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Číslo 9

Pozemkové úpravy na Tužíně
V letošním roce má obecní úřad možnost žádat o komplexní pozemkové úpravy( dále
jen PÚ) na katastrálním území Tužín. Aby se mohla podat žádost na pozemkový úřad a PÚ
byly zahájeny, je potřeba souhlas vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy
v dotčeném katastrálním území. Tito vlastníci obdrží od OÚ formulář s žádostí. Vlastníci
dotčených pozemků jsou v průběhu tvorby PÚ informováni a budou jim navrhnuty možnosti
řešení jejich pozemků.

Co to jsou pozemkové úpravy?
Hlavním cílem PÚ je zcelení a zpřístupnění pozemků, obnovení a digitalizace
pozemků bývalého pozemkového katastru (mapy z let Marie Terezie). Vybudování a obnova
toků a nádrží, budování protierozní a protipovodňové ochrany území, systémů ekologické
stability, biocenter a biokoridorů, obnova remízků nezbytných pro život drobné zvěře,
zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest a v neposlední míře
dosažení estetické kvality krajiny za účelem zvýšení rekreačního efektu.
PÚ byly provedeny v Radimi, díky jim se nyní na náklady Pozemkového úřadu budují
nové zpevněné komunikace u rybníka a na „sádkách“.

Letecké snímky
Na obecní úřad přišla nabídka leteckých snímků Radimi od
firmy Tomáš Hora THC, THC Press. Snímky jsou vystaveny v obecní
vývěsce, případné objednávky můžete hlásit na obecním úřadě nebo
v místní prodejně. Cena jednoho snímku je 240,- Kč.

Výzva pro obyvatele Tužína
Tužína a Podhájí
Je rozpracována publikace o historii obcí Tužín a Podhájí, ve které uvažujeme mimo
jiné zobrazit jednotlivá stavení a to jak v dnešní podobě, tak i z doby dřívější. Prosíme tímto
Vás, současné majitele, pokud vlastníte jakoukoliv starší fotografii, abyste se přihlásili
kronikáři panu Miroslavu Říhovi, osobně nebo na tel. 607 936 444.
V současné době se vše potřebné připravuje k zahájení opravy kapličky a příští rok při
dokončení prací, bychom chtěli publikaci vydat. Předem děkujeme za každý Váš příspěvek.

Poplatek za hrobové místo
Obecní úřad připomíná, že se měly letos platit poplatky za hrobová místa na
radimském hřbitově. Tento poplatek se hradí jednou za 5 let. Vyzýváme tímto neplatiče, o co
nejrychlejší úhradu.

-2-

POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 28 – MARTIN STŘÍBRNÝ
První zmínka je v roce 1841 o majiteli Josefu Tejchmanovi, dělníkovi. V roce 1910 jsou
majiteli Vincenc Vindyš (1857), původně z Radimi 45 a Kateřina rozená Antonyová (1859), kteří se
vzali v roce 1880. Měli tyto potomky: Antonína (1880), Jaroslava (1883), dvojčata Františka a
Josefa (1884) – ti ale záhy zemřeli, Aloise (1885), Žofii (1886), Víta (1888), Jindřicha (1889),
dvojčata Jindřišku a Bohumila (1891), Marii (1992), Annu (1894), Josefa (1898), ten ale rovněž
záhy zemřel a dalšího Josefa (1902).
Dalšími majiteli byli manželé Antonín (1880) a Vilemína, rozená Karásková s dětmi
Miloušem a Vlastou. Antonín se po druhé oženil s Julií, rozenou Lánskou z Chotče, spolu měli
dceru Jitku (1929), později provdanou Pazderníkovou do Železnice.
Následně byl domek prodán JZD Radim a později v něm bydleli Jiří Laksar a jeho družka
Jarmila Vitnerová (oba zaměstnanci JZD) s dětmi Jaroslavem a Jiřinou. Od roku 1990 zůstal domek
prázdný.
V roce 1994 značně sešlý objekt koupil obecní úřad v Radimi a následně ho prodal Martinu
Stříbrnému z Radimi 3. Ten původní obytné stavení rozboural a postavil zde rodinný domek.

Číslo 29 – MARIE VALENTOVÁ
V roce 1874 se zde připomíná Jan Beneš a jeho dcera narozená v roce 1851. Ta se v roce
1874 provdala za Josefa Glose ze Studeňan 13. Dalšími majiteli pak byli (připomínka z roku 1910)
František Paulů (1859), ponocný, narozený v Roztokách s manželkou Františkou (1859), rozenou
Fejfarovou, rovněž z Roztok, kteří se vzali v roce 1880. Ti měli děti: Antonii (1891), narozenou ve
Studenci, Boženu (1888), Karla (1891), Františka (1894), Josefa (1896). Přiženil se sem Jan Valenta
(1871), který si vzal nejstarší Antonii v roce 1910. Jejich děti byly Justina (1910), Marie (1911),
Karel (1918).
Původní dřevěnka kompletně vyhořela v roce 1934. Jako obyvatelka se zde připomíná také
Jindřiška Brožková (1840), která prodávala o poutích cukroví. Následně se stal vlastníkem syn
Valentových výše zmíněný Karel (zemřel 1995) s manželkou Marií (1921). Jejich děti byli Jiří
(1950), který se odstěhoval do Bradlecké Lhoty a Hana, provdaná Šimková do Nové Paky. Po smrti
Karla se k jeho manželce přistěhovala vnučka Jana (1967) s manželem Jiřím Millerem (1963) s
dětmi Jiřím a Kateřinou. Současně s nimi zde žijí i rodiče Jany – Hana a František Šimkovi.
V zářiovém čísle se zastavíme u dalších dvou popisných čísel – 30 a 31. Chcete-li nám pomoci
s některými upřesněními, kontaktujte nás mobilu 603346410, na pevné lince 493597343 či na emailu: nidrlovi@wo.cz.
Václavové Nidrlové

Výročí v našich vískách
Září

Adamová Jiřina
Jínová Anna

Pranostika
Co v srpnu do oběda naprší, rychleji než se oběd sní, slunce vysuší.
Když v srpnu mnoho hřímá, přijde dlouhá sněžná zima.
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