném domě ţijí
manţelé Červinkovi - Milan (1983) z Jilemnice a Marie (1981) rozená Stříbrná z Radimi se synem
Štěpánem (2010).
V říjnovém čísle roku 2012 se zastavíme u dalších dvou čísel – 56 a 57. Chcete-li nám pomoci
s upřesněními, kontaktujte nás mobilu 603346410, na pevné lince 493597343 či na e-mailu:
nidrlovi@wo.cz.
Václavové Nidrlové

FOTBALOVÝ TURNAJ PŘELOŽEN
15.9. 2012 se od 8:00 hodin na hřišti v Radimi koná FOTBALOVÝ TURNAJ

Recept na moravské koláče od starostky
1 kg polohrubé mouky, 18 dkg másla,
15 dkg cukru, 2 ţloutky, 8 dkg droţdí,
sůl, cca ¼ litru mléka

Výročí v našich vískách
Říjnu
Albrecht Vlastimil
Schreierová Boţena

Pranostika
Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří.
Redakce: Z. Stříbrná, M. Říha, J. Šuková, V. Nidrle, J. Adolfová
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz

Počet výtisků: 150 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

