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Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň

Měsíčník
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, v dnešní nelehké situaci, kdy všichni musíme dodržovat mimořádná nařízení vlády, hlavně v nošení roušek, bychom chtěli moc poděkovat
všem našim „švadlenkám“. Je jich opravdu hodně, které šily a nadále šijí roušky,
proto je nebudeme jednotlivě jmenovat, abychom na některou z nich nezapomněly. Bez váhání se daly do šití, přinesly látky, které doma už nepotřebují nebo
nakoupily nové. Nelehké bylo shánění tkanic nebo gumiček. 160 roušek už jsme
rozdaly našim většinou starším spoluobčanům. Zájem o roušky stále trvá.
Obecní úřad v tento náročný čas velmi často potřebuje předat občanům důležité
informace. K tomu využívá webové stránky www.obec-radim.cz , úřední desku,
facebookovou skupinu „Obec Radim (Radim, Studeňany, Tužín, Podhájí, Lháň)“.
Ne každý však toto pravidelně sleduje. Pro nejrychlejší informování obecní úřad
využívá odesílání SMS zpráv. Považujeme za důležité, aby SMS zprávy dostávalo co nejvíce občanů!
Ještě nedostáváte SMS zprávy?
Zřízení je velmi jednoduché a máte hned několik možností!
Vaše tel. číslo a jméno můžete:
– napsat na e-mail urad@obec-radim.cz
– poslat SMSkou na tel. 731 409 498
Všechna nařízení vlády si můžete přečíst na webových stránkách obce nebo na
vývěsní tabuli před OÚ. Dokud bude tento stav trvat, budou úřední hodiny
na našem úřadě zrušeny. Neznamená to však, že obecní úřad není v provozu.
V případě potřeby komunikujte s obecním úřadem elektronicky, prostřednictvím telefonu, popř. prostřednictvím poštovních služeb. Osobní kontakt
je možný pouze výjimečně. Pokud však máte někdo nějaký problém, potřebujete dovést k lékaři či zařídit nákup nebo léky, vše po telefonu. Pro jistotu
uvádíme znovu tel: Stříbrná – 731 409 498, Danišová – 775 641 950. Platby
provádějte prosím pouze převodem na bankovní účet obce 5503257329/0800
nebo je zaplatíte po uvolnění omezení v hotovosti na obecním úřadě. Odečty
vodoměrů se budou provádět až v říjnu, platba za vodné bude v Radimi tedy
pouze jedna za celý rok.
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Rovněž se pozdrží avizované uzavírání nájemních smluv na hrobová místa.
Původně bylo v plánu, že budou nájemní smlouvy připraveny od dubna, ale
vládní omezení v souvislosti s koronavirem nám termín posouvají – v tuto chvíli
neznámo kam. Až bude vše připraveno, budeme vás informovat. V souvislosti
s tím bude několik novinek:
– nově bude sepsána nájemní smlouva za hrobové místo, která bude uzavřena na
dobu 10 let,
– celková částka se bude odvíjet od plochy hrobového místa (v m2) a z ceny za služby
spojené s nájmem za hrobové místo (údržba hřbitova, odvoz odpadu, vodné,…).
Zastupitelstvo bude na příštím zasedání projednávat řád veřejného pohřebiště,
vzor nájemní smlouvy a částky nájemného a služeb. Teprve poté bude možné
nájemní smlouvu uzavřít a zaplatit. Podepsat nájemní smlouvu bude možné
na obecním úřadě v Radimi vždy ve středu od 18 do 19 hodin, či po předchozí domluvě i v jiný termín. Možnosti platby: v hotovosti, kartou či převodem
na účet obce. Jakékoliv dotazy ohledně nájmu hrobových míst směrujte na
Marcelu Danišovou – tel. 775 641 950, macek.danis@gmail.com
S ohledem na omezení pohybu osob musíme zrušit tradiční jarní brigádu.
Nic ale nebrání tomu, abychom si každý udělali svou „soukromou“ jarní brigádu
a uklidili v okolí svého domova. Děkujeme.
Zrušit musíme i další plánované akce: sběr železného šrotu, zasedání zastupitelstva, Peříčkový týden. Co nás ale nejvíce mrzí je zrušení plánované oslavy 660
let založení Radimi. Nový termín dosud nebyl navržen, ale přípravný tým se
definitivně rozhodl k odložení oslav na příští rok. Rovněž zatím neplánujeme tradiční posezení ke Dni matek, neboť nevíme, kdy budou uvolněna vládní nařízení.
Obecní úřad má pro své občany k dispozici desinfekci anti-covid, kterou dostal zdarma od Královehradeckého kraje. K dispozici je pouze omezené množství. Aby se dostalo na každého, dáváme na jednoho občana 150 ml. Rozdávání
desinfekce proběhlo 27. 3., 30. 3. 2020 a 3. 4. 2020. Kdo jste si desinfekci ještě nevyzvedl, bude možné tak učinit v pátek 17. 4. 2020 od 18 do 19 hodin. Vezměte
si s sebou nějakou lahvičku či nádobku. Pokud se vám uvedený čas nehodí, není
problém domluvit se na jiném termínu. Desinfekci Vám můžeme dovést i domů.
Část desinfekce jsme dodali do místní Jednoty, aby měli nakupující možnost desinfekce rukou při nákupu.
Odvoz odpadů od měsíce května bude probíhat 1x za 14 dnů v liché týdny.
Na webových stránkách obce máte k dispozici důležité odkazy v souvislosti
s koronavirem:
https://www.obec-radim.cz/aktualne/aktuality/dulezite-odkazy-244cs.html
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Přece jen máme také pozitivní zprávy – obec obdržela dotaci na chodník okolo
hospody k tělocvičně. Do konce srpna by měl být hotový. Bylo osloveno 6 firem
– vítězná firma NADOZ z Kumburského Újezdu podala nabídku za 1 071 339,15
Kč. Dále jsme obdrželi dotaci na počítač do místní knihovny. Požádali jsme
také u MFČR o dotaci na rekonstrukci Kampeličky na obecní byty. Výsledek budeme vědět na konci května.

Informace k biologickému odpadu:

Prostor za hřbitovem byl uklizen, nově se bude moci odvážet bioodpad pouze
za dohledu pracovníka OU a to každou středu a sobotu od 17,00 do 19,00 hodin.
To se týká bioodpadu kromě větví. Větve budou přijímány pouze na konci dubna
na čarodějnice. Na podzim zajistíme občanům štěpkování větví odbornou firmou. Během roku si každý musí skladovat větve na svém pozemku. Toto opatření je z důvodu toho, že si u nás za hřbitovem udělalo skladiště nejen bioodpadu
i mnoho cizích lidí.

Pochvala

Dne 6. 4. proběhl s paní ředitelkou naší školy řízený rozhovor z České školní inspekce na téma distančního vzdělávání v Radimi, jehož hlavním účelem bylo
zmapování stavu a úrovně používání IT techniky při výuce. Hlavními body rozhovoru bylo kromě výše zmiňovaného technického zázemí i výuka, spolupráce,
komunikace a zpětná vazba od dětí a rodičů. Paní inspektorka byla velmi mile
překvapena, že online výuka bez problémů probíhá i na malotřídní škole a vyzdvihla spolupráci a spokojenost rodičů. Naše malá škola by mohla jít ostatním příkladem. Za to velice chválíme Radku Koláčnou i Katku Babíkovou!
Letošní velikonoční svátky si bohužel tolik neužijeme. Chceme však přece
všichni, aby nás pandemie koronaviru co nejdříve opustila... Buďme všichni zodpovědní a dodržujme omezení v rámci nouzového stavu.
seznamzpravy.cz: Na Velikonoce vláda nechystá přísnější opatření než jsou dosud. „Platí omezení, tak jak jsou nastavena. Lidé nemají nikam jezdit, platí zákaz
pohybu ve více než dvou osobách,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Dodal, že lidé by měli zůstat doma. „Určitě se nebudou konat bohoslužby, určitě
nebudou chodit koledníci,“ dodal Vojtěch.
Vážení spoluobčané, prosíme vás o ohleduplnost k ostatním a dodržování vládních nařízení, abychom toto období co nejdříve překonali a život
nás všech se zase dostal do „normálních kolejí“. Přejeme vám všem pokud
možno klidné dny a pevné zdraví. Pokud budete potřebovat, neváhejte nás
kdykoliv kontaktovat!
					
Zdeňka Stříbrná a Marcela Danišová
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Ve školce jsme zahájili poctivou přípravu na jaro. Počasí nám sice moc nepřeje,
ale my se nedáme. Protože je březen měsícem knihy, tak jsme zavítali do naši
malebné knihovny. Děti byly nadšené.
Paní knihovnice byla připravená
a kromě zajímavého povídání si
pro nás nachystala také pastelky
a sladkou dobrotu na závěr. Jistě
jsme v knihovně nebyli naposledy.
Také nás všechny, v měsíci březnu,
zastihla pandemie, karanténa. Bohužel i my jsme byli nuceni nejprve
školu a poté i školku uzavřít. Moc se
na všechny těšíme v lepších dnech.

VÝUKA V RADIMI POKRAČUJE
Rádi bychom vám nabídli pomoc se zavedením pro vaši školu jednoduchého
a jednotného řešení, které by učitelům mohlo výrazně ulehčit práci, ředitelům
umožnit lepší koordinaci fungování školy a dětem i vám poskytnout tolik chybějící sociální kontakty, možnost virtuálního setkávání, rozhovoru, vidět se
navzájem. Neříkáme, že máte opustit to, co jste si za uplynulé dva týdny těžce
vybojovali, jen bychom rádi, abyste se seznámili s některými komunikačními
prostředími, která mohou pomoci všem a mohou se vám hodit.
Tak takových možností a nabídek nyní chodí nepřeberné množství. Ale najít, vyzkoušet, zavést, informovat, zprovoznit a nakonec to celé zkoordinovat ve velmi
krátké době, to již tak jednoduché není. Celý tento skoro nonstop provoz pro nás
s paní učitelkou Katkou začal v úterý 24. 3. Do té doby jsme dětem posílaly úkoly
a zadání k vypracování úloh prostřednictvím aplikací Messenger a Whatsapp.
Zde na tomto místě je ale nutné zdůraznit, že spolupráce a komunikace s rodiči
byla a pořád je naprosto vynikající, v tom máme štěstí. Pořád jsme ale měly pocit,
že bychom jim mohly dát více. Je potřeba říci, že online výuka většinou probíhá
na druhém a třetím stupni, kde již žáci a studenti jsou schopni sami se pohybovat ve virtuálním prostředí. Na prvním stupni toho ještě většina není schopna
a tak je opravdu důležitá součinnost rodičů, bez kterých by to nebylo možné.
Společnými silami jsme dosáhli vytouženého výsledku.
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Ač jsou dveře školy oficiálně uzavřeny pro všechny děti z naší školy, chtěly bychom vám s radostí oznámit, že stále se vzděláváme, objevujeme, bádáme, čteme a poznáváme. Radimská škola funguje! Naše komunikace teď nabrala jiný
druh otáček. Vídáme se denně a my dvě Katka a Radka jsme se staly učitelkami
online a děti online žáky. Denně se vídáme přes Google Classroom v aplikaci
Hangout. Není to běžná výuka, na jakou jsme zvyklí, ale výstupy jsou obdobné.
Zadáváme dětem úkoly, procvičujeme, probíráme novou látku. Ač spolu nejsme
fyzicky, dokážeme si poradit. Ale nebudeme si nic nalhávat, stálo nás to všechny
mnoho úsilí.
Děti se naučily pracovat v novém prostředí, rodiče o to intenzivněji se stali prostředníky mezi dětmi a námi. A společně všichni jsme se naučili novým technologickým metodám, poznali nové aplikace a více respektovat a tolerovat se
navzájem. Vážit si svého času, ale i času toho druhého. Pomáhat si a ocenit práci
druhých. Těšit se a vážit si doby, kdy jsme spolu. Díky Vám všem můžeme fungovat.
					
Radka Koláčná a Kateřina Babíková
V ÚNORU 2019 BYLO PROVEDENO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MÍSTNÍCH SPOLKŮ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Podmínky pro činnost v obci: dostačující
Spolupráce s obcí: velmi dobrá
Očekávání od obce pro podporu činnosti: finanční prostředky na rozvoj
kroužků
Co postrádá: finance na kroužek mladých hasičů
Navrhované investiční či neinvestiční akce: podpora při koupi nového vozu
Co obci nabízí:pomoc obci v pořádání společenských akcí, zajišťování sběru
železného šrotu a elektroodpadu, zájmový kroužek s dětmi a mládeží
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Víte že...
UDÁLOSTI POD LUPOU NAŠICH VŠÍMAVÝCH SPOLUOBČANŮ
… by si naši spoluobčané přáli, aby v obci zemědělci či stavitelé domů
neznečišťovali obecní komunikace. Je velice nepříjemné se při jízdě na
kole smeknout na mokré hlíně, nebo si ji nosit na botách domů.
... máme v Radimi velké naleziště papírků od hašlerek? Prosíme milovníka těchto bonbónů nechť
příště vyhodí papírek do odpadkového koše
a nedělá odpadkový koš z přírody! V rámci jarního
úklidu by po sobě mohl ty povalující se papírky
uklidit. Opravdu jich tam není málo.

ÚLOVKY OD DUBNA 2019
DO KONCE BŘEZNA 2020
V honitbě „Bradlec“:
Celkem bylo odloveno 305 kusů černé z toho 22 kňourů, 24 bachyní, 194 lončáků a 65 selat. Dále 24 srnců, 26 srn a 21 srnčat. Ze škodné bylo odloveno 10 lišek.
V honitbě „Úbislavice“:
Celkem bylo odloveno 190 kusů černé z toho 5 kňourů,11 bachyní, 13 loňčáků
a 161 selat. Uhynul 1 lončák a 1 sele. Dále odloveno 35 srnců, 21 srn, 24 srnčat,
1 daněk. Uhynulo 7 srnců,11 srn a 3 srnčata. Ze škodné odloveno 16 kusů lišek
a jeden psík mýval.
Údaje poskytl hospodář MS Jahodnice ing. Josef Kraus, pro OZ zpracoval pytlák
Říha.
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HISTORIE OBCE RADIM XIV. ČÁST
DUBEN 2020

Pokračujeme od roku 1500, kdy se v následujících třech desetiletích ve vlastnictví hradu a celého kumburského panství rychle vystřídalo několik rodů. Právě
kolem roku 1500 je jako nový vlastník hradu doložen Jan Žehusický z Nestajova,
po jehož smrti (1502) se majetku ujala manželka Alžběta, rozená z Barchova. Kdy
Kumburk převzal nový pán, kníže Bartoloměj z Munsterberka (vnuk Jiřího z Poděbrad), není známo, nejpozději však roku 1512. Tento schopný politik a diplomat
ve službách krále Vladislava Jagellonského však již roku 1515 zahynul, když při
návratu z diplomatické mise k císaři Maxmilianu I. po nárazu lodě na skalisko utonul v Dunaji poblíž Hainburgu (leží při soutoku Dunaje s Moravou). Novými majiteli Kumburku se stali Berkové z Dubé. Roku1518 se připomíná Jindřich Berka
z Dubé (od roku 1511 pán na Dřevěnici), který byl v letech 1517-1518 hejtmanem
hradeckého kraje (jako majitel uváděn ještě roku 1524). Vedle něho se však jako
kumburský pán objevuje v letech 1520-1521 také Jan Berka z Dubé, jeden čas
rovněž krajský hejtman. Někdy koncem dvacátých let 16. století (nejpozději roku
1529) se Kumburk na dalších 80 let dostal do držení rozvětveného vladyckého
roku Trčků z Lípy (do panského stavu povýšeni roku 1562), kteří už koncem 15.
století získali panství Veliš s městem Jičínem, a patřily jim další rozsáhlé majetky ve východních i středních Čechách (mj. hrady Lipnice a Lichtenburk (nynější
Lichnice), Německý Brod, Opočno, Vlašim.n Při dělení rodového majetku v roce
1533 připadlo kumburské panství Janovi mladšímu Trčkovi z Lípy, pánu na Opočně a Lichtenburku, který je ale již roku 1538 prodal svému strýci Mikuláši Trčkovi
z Lípy, držiteli Veliše a Jičína. Ten záhy přikoupil mj. Bradlec (rychle se však stává
pustým hradem) i ves Soběraz a vytvořil tak v jičínském regionu rozsáhlejší panství.
				
Pro potřeby Zpravodaje upravil Václav Nidrle

ZDROJE : – Dr. Jan Stříbrný „Radim v proměnách času“
– kronika obce Radim

PRANOSTIKY NA DUBEN
Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl aprílem.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Svatá Ida (13. 4.), ta dne přidá.
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
Na svatého Marka, brambor plná řádka.
Z „Velké knihy českých pranostik“ od Adély Müllerové, vybral M. Říha.
.
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE
DUBEN 2000

6. dubna 2019 – jarní úklid na Tužíně

Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události
zaznamenal pan Václav Nidrle před dvaceti lety.

V první dekádě, první pěkné dny
(17°C), zahrady navštívily čížkové, konipasy, pěnkavy, rozkvétaly narcisy,
zlatý déšť, podběl, macešky a petrklíče.
Plochy obilí, louky a zahrady jsou krásně zelené, upravují se a osazují hroby. 6. dubna se ochladilo na 5°C, ale ptáci již staví hnízda, na polích se začíná sít, vydatně zapršelo (11mm) 12. dubna, Karel a Martin Stříbrní bourají
chalupu čp. 28 a na dalších šest dnů se výrazně oteplilo až na 25°C.
V jičínské nemocnici ve věku 89 roků zemřel pan František Dytrych z Tužína.
Zemědělské sdružení opravovalo část střechy na chlévě u čp. 4, objekt
bude využíván na garáže pro osobní auta. Na konci druhé dekády překotně rozkvetly třešně a angrešty, sázely se brambory a přilétly vlašťovky. Ve
třetí dekádě stále vysoké teploty až 26°C, květiny a stromy rychle odkvétají, musí se vydatně zalévat, včely mají k dispozici snůšku. 25. dubna ráno
vydatně napršelo (15mm) a odpoledne se konal pohřeb pana Dytrycha,
s kterým se přišlo rozloučit hodně lidí a nebylo divu, on totiž jako muzikant za svůj život doprovodil na poslední cestě stovky nebožtíků.
Stále teplo, rozkvétají jabloně, chalupu čp. 36 koupil od pana Berana ředitel nové továrny z Jičína ředitel Hartmann a začal s její opravou. 29. dubna
byli oddáni pan Vratislav Kříž z Radimi čp.35 a Marie Roubíčková ze Staré
Boleslavi a večer se konala „U Jandů“ pouťová taneční zábava. Poslední
dubnový den 25°C, kvete tráva na lukách a řepka, ptáci již krmí svá mláďata, večer se na louce směrem na Žabík pálily „čarodějnice“ a pan Nidrle
napsal (doslovná citace).
Když jsem tam ve vlahém podvečeru pomalu kráčel, vnímal jsem snad více
než kdykoliv jindy živou přírodu kolem. I prudké lety rorýsů kolem věže kostela
s jejich typickým hvízdáním, klikaté létání netopýrů chytajících potravu, ale
slyšel jsem nezvykle v podvečeru kukačku a viděl několik chroustů létajících
kolem zelených stromů.
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Z Wikipedie – události ve světě a v ČR
1. dubna
– se narodila plavkyně Barbora Seemanová
8. dubna
– zemřel motocyklový závodník František Šťastný (*12. 11. 1927)
		
– zemřela filmová režisérka Eva Sadková (*16. 7. 1931)
12. dubna
– zemřel slovenský chirurg a politik Karol Šiška (*19. 3. 1906)
17. dubna
– se narodil hokejový útočník Michal Kvasnica
30. dubna
– zemřel básník Jiří Karen (*11. 6. 1920)
– zemřel premiér Dánska Poul Hartling (*14. 8. 1914)
V dubnu byla založena akciová společnost Škoda Holding
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha

EXPEDICE NOVÝ ZÉLAND
PROTINOŽCE PO VŠETEČNÝCH OTÁZKÁCH MIRKA ŘÍHY PŘIBLIŽUJÍ
VAŠEK NIDRLE (TEXTEM) A ALENA NIDRLOVÁ (OBRÁZKY) – DÍL IV.
Mirek Říha jí rád, já i Alena taky – takže dubnové téma bude příjemným povídáním. Co jsme tedy na Novém Zélandu jedli a pili, jak tam je draho a jak vy-padají hospody a restaurace. I když jsme všichni malinko zhubli, nebylo to tím, že
bychom trpěli nedostatkem jídla. Jak už jsme zmínili, nic (kromě pár pytlíkaček
a dvou lahví kořalky) jsme si tam nepřivezli, není to dovolená.
Kupovali jsme tedy zhruba každé dva dny základní potraviny jako polotovary v rozsáhlé síti nákupních středisek. Zejména to byl chleba (podobný jako je
u nás, nějaký ten semínkový), z příloh pak hlavně těstoviny, rýži, několikrát brambory či fazole. Taky masové a rybí konzervy, párkrát flákotu masa (hovězí, vepřové, kuřecí), vejce, salámy, párečky, máslo, paštiku, jogurty, marmelády či sýry, ze
zeleniny hlavně brokolici, rajčata, papriky, mrkev, cibuli a okurky.
Ač nejsem absolutní milovník ovoce, musím spravedlivě konstatovat, že na Zélandu mají naprosto skvělé kiwi, čerstvé, dozrálé až přezrálé, masité a žluťoučké.
Totéž se dá říci o banánech či jablkách. Kupovali jsme si ke kávě sušenky a výbornou místní čokoládu.
Kávy jsme pili hodně. Večer před ulehnutím
ve stanech. A bylo i dostatek čaje. Prakticky
každý večer jsme si s gustem dávali vynikající vínko, většinou dost silné červené. To bylo
opravdu pravidlem. Dokud byla kořalka, pili
jsme vždy hned po zaparkování v kempu
malého frťánka. Pivo nás tolik neoslovovalo, ono nebylo pro naše jazyky nijak úžasné
a do stanu nijak praktické. To kvůli nočnímu
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vstávání. Ceny potravin v supermarketech dost srovnatelné s našimi. Kořalku
koupíte jen v hospodách a některých vybraných krámech, v obchoďácích ani
náhodou! Ráno jsme mívali ještě v kempech nejčastěji nějakou silnější polévku
a obložený chleba s čajem nebo kávou. Několikrát i míchaná vejce se slaninou.
Během dne jsme se vetšinou odbyli něčím rychlejším, tedy chlebem se salámem, sýrem, paštikou. Večer jsme uvařili na plynovém vařiči třeba těstoviny, rýži
nebo fazole často s tuňákem či masovou konzervou, párkrát jsme koupili v obchoďáku teplé grilované kuře.
Párkrát jsme měli maso jako minutku
a vylepšovali to polévkami. V autě při
delších přejezdech či na fyzicky náročných túrách jsme si dávali i čokoládu, sušenky a ovoce. Byli jsme
i v několika hospodách, na sekaném
bifteku v housce s oblohou, nebo
na „klasickém“ bifteku s hranolkami
a zeleninou. Mne hodně zaujalo klasické „fish and chips“ – ryba s hranolky, čerstvoučká a ohromná porce
netradičně servírovaná do balicího papíru (to aby vsákla přebytečná mastnota).
Jednou jsme si dali i mořské potvory (viz
foto), já šel po jistotě, tedy po lososu, Alena měla ohromné krevety, další členové si
dali mušle a polévku z darů moře. Jako příloha byl opečený chleba s nějakých pikantním dresinkem a zelenina, bašta! V jednom
z kempů (u ledovce Franz Josef ) byla v ceně
i lehká večeře a taky snídaně (tousty, chleba, marmeláda, salám, kafe a čaj).
Taky jsme si mohli zdarma upražit popcorn. V hospodě jsme párkrát ochutnali i pivo. Tady se pije po anglickém způsobu, tedy bez pěny. Je docela silné
a „pitelné“ ale Čecha neohromí. Jednou jsme také navštívili kavárnu na kafíčko
a zákusek, dvakrát jsme mlsali místní speciality z masa i sladké a opravdu hodně
v letištním salónku (v Aucklandu a v Singapuru). Skvěle nás taky krmili a napájeli
při dlouhých cestách v letadlech. Hospod je ve větších městech dost, u silnic (ve
stylu našich motorestů zase málo) a je v nich draho! V kempech něco málo koupíte na recepci, klasické kiosky v nich neexistují.
V květnu už budeme povídat o krásách Nového Zélandu, konečně, Mirku!
			
Říha a Nidrle
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NĚCO MÁLO O ZO ČSV RADIM

ZO ČSV Radim sdružuje včelaře z obcí Radim, Dřevěnice, Tužín, Lháň, Soběraz
a Studeňany. V naší ZO je organizováno 25 včelařů s 265 včelstvy. Nejvíce včelstev
mají včelaři z Radimi a to 32, Tužín 52, Lháň 31 a Dřevěnice 22. Dne 25.1. 2020
proběhla u Militkých VČS, kde předseda Bohuslav Bajer zhodnotil uplynulý rok,
přivítal všechny přítomné a delegáta OV ČSV Jičín, přítele Dlaba. Dále se zmínil
o činnosti ZO v minulém roce. Výbor plnil úkoly zadané na nás okresním výborem, který organizoval různé přednášky. Každý rok je pořádán okresní včelařský
den, kurzy pro začínající včelaře a chovatele matek. Další, již tradiční akcí, bývá
setkání včelařů s prodejní výstavou a programem na Hrádku u Nechanic.
V loňském roce jsme oslavili již 105. výročí založení
naší základní organizace. Nejde ale vše tak lehce, jak
se může zdát. Trápí nás narůstající úhyny včelstev po
nakrmení na zimu, pančování medu dodávaného do
obchodních řetězců různými náhražkami, ale i nezaručenost kvalitních mezistěn., Na druhou stranu se daří
přijímat nové zájemce o tento „koníček“, jakým včelařství je. V roce 2020 jsme volili nový výbor ZO ve složení
přítel Bajer, Kříž, Válková, Vošvrdová a Beneš. V diskuzi
nás zástupce OV Jičín seznámil s nákazovou situací na
okrese a konstatoval, že velice nebezpečná nákaza a to mor včelího plodu,
se objevila u chovatele v Nové Pace. Tato nákaza nelze léčit, a proto se veškerá
včelstva na stanovišti musí i s příslušenstvím spálit. To je ve zkratce o naší ZO
vše, přeji úspěšný rok 2020 a našim včelkám co nejméně problémů s nákazami
a naopak příjemné podmínky opylování vašich stromů a zahrad.
							Zpracoval Bohuslav Bajer
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