OBECNÍ ZPRAVODAJ
Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň
Občasník

Duben 2018

číslo 4

Zastupitelé na svém zasedání dne 15.3.2018 schválili:
 rozpočet obce na rok 2018
 projekt na tělocvičnu a multifunkční hřiště v Radimi
 prodloužení nájmu o 1 rok na obecní domeček ve Studeňanech
Připomínáme placení poplatků za odvoz odpadů (410Kč/osoba) a poplatků za psa (80Kč) a to do konce dubna na
obecním úřadě nebo na účet 43-5108600297/0100 (do zprávy uveďte své jméno a příjmení).
- Zdeňka Stříbrná -

Velikonoce

Panímámo zlatá

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, oslavující z mrtvých
vstání Ježíše Krista. Slaví se první neděli po prvním jarním úplňku v měsíci
Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
březnu nebo dubnu. Název je odvozený od „veliké noci“, kdy došlo ke
Kristovu vzkříšení. Pro křesťany tato oslava připadá na takzvanou Velkou noc
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
Bílé soboty. Nejstarším zachovalým svědectvím o oslavách Velikonoc je
do horního rybníčka,
zmínka v listech apoštola Pavla, která pochází z období kolem roku 50. Pro
a z rybníčka do louže,
nevěřící nejsou Velikonoce tak důležité jako Vánoce a slaví se především jako
vítání příchodu jarního období. Velikonoční zvyky a tradice mají velmi
kdo jí odtud pomůže?
dlouhou minulost, některé jsou pevně
spojené s různými pověrami. Morana je ve
slovanské mytologii bohyně zimy, noci a smrti. Konečný odchod zimního období se oslavuje na
„smrtnou neděli“ /týden před velikonoční nedělí/ vynášením Morany – smrtky, jejím utopením nebo
zapálením. Zvyk vynášení Morany v novodobější historii je zdokumentován v mnoha kronikách i
knihách. Podle K. J. Erbena v Čechách Moranu představoval došek, oblečený do ženských šatů a
ozdobený stuhami. Ten se pak připevnil na tyč a za recitování různých říkanek a zpěvu obřadních
písní se vynesl z vesnice. V určité vzdálenosti od vsi se z něj šaty a stuhy sundaly a hodil se do vody
nebo do příkopu, někdy se i zapalovala. Všichni účastníci průvodu utíkali zpět do vesnice a věřilo se,
že kdo u smrtky zůstane poslední, tak do roka zemře. Průvodu s vynášením Morany se účastnil
nejméně jeden člen každé domácnosti, protože další pověrou bylo, že v domácnosti, z které nikdo
nepřijde, také někdo do roka zemře.
- Zdeňka Stříbrná -

Školka a škola
Ještě nedávno jsme byli zaujati
vánočními svátky a ani jsme se nenadáli
a máme za dveřmi svátky velikonoční.
Děti namísto vánočního cukroví zdobí
velikonoční vajíčka. Tak jako každý rok,
nám čas neuvěřitelně utíká. Máme tu jaro
a k němu neodmyslitelně patří naděje nového.
Loučení se zimou, vítání jara, se starým se loučíme a nové
vítáme.
V naší škole budeme vítat nové prvňáčky: 18.4. 2018 od 15.00 hod., bude
zápis prvňáků do 1. třídy a 19.4. 2018 od 16. hod., bude probíhat Pasování na
čtenáře v místní knihovně.
Od 26.4.2018 začne MŠ a ZŠ jezdit na pravidelné plavání do Jičína, na které se
všichni moc těší.
Také i Vám přejeme veselý velikonoční čas s nadějí nového… Vaše MŠ a ZŠ
- Jana Zedníčková -

ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE – duben 1998
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události zaznamenal pan Václav
Nidrle před dvaceti lety.
Pokračovalo pěkné počasí, první dubnový den bylo 19°C, nad vsí už zakroužil
čáp, příbuzní, známí a zástupci obce přišli 5. dubna popřát nejstaršímu obyvateli
panu Václavu Křížovi, z čp. 34, k jeho 89 narozeninám. Hrdličky, špačkové a kosi
stavějí hnízda, rozkvetl zlatý déšť, naplno kvetou narcisy, petrklíče a družstvo
seje řepu. Ve Studeňanech zemřela ve věku 76 let paní Blanka Glosová. Velice
špatně byly položeny roury do příkopu od hostince ke školnímu plotu, byly
odevzdány tři kroniky obce do Okresního archívu, manželům Jandovým se
8.4.2017 – jarní brigáda na Tužíně
narodila dcera Karolína, kvetou meruňky a je stále pěkné počasí s teplotami do
15°C. 13.4 bylo ráno po dešti, ale koledníkům s pomlázkami to nevadilo, ve
Studeňanech u kapličky byly poraženy 4 lípy.
Už také přilétly první vlaštovky, nová silnice se začala stavět od Úlibic na Špici, 15.4 se dožil 87 let pan Josef Krátký z čp. 12 a
nejstudenější den druhé dekády byl 19.4, kdy foukal studený vítr a odpolední teplota jen 10°C. Následující dny však už bylo krásné
počasí s ranními teplotami kolem 10°C a odpoledne až 21°C, rozkvétají třešně a na břízách se rozvíjejí jehnědy. Hasiči provedli sběr
železného šrotu, na polích je hotovo, provádějí se postřiky. Krásné počasí je i na pouť 26.4, rozkvetly už všechny ovocné stromy a
včely mají první nektarovou snůšku. Také zahrádky jsou plné jarních květů a i poslední dubnový den bylo jasno a 20°C a na několika
místech se večer pálily čarodějnice a po celé obci byl ve vzduch cítit dým, ale také vůně z opékaných uzenek.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
4. dubna – se konal 9. kongres ODS, založena Strana pro otevřenou veřejnost
– začala Druhá válka v Kongu, do roku 2003 zahynulo 3,9 milionu lidí
5. dubna – byl v Japonsku otevřen nejdelší visutý most Akaši-Kaikjó
6. dubna – zemřel český malíř a grafik Jan Smetana (*03.10.1918)
15. dubna – zemřel premiér Kambodže Pol Pot, diktátor a masový vrah (*19.05.1928)
23. dubna – zemřel američan James Earl Ray, vrah Martina Luthera Kinga (*10.03.1928)
24. dubna – zemřel varhaník Milan Šlechta (*18.10.1923)

Pro OZ zpracoval Miroslav Říha

Sokolské jaro
Rok 2018 jsme zahájili tradičně Tříkrálovým turnajem ve volejbale za účasti 15 hráčů a hráček.
Na konci ledna se konalo další kolo barevného volejbalu v Lomnici nad Popelkou. Zúčastnili jsme se ho s
11 dětmi. Ve žlutém volejbale byla dvojice Dominik Bernát, Ondra Rákosník třetí, v oranžovém Adélka Nováková, Zdenička
Barochovská skončily na pátém místě, Terezka Singerová, Eliška Frýbová byly osmé a v modrém Bára Říhová, Vanda Tříšková a Vítek
Barochovský vyhráli.
Následoval turnaj v Nové Pace. Zde byli Dominik Bernát a Jiří Macák ve žlutém volejbale pátí a v oranžovém Adélka Nováková a
Zdenička Barochovská vybojovaly druhé místo.
Pořádali jsme tradiční Dětský maškarní ples plný her soutěží. Ples byl doprovázen bohatou tombolou.
Dvanáct dětí nás reprezentovalo v okresním kole v zimním pětiboji. Odvážíme si odtud 6 medailí. Děti skončily ve svých kategoriích
takto: Jiří Macák 1., Amálka Karbanová 1., Míša Stříbrná 2., Natálka Karbanová 1., Lucka Drahoňovská 2. a Vítek Barochovský 1..
A to nejlepší nakonec: v krajském kole nás reprezentovalo 5 závodnic a
závodníků. Amálka Málková
skončila 12., Vojta Klouza
byl 10., Lucie Drahoňovská
8.. V kategorii předškolních
dětí si mezi dívkami
vybojovala Míša Stříbrná
krásné 3. a mezi chlapci si
vítězství odnáší Jiří Macák.
Obrovská gratulace patří
všem. Škoda, že kvůli jiným
povinnostem nás nemohli
reprezentovat Amálka a Natálka Karbanovi a Vítek Barochovský, kteří měli ve
svých kategoriích veliké šance na dobrý výsledek. Ještě jednou gratulujeme a
moc děkujeme za skvělou reprezentaci.
- Štěpánka Kořínková -

ZPOVÍDÁME MÍSTNÍ PODNIKATELE…
pana Martina Stříbrného

 Na Tvém podnikaní je vidět, že pocházíš ze zemědělské rodiny. Kdy Tě napadlo podnikat právě v tomto oboru?
Ano, po studiu na lesnických školách, jsem se rozhodl v r. 1999 začít v drobném hospodaření a dnes vidím, že to bylo dobré
rozhodnutí, jsem více než spokojený. Řídím se radami svého dědy. Vyprávění, na které nezapomenu, jeho začátky hospodaření,
pěstování zeleniny a ovoce. Cenné rady a zkušenosti, podle kterých se řídím – a jde to.
 Rodiče jsi asi potěšil a asi Ti také v „rozjezdu“ pomohli, že?
Myslím, že potěšil, pomohli mi, což se snažím neustále vracet.
 Koupil jsi objekt na kraji vesnice, co všechno v něm bylo potřeba upravit a přizpůsobit?
Pouze drobné zednické práce.
 Nakoukli jsme i do Tvé skvěle vybavené bourárny, která vypadá spíše jako laboratoř či operační sál. Hygienické předpisy
se stále utahují a tohle je asi nezbytnost, je to pravda?
Ano, bourárna i na malém hospodářství je dnes nutnost, jinak se nehnete z místa, pokud chcete prodávat ze dvora přímo konečným
spotřebitelům. Jedině to je nejlepší cesta. Výkupní ceny jsou katastrofální, prasata 24 Kč/kg, kuřata 18-22 Kč/kg, takže nic nikam
nedodám, všechno mezi lidi. Co se týká hygienických předpisů, tak spíš povolují, než jako po vstupu do EU, kdy doslova šílely. Je
neustálý tlak na SVS s ulehčením pro nejmenší. To co státní veterináři předváděli po vstupu do EU byl naprostý nesmysl, plno
bouráren zavřeli z důvodů nevyhovujících, např. bezdotykové baterie (již 8 let zrušeno), vadily menší a větší spáry v obkladech,
dlažba na zemi atd. Přitom např. v Rakousku na farmě v bourárně mají palírnu slivovice. Nedovedu si představit, co by se dělo tady.
Pro mnohé to nebylo jednoduché vše rekonstruovat a tak radši skončili. Za polské zemědělce, kterých je téměř 30% stát platí
zdravotní a sociální platby, což je pro ně velká výhoda, které nemůžeme konkurovat. Velmi dobré podmínky mají v Maďarsku, co se
týká prodejů ze dvora a od chovatelů bez schválení provozoven veterináři. Maďarský venkov je podstatně chudší než náš, pár
příkladů uvedu. Lze porážet telata 24 ks/rok, kuřata 200 ks týdně, skot 24 ks/rok, ryby 6000 ks/rok a vajec 500 ks týdně. Na farmách
lze pálit slivovici v objemu 2 hektolitry za rok. Prodávat med neomezeně po celém Maďarsku, zpracovávat zeleninu a ovoce na
farmách bez schválení hygienou. Jako prodejní místa tam mají malé chatky, samozřejmě na maso s chlazením. To je pro místní
farmáře neskutečná výhoda, které nemůžeme konkurovat. Mám známého, který jezdil v 90 letech s masem. Všude bez problémů,
téměř bez administrativy. Přijel na hranice ČR a začalo byrokratické peklo, co nikde nechtěli, tak tady nejlépe 100 krát. Ani tak EU by
nebyl problém, ale naší zemi tam nikdo nic nevyjednal, neměl kdo z našich inteligentních zemědělských politiků. Od začátku razili
názor, vše dovezeme – dovezli a dovážejí v „prvotřídní kvalitě“!
 Co všechno sám chováš a co si opatřuješ od dalších chovatelů?
Moje roční produkce je 450 ks krůt, masný hybrid Big 6, pár kuřat Coob a 1000 kg česneku. Krocani jsou vykrmováni do hmotnosti
22-30 kg živé hmotnosti sedm měsíců, kuřata 3,5 kg tři měsíce. Po roce zkoušení českých odrůd česneku jsem se v loňském roce
usadil na odrůdě Dukát, u které zůstanu. Je větší množitelský koeficient a jemnější lahodná chuť. Všechno produkuji, nic
nepřekupuji.
 A co tedy nabízíš odběratelům?
Chlazené krůty, kuřata a česnek nazeleno i sušený.
 Pěstuješ si sám nějaká krmiva nebo jsi odkázán na nákupy od druhých? I když farma rodičů je asi také k dispozici.
Krmiva nepěstuji, jen nakupuji. Pro krůty je to hodně náročné a nákladné, nelze je ošidit. Vše musí být v perfektním zdravotním
stavu, celkový úhyn mám do 2%. Drůbež nelze léčit, lze dobře všemu předcházet. Každý rok přijedou veterináři pro vzorek masa,
takže si nedovolím nějaké experimenty s podáváním léčiv a přípravků. Průměrná spotřeba krmiva je cca 200 kg denně (granule,
statková krmiva a zelené krmení.
 A jak moc Tě trápí EET?
Zatím nijak, Ústavní soud zrušil třetí a čtvrtou vlnu EET, kdy téměř polovina soudců chtěla EET zrušit. Nechápu, když někdo řekne A,
proč neřekne také B. Nejlevnější kasa stojí cca 10 tisíc a ještě platit měsíčně 600 Kč server? Toto vymýšlí člověk, který chce
podporovat venkov? Dovedete si představit, že důchodce, ať už je to včelař nebo pěstitel ovoce, půjde s bedýnkou zeleniny na trh a
s pár sklenicemi medu a bude muset mít kasu a platit ještě za server? Samozřejmě se zcela vylidnily farmářské trhy. Místo toho aby
vyhnali různé překupníky se zeleninou a ovocem, které tahají hlavně z Polska, kteří nemají ani páru o zelinářství a mnohdy ani neví,
co prodávají, tak budou neustále obtěžovat nás pěstitele a chovatele. Nyní je ve hře opět asi sto pozměňovacích návrhů, tak
uvidíme, všichni tomu rozumí, vědí co je prvovýroba. Čeští politici jsou jedni z nejinteligentnějších v Evropě, ale od konce.
 Jak moc Ti pomáhá syn Martin, a očekáváš, že Tě jednou ve firmě plnohodnotně zastoupí?
Martin pomůže, ale střelba je náročný sport. Teď přijeli ze soustředění z Itálie a jedou do Maďarska. Budou nominační závody na ME
a MS. Moc času tak na mne mít nebude. Pracovní poměr ze strany armády, může přijít dle výkonnosti kdykoliv a tak ho moc
neuvidím, ale je to sport. Ví sám, pokud vše děláš pro zlato a medaile, nikdy na stupních vítězů stát nebudeš a to platí i v životě.
Zatím na všechno stačím sám a až toho bude moc, tak budu ubírat. Jednou nohou jsem stále v lese. Přeju všem hodně štěstí.
Ptali se Václav Nidrle a Miroslav Říha, kteří příště zkusí vyzpovídat Zdeňka Pozdníčka.

PODHÁJÍ – POPISNÁ ČÍSLA
ČÍSLO 1 – BOŽENA MORÁVKOVÁ
Roubené stavení postavené v roce
1803 majitelem Janem Czipriánem. V
dalších letech zde bydleli Petrovi,
Sedláčkovi a Liškovi. V roce 1935 Adolf
a Marie Blebtovi a v roce 1976 se stal
majitelem jejich syn František (1909-1982). S manželkou Miladou
(1916-1996) rozenou Bradská z Pařezské Lhoty měli 4 děti. Syna
Antonína (1934), který bydlí v Chotči, dceru Marii (1937-2012)
provdaná Šulcová, bydlela v Hořicích, dceru Hanu (1943) provdanou
Šindelářovou, žije v Semilech a dceru Boženu (1940), která je od roku
1982 majitelem stavení. Žijí zde s manželem Ladislavem Morávkem
(1942), mají syna Petra (1964), který žije s rodinou v Nové Pace a
dceru Janu (1968) provdanou Vanclovou a ta s rodinou bydlí v Nové
Pace. Stavení je trvale obydleno.

Výročí v našich vískách
květen
ANNA STŘÍBRNÁ
HANA KOŘÍNKOVÁ
ZDĚNKA PODRAZILOVÁ
JOSEF SCHREIER
VLASTA GLOSOVÁ

(60)
(81)
(83)
(75)
(65)

ČÍSLO 2 – ING. JIŘÍ FRÝBA
Chalupu vlastnila minimálně od roku
1634 rodina Strnadova. Roku 1804 ji
Jan Strnad nechal přestavět, včetně
pěkné lomenice. Po tragické smrti
posledního majitele Josefa Strnada ji
roku 1910 koupil Jan Frýba (18851974), který pocházel z Podhájí čp.14. Ten s manželkou Františkou
(1882-1981), rozenou Bílkovou z Vojic, nechal v roce 1923 přestavět
stodolu a dále nechal roku 1933 vybudovat moderní chlév s částí
obytného stavení. Měli 2 děti, syna Jiřího (1915-2005) a dceru Janu,
provdanou Nožičkovou. Roku 1946 usedlost předali synovi Jiřímu s
manželkou Annou (1923) , rozenou Škanderovou z Jezernice u Lipníku
nad Bečvou. Ti v roce 1968 přestavěli dřevěnou obytnou část do
současné podoby. Měli 2 syny, Jiřího (1946), kterému dům předali v
roce 1990, a Vladislava(1949), který bydlí v Radimi čp. 23. Stavení je
trvale obydleno.
ČÍSLO 3 – ILONA ŠINDLAROVÁ
Původní roubenka je z roku 1789,
majitelem až do roku 1878 byl rod
Josefů , dále pak Valesovi a Jindrovi.
V roce 1965 Josef Matěcha (19011971) a od roku 1971 jeho dcera
Alena Vránová. Stavení koupil v roce
1972 Zdeněk Šindlar (1939) a od roku 2016 je majitelem jeho žena
Ilona. Roubenka slouží k rekreaci.
V příštím čísle začneme popisovat Podhájí čísla 4, 5 a 6
– informace o nich rádi uvítáme:
Miroslav Říha tel. 607936444, e-mail riha.mirek2@centrum.cz a
Jiří Frýba tel. 737270698, e-mail fryba@seznam.cz

Pranostiky na duben
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

Uzavírka silnice Studeňany - Valdice
Od 2.4.2018 do 24.6.2018 bude uzavřena silnice v úseku Studeňany - Valdice z důvodu rekonstrukce.
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