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Zastupitelstvo jednalo o vodovodu
Dne 21.8.2013 bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. Jediným bodem programu bylo
jednání o odkoupení vodojemu a části vodovodního řádu od obce Dřevěnice. Dřevěnice získala dotaci na
vybudování nového vodojemu na svém katastrálním území a díky tomu bude opouštět vodojem na Tužíně,
který nám nabídla k odkoupení.
Tento vodojem zásobuje vodou Tužín, Podhájí a část Radimi (Kyje a ke hřbitovu). Zastupitelé nyní
dostali od dřevěnických pouze znalecký posudek, ve kterém je cena odhadnuta ve výši 5 737 380,- Kč.
Na zasedání bylo jednohlasně odsouhlaseno, že máme zájem vodojem získat. Nyní starostka Zdeňka
Brixová jedná o ceně, za kterou by bylo možné vodojem odkoupit a o možnosti splátkového kalendáře.
O průběhu dalšího jednání bude informovat v dalším čísle zpravodaje.

Zprávičky ze školy
Máme tady září a s ním neodmyslitelně spojený začátek školního roku. Věřím, že si děti odpočinuly,
nabraly plno sil a s chutí se pustí opět do práce. Letos budou v základní škole učitelé vyučovat 23 žáků,
z toho 21 fyzicky a 2 se budou vzdělávat v domácí škole. Máme 3 prvňáčky, 5 druháčků, 2 třeťačky, 10
čtvrťáků a 1 páťáka.
V mateřské škole je od nového školního roku dohromady 27 dětí. Máme za sebou první týden, děti se
pomalu sžívají se školkou a školou, adaptují se, nové děti ve školce si zvykají na nové prostředí a na paní
učitelky.
Co nás čeká v nejbližší době? V září se určitě vydáme do Jičína na pohádkový festival, navštívíme
divadelní představení a tvůrčí dílny. Bude společné opékání pro děti ze školy i školky s jejich rodiči. A
během října se uskuteční drakiáda.
Přejeme všem dětem úspěšný školní rok 2013/2014! 

Cvičební hodiny TJ Sokol Radim
Pondělí- 17,00-20,00 stolní tenis
Úterý - 17,00-18,30 volejbal pokročilí
18,30-20,00 volelbal ženy
20,00-21,00 ženy
Středa - 16,30-18,30 pronájem
18,30-21,00 stolní tenis zápasy
Čtvrtek - 17,00-21,00 stolní tenis
Pátek - 17,00-18,30 volejbal přípravka
18,30-20,00 volejbal žactvo
20,00-21,30 volejbal ženy
Sobota - 18,00-20,00 volejbal
Neděle - 17,00-18,30 volejbal žactvo
18,30-20,00 muži

TJ Sokol Radim pořádá

XXIX.ročník turnaje
rodinných deblových dvojic
Dne 21.9.2013 od 9.00 hod. v Radimi na hřišti.
Ceny a občerstvení zajištěny.
Po skončení turnaje jste srdečně zváni na
poslední smeč.
Přijďte si posedět a pobavit se.
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Léto na hřišti TJ Sokol
Letní turnaje pořádané každoročně na hřišti jsme zahájili Letním trojbojem. Zápasy ve volejbale,
nohejbale a stolním tenise vyhráli manželé Karbanovi. Klobouk dolů před všemi, kteří zvládli
v abnormálním vedru všechny zápasy.
Dalším turnajem byl již 36. ročník deblových dvojic. V kategorii mužů zvítězila dvojice Jan Cícha a
Martin Bumba, na druhém místě se umístili Jiří Macák se Stanislavem Kučerou a bronz si odnesli Čestmír
Hátle s Martinem Stránským. Odpoledne se hrála kategorie žen, která po dvou hubených letech byla hojně
obsazena. Turnaj si zahrálo 8 dvojic. Z vítězství se radovala dvojice Petra Macáková a Radka Maťátková,
stříbro si odnášely Lenka Karbanová a Petra Stříbrná, bronz Jana Oborníková a Kateřina Schlöglová.

Lesan Tužín
Tradiční Jirkův posvícenský turnaj
odehrálo 7 družstev - systém každý s každým na
dva sety.
Po velkém boji, kdy tři družstva měla stejný počet
bodů, zvítězil poměrem míčů Lesan Tužín.
Družstvo Kopis skončilo na druhém místě a My z
Krčmy třetí.
Tradičního turnaje v malé kopané se
zúčastnilo 6 družstev. Vítězem velice zdařilého
dne se stalo družstvo Notthoři, na druhém místě
Cidlina a třetí Radim „A“. Cenu za nejlepšího
střelce si odnesl Ondřej Drahoňovský a nejlepším
golmanem se stal Petr Šuk z Notthorů.

Kopis
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
ČÍSLO POPISNÉ 74 - RADIMSKÁ ŠKOLA – MAJETEK OBCE
Pokračování z minulého čísla
V posledním školním roce fungování staré školy v letech 1890-1891 se v této škole učilo celkem 197
žáků, v první třídě 34, ve druhé 50, ve třetí 46, ve čtvrté pak 67.
V prvním školním roce fungování nové školy (1891-92) ji navštěvovalo dokonce 221 žáků! Tudíž je
zřejmé, že se muselo učit i v dalších objektech v Radimi, například v zámku. Učitelé a ředitelé školy se pilně
střídali, průměrný stav byl 4-5 kantorů potřebných pro běžný školní rok. Hrála se i divadla, například
„Budečské jesličky“ a z výtěžku na vstupném (38 zlatých) škola zakoupila pomůcky a sešity. Dále se
postavila tělocvična, oplotila školní zahrada, organizovaly se školní výlety, například v roce 1904 vyrazilo
do Českého ráje 72 dětí! V roce 1908 pak na Tábor doslova procesí – 157 dětí. Na vánoce sehrál pak školní
soubor v hospodě „U Růže“ divadelní kus Krakonoš. V té době byly běžné i finanční dary ve prospěch školy
a to jak od soukromých osob, tak od spolků, například hasičů.
Po velké válce (tedy po první světové, v té době nikdo – snad naštěstí – ani netušil, že velmi brzy
přijde druhá, ještě krutější) fungovaly ve škole dvě třídy. Do první chodily tři postupové ročníky, do druhé
třídy zbývající dva tedy celkem pět ročníků. Po jejich absolvování nebo hned po složení příslušných
zkoušek přešly děti na střední školy, tedy na reálku nebo gymnázium. Řídícími učiteli byli pánové Gebauer,
později Ludvík, ten však brzy zemřel. Po něm zastával funkci řídícího z postu učitele Josef Dufek a na jeho
místo přišel učitel Vích. Dufek, radimský rodák z čísla 58, po celou dobu učitelování zastával i funkci
účetního v místní kampeličce. Učitel Vích byl mladý a sportovně založený, hrál odbíjenou, kopanou, zpíval
ve sdružení jičínských učitelů, učil děti plavat. Tělocvik býval obyčejně na hřišti nebo jinde v přírodě,
v zimě se sáňkovalo na Podhájí. Podle fotografií žáků radimské školy z let 1929-1934, které se podařilo
objevit, chodilo do první třídy 38 žáků, do druhé 45 žáků. Proti dnešnímu stavu neuvěřitelné! Katolické
náboženství učil děkan Vincenc Rameš, později katecheta Votruba z Popovic, příslušníky československé
církve učil P. Hladík. Nutné příslušenství pro školu – záchody a studna – bylo na dvoře. Řídící učitel bydlel
obvykle ve škole a učitel obyčejně u Machytků čp. 18 (pro mladší generace – dnes už neexistující
Kalouskovo, kde jsou dnes bytovky).
Radimská škola byla postavena jako čtyřtřídní. V čase, který popisujeme, sloužily k učení dvě
místnosti v prvním patře. Třetí fungovala jako tělocvična. Místnost v přízemí sloužila jako kabinet. Děti se
tehdy nepřezouvaly. Před školou byly škrabáky a rohožky a vždy dva žáci, kteří se střídali, obuv
kontrolovali a nikoho se špínou dovnitř nepustili. K první větší opravě školy došlo v roce 1931, kdy byla
budova opatřena novým bledě zeleným nátěrem. Přitom byly opraveny také záchody, zřízen nový betonový
chodníček a před školou přeloženo schodiště.
V roce 1960, před nástupem učitele Vladimíra Sochora, došlo k přebudování celé východní části
přízemí, kde byl zřízen kompletní byt a také septik na zahrádce. V západní části budovy pak vznikl kabinet a
kancelář ředitele školy. V roce 1965 se započalo s generální opravou školy, kdy byla zabudována nová okna
a celá škola omítnuta tvrdou omítkou. K původní stavbě se přistavělo hygienické zařízení přístupné
z prvního patra. Vše provedli brigádnicky občané z přiškolených obcí. V roce 1970 se pak zřídilo elektrické
topení a rekonstruovala se tělocvična.
V roce 1978 byla provedena přístavba, v přízemí vznikla kuchyň a jídelna, nad tím v prvním patře
kancelář ředitele školy, dílna a kabinet. Místo zrušeného bytu v přízemí vznikla velká místnost pro vlastní
mateřskou školku. V západní části přízemí se vybudovaly záchody, umývárna a šatny. Přístavbou z levé
strany z pohledu ze silnice vznikl také nový vchod do školy. Velká slavnost, první významná akce v obci po
listopadových událostech, se uskutečnila v roce 1991, kdy se připomínalo sté výročí nové školní budovy
v Radimi. K této příležitosti byl vydán Almanach, který je jedním z podkladů tohoto příspěvku.
Václavové Nidrlové

Ve dnech 27. až 29. září bude našimi vesnicemi procházet kominík pan
Ždánský, případní zájemci o jeho služby se mohou hlásit na obecním úřadě nebo
v místní prodejně, kde je na kominíka uvedeno i telefonní číslo.

OMALOVÁNKA PRO NEJMENŠÍ

SUDOKU PRO STARŠÍ

Výročí v našich vískách
Říjen
Albrecht Vlastimil
Stříbrný Karel

Pranostika
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Na dešti v září rolníkům moc záleží.
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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