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Číslo 12

Vážení spoluobčané,
Příroda se nám schovala pod bílou peřinu a my za nedlouho zapálíme poslední svíčku na adventním věnci.
Opět nastanou vánoční svátky, svátky klidu a pohody. Přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelstva
krásné prožití těchto svátků u rodinného krbu a se svými přáteli. Do nového roku hodně zdraví, slunce v
srdci a úsměvů na rtech.
Z.Brixová

Zasedání zastupitelstva
Na zasedání dne 21.11.2012 zastupitelé
schválili:
-rozpočtové opatření č. 3 /výměna střechy na OÚ,opravy a udržování/
-dotaci 8000,- do knihovny v Jičíně za půjčování knih
-podání žádosti o dotace u Královéhradeckého kraje na výměnu oken a dveří v hospodě
souhlasili s:
-nabídkou projekčních prací od ing. Kaplana na řešení zadní části hospody
-s odkupem cesty 140/3 na Tužíně od Úřadu pro zastupování státu
-s věcným břemenem pro firmu Elprom CZ Hořice
-s financováním obnovy vodovodu pro dobu 10 let ve výši 30000,-Kč
-s vypracováním posudku od formy Dekroprojekt Praha na funkčnost chemické izolace v bytovém
domě Hrad
-s pozemkovou úpravou ve Studeňanech
-s nákupem retardéru a jeho umístěním po splnění zákonných podmínek na návsi nebo před Málkovými

Základní a mateřská škola Radim
Škola i školka je již provoněná vánoční atmosférou, která nám začala spolu s rozsvěcením
radimského adventního stromu, kde jsme si se školáky zazpívali vánoční koledy. Ve škole pečeme
zázvorové sušenky, také perníčky na obecní výstavu. Zpíváme koledy a připravujeme se na Vánoční
besídku. Navštívil nás také Mikuláš a tři čertici, děti ze školky se trochu bály, ale školáci si hráli na hrdiny.
Ve školce probíhají vánoční dílny pro rodiče s dětmi a tak, jak bývá tradicí, pojedou paní učitelky a děti
z MŠ ozdobit vánoční strom do Zoo ve Dvoře Králové.

Srdečně Vás zveme na Vánoční besídky
Mateřské školy

Základní školy

dne 12.12.2012
od 15.15 hod.
v prostorách MŠ

dne 19.12.2012
od 10.30 hod pro veřejnost
od 15.30 hod pro rodiče a
přátele školy
v prostorách ZŠ

PranostikaNa Vánoce-li zebe,pro pole dar to z nebe.
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POPISNÁ ČÍSLA V RADIMI
Číslo 60 – KAREL BENEŠ
První zmínka o tomto popisném čísle je známá o manželech Františku Boháčovi (1847) a Anně
rozené Nydrlové (1853) z Radimi 60. Další informace je o Václavu Boháčovi (1888) domkářovi a krejčímu
a jeho manželce, v prvním manželství rozvedené Barboře Dubcové. Ta do manželství přivedla syna
Františka Dubce (asi 1920 – není přesný údaj) a dále měli společného syna Václava Boháče (1930). Ten si
vzal manželku Stanislavu a na konci obce směrem k Tužínu vystavěli ze stodoly nové obydlí. Rozvaliny
usedlosti koupil následně Karel Beneš (1957) z Radimi 48 a s manželkou Jiřinou Vitnerovou (1957) zde
vystavěl zcela nový moderní domek. Spolu měli dceru Janu. S druhou manželkou Miroslavou Kučerovou
(1966) mají Benešovi syna Karla 2001.
Příště popíšeme další dvě popisná čísla – tedy 61 a 62. Pokud chcete cokoliv doplnit či upřesnit, ozvěte se do konce
prosince na e-mail : cstv.jicin@cbox.cz nebo na telefony 493597343 či 603346410.
Václavové Nidrlové

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).

Naše vesnička
V malebném údolí třpytícím se svěží jarní krásou, krčí se jako zářící se hvězda malá útulná vesnička,
kterou obklopují šumící se lesy. Je sice malá jako dlaň, ale přece je ze všech vesniček nejmilejší. Královna
vesna ovíjí pásem tmavých lesů k zemi přikrčené chaloupky, širokými lány zlatě se vlnících klasů obilí. Na
zeleném koberci lučin hledí jako lilie chudobky svými kučeravými hlavičkami skromně k blankytně modré
obloze. Jako víly vypínají se kopretiny svou štíhlostí nad menšími družkami. Ale ani jiné květinky
nezůstávají pozadu, ale okrašlují svojí vůní celou přírodu.
Na mezích a skloněných stráních vinou se k sobě kotouče zakrslého hloží a šípkové keře, které
ostrými trny chrání klubíčka růžových růžiček. V zahradách a polích kolem domků tvoří pohádkový ráj
ovocné stromoví všeho druhu. Na poli zorává s potem na lících a s mozolovýma rukama hospodář rodnou
českou hroudu. K jeho hlavě dopadají jako rajská hudba jasné zvuky skřivánčí písničky. Jako modrá očka
nevinného dítěte z klínu své matky vyhlíží chrpa z vlajícího žita. Mohutná bouda černých lesů skrývá v sobě
také krásné tajemství. Ptáčkové zde velebně prozpěvují a jejich jasné okouzlené písně dopadají jako
démanty na vonící přírodu. Jinak je tu posvátné ticho. Jen tu a tam proběhne houštinou plachá laň
s kolouchem, aby se občerstvila čerstvou horskou vodou, která se třpytí v písčitém potoku. Ten jako vítr letí
přes kameny, jež se v něm třpytí jako rubíny. Jeho bublání splývá s líbezným zpěvem šumících lesů a nám
se zdá jako by nám matka u lůžka zpívala ukolébavku, kterou ještě my ve snu slyšíme. Jak vesele uhání
z tichého lesa do zelenajícího se údolí vesničky, kde na něho již čekají netrpělivě v zelený háj oděné stromy,
aby se dozvěděly pohádky, které jim kouzelné lesy posílají. Klikatými cestami protéká vesničkou, kdež ji
opouští a spojuje se s jinými vodami.
Klikaté cesty, jež křižují vesnici, jsou vějířovitě rozvedeny na vše strany. Uprostřed stojící kaplička,
v níž je zvonek, který svoji melodií oznamuje do všech lidských srdcí radostnou i smutnou zvěst. A nad tou
nádherou se klene nekonečně dlouhá obloha, pod níž skromně vyhlížejí chudé, ale čisté chaloupky, ve
kterých oddychují těžce zmožení tvrdým spánkem po celodenní práci na mateřské tvrdé české hroudě dobří
lidé.
A v této malé vesničce plné přírodní krásy žil každý svůj život tak jak si ho upravil. Ale čas přivedl i
zdejší obyvatele k názoru, že musí jít s pokrokem doby a rozhodli se založit i zde hasičský sbor.
...pokračování v příštím čísle OZ
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Vánoce ve světě
Slovensko
Slováci jsou nábožensky hlouběji založeni než Češi, a tak prožívají Vánoce jako křesťanský svátek. Sváteční
tabule na Štědrý den se trochu liší – kromě rybí polévky vaří zelňačku na mnoho způsobů. Na všech stolech najdeme
oplatky s medem, vánoční kynuté koláče s mákem a ořechy, jež symbolizují hojnost. Návštěva půlnoční mše vánoční
je velkým potěšením a nadějí.

Maďarsko
Pro Maďary mají vánoce jeden význam navíc – na druhý svátek vánoční si křesťanský svět připomíná svatého
Štěpána, jmenovce maďarského Otce vlasti. Proto Maďaři Vánoce chápou nejen jako církevní, ale i národní svátek.
Pečou svatoštěpánský koláč, který o první adventní neděli uloží na okraj stolu, kde musí vydržet až do Tří králů. Pod
ubrus vkládají také zrnka obilí z poslední úrody a trošku sena, což symbolizuje vděčnost hospodáře zemi za její dary a
zároveň přání dobré úrody v příštím roce. Ke štědrovečerní večeři se nejí maso. Tradiční je pikantní rybí polévka, ryba
a bramborový salát. Součástí slavnostního menu jsou tenké oplatky s medem a česnekem – ty se jedí proto, abyste byli
zdraví. Půlnoční mše je pro každého Maďara téměř povinností.

Dánsko
Dánové si potrpí na dárky zabalené alespoň do 20 papírů, které nekupují podle užitečnosti, ale podle vtipnosti
a musí poukazovat na nějakou ctnost nebo charakterovou vadu obdarovávaného. Čím jsou překvapenější, tím
šťastnější budoucnost je čeká. Na štědrovečerním stole najdeme husu, kachnu, vepřovou pečeni s červeným zelím,
teplou šunku, pepřenou šunku s ředkvičkou a horkou rýží politou studeným mlékem, pivní a pšeničný chléb.

Jižní Amerika
Vánoce jsou zde v létě, tamní tradice se vypořádává s horkým počasím po svém. Večeře se podává až po
půlnoční mši. Často to bývá vepřová pečeně s fazolemi, ovoce, studená šunka a sýry. U Brazilců najdeme pečeného
krocana, mořské ryby a sladké zákusky, stejně jako u Mexičanů, kteří neříkají prvnímu svátku Boží hod, ale
„recalento-ohřívaný“, protože se nevaří a jí se to, co zbylo od večeře. Mexičané mají zajímavý zvyk – sladkosti dávají
do velkého hliněného džbánu na vodu, zavěšeného u stropu a zdobeného peřím. Děti do něho tlučou dřevěnými
hůlkami, dokud nepraskne a dobroty nepopadají dolů. V jihoamerických státech jsou obyvatelé silně katolicky
založení, takže součástí Vánoc jsou bohatě vyzdobené kostely a průvody.

Asie
Zde se Vánoce masově nerozšířily, neboť zde nežije tolik křesťanů. Na mnoha místech vycházejí vstříc turistům a
vytvářejí alespoň iluzi Vánoc. Japonci převzali vánoční zvyky od Američanů, Číňané si osvojili zdobení stromů
papírovými lampiony a květinami. V Indii si zdobí lidé banánovníky a mangovníky. Důležitým svátkem v Asii je
oslava Nového roku, kdy se pořádají hostiny, chodí se po návštěvách a děti dostávají dárky.
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Knihovna
Místní knihovna bude v zimním období také otevřena dopoledne a to každý druhý čtvrtek v měsíci
v čase 9,00 - 10,00 hod.
10.ledna, 14.února, 14.března

Výročí
Leden 2013
Rejfek Josef
Nidrle Václav
Koudelková Božena

v našich vískách
Sedláčková Antonie
Hakenová Zdeňka
Hubáček Miroslav
Effenbergerová Emilie

Redakce: J. Šuková, Z. Stříbrná, M. Říha, V. Nidrle, J. Adolfová, P. Macáková, kolektiv ZŠ
Kontakt: obecnizpravodaj@centrum.cz, www.obec-radim.cz

Počet výtisků: 150 ks
Tisk a distribuce: OÚ Radim

