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

Leden 2020

číslo 1

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
od 1.1.2020 se mění místní poplatky

za svoz odpadů

500Kč

poplatek za psa 100Kč

poplatky za svoz odpadů a psa je třeba zaplatit do 31.10.2020
podrobnosti obou vyhlášek budou zveřejněny v příštím zpravodaji
(nyní jsou ke stažení na webových stránkách a k nahlédnutí na obecním úřadě)

30.5.2020 se uskuteční oslava 660 let založení Radimi

Zprávičky ze ZŠ a MŠ Radim
Po krásných a dlouhých vánočních
prázdninách se děti opět vrátily do školy
a školky. Provoz začal zrovna 6. ledna na
Tři krále a děti ze školky obnovily tradici
a koledovaly jak ve škole nahoře o patro
výš, tak jste je taky mohli zahlédnout s
korunami krále Kašpara, Melichara a
Baltazara během dopoledních hodin ve
vsi. Hned 7. ledna proběhl ve škole i
školce projektový den „Co nosíme na sobě“. Projektový den měla opět na starosti
paní magistra Petra Zíková. Cílem bylo seznámit děti s různými povrchy těl
obratlovců, upozornit na rozdíly mezi lidmi a živočichy a ukázat materiály, ze kterých
lidé vyrábějí oblečení. Bylo to opět jako pokaždé velice zajímavé, okořeněné živými
ukázkami některých živočichů. Naše spolupráce s Regionálním muzeem v Jičíně bude
probíhat i nadále, ke konci ledna pojedeme všichni na interaktivní výstavu s názvem
Koniny a žáci 4. a 5. ročníku budou pravidelně po deset týdnů jezdit do muzea na
projekt Človíček a tím splní požadované nároky
v rámci vzdělávání Vlastivědy oblast Člověk a
čas (historie).
Doufáme, že se nám umoudří počasí a dětem
napadne sníh, aby si ho mohly do sytosti venku
na procházkách a při pobytu na zahradě užít.
Ze školy a školky přejeme pohodový vstup do
nového roku 
- Radka Koláčná -1-
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Naši mladí redaktoři - Projektový den Co nosíme na sobě?
V úterý 7. ledna 2020 přijaly pozvání do naší Základní školy a mateřské školy Radim,
okres Jičín přírodovědkyně Mgr. Petra Zíková a její kolegyně z Regionálního muzea a
galerie v Jičíně. Připravily si pro nás program na celé dopoledne, jehož tématem bylo
oblékání. Petra Zíková nám ukázala, jak si hadi svlékají kůži. Také nám ukázala živá
zvířátka: želvu, potkana a gekončíka. Její kolegyně Mgr. Věra Kociánová nám ukázala
len a k čemu se používá. Řekla nám, že si můžeme vyzkoušet trdlici. Vyrobili jsme si
náramek. Kdo z kamarádů věděl, co se dělá ze lnu, mohl si vyzkoušet dřevěné boty.
Na závěr jsme si zazpívali tematickou písničku, a pak jsme dostali test, zda jsme se
něco nového naučili.
Byl to hezký zážitek.
Adélka Čechová, ZŠ Radim

PODĚKOVÁNÍ

V pátek 10. Ledna 2020 se uspořádal
zájezd do Liberce na utkání stejných
soupeřů. Autobus opět spolehlivě řídil
Mirek Adolf a zase 50 spokojených
fandů dovezl v pořádku tam i zpět.
Dopravu si tentokrát hradil každý
účastník sám. Všichni jsme si odnesli
hezký sportovní zážitek ze zápasu, ve
kterém zvítězilo domácí družstvo nad
HC Dynamo Pardubice 5:2. Zájezd si
velmi pochvalovaly děti, které se
mohly vyřádit v dětském koutku
s různými atrakcemi.

V úterý
26.
listopadu
2019
se
uskutečnil zájezd do Home Credit
Arény v Liberci, na zápas Tipsport
extraligy ledního hokeje 2019-2020.
Domácí BÍLÍ TYGŘI LIBEREC porazili 3:2
na nájezdy HC DYNAMO PARDUBICE.
50 sportovních nadšenců děkuje řidiči
autobusu Mirkovi Adolfovi a OÚ
Radim, který uhradil náklady na
dopravu.

Miroslav Říha

HISTORIE OBCE RADIM – XII. část
Pokračujeme v povídání o Hynku Krušinovi, majiteli kumburského panství:
Přestože se Hynek Krušina vrátil ke katolictví, dá se předpokládat, že jako řada
dalších kališnických pánů k otázce konfese přistupoval spíše pragmaticky, je ale
nesporné, že na svých panstvích (konkrétně ve Staré Pace) v roce 1429 a pak v
letech 1434 – 1436 prezentoval nové faráře v Žitavě, kam se v husitské době
přesunuli administrátoři pražského arcibiskupství a kde byly až do roku 1436
vedeny konfirmační knihy.
Po bitvě u Lipan (30.5.1434) Hynek Krušina z Lichtenburka jako přívrženec krále
Zikmunda patřil mezi odměněné. Byl mu potvrzen hrad Bradlec (darován už roku
1429), některé vsi vrchlabského klášterství (ml. Čistá a Kalná), Hostinné (po bratru
Janu Krušinovi, zemřelém v roce 1434) a druhá část Miletína, která dosud patřila
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řádu německých rytířů. Po sňatku s Annou z Koldic (roku 1440), vdovou po
významném katolickém magnátu Půtovi z Častolovic, zástavním pánu v Kladsku,
získal častolovické statky (mj. Choceň, Potštejn, Častolovice) a jako kladský
zástavní pán vstoupil do řad slezských knížat. O svoji autoritu však musel bojovat
se slezskými konkurenty, zejména během kladské války v letech 1440-1445.
Finančně vyčerpán (roku 1451 přenechal častolovické državy Jiřímu z Poděbrad)
zemřel 4. března 1454 na kladském hradě. Jeho smrtí se uzavřelo nejvýznamnější
období ve středověké historii Kumburku a jeho okolí.
Ves Radim se v pramenech z husitské doby nevyskytuje, ale události tohoto
bouřlivého času, jak byly práce popsány, se jí nesporně blízce dotýkaly. Páni na
Veliši a Kumburku v nich totiž hráli velmi významnou roli a především kumburské
panství bezprostředně souviselo s Radimí. Kdo však byl radimskou vrchností a zda
byla ves nadále vlastnicky rozdělena na dvě části, není známo.
Cosi však může naznačovat dlouhý spor Hynka Krušiny s bývalým spolubojovníkem
z orebského bratrstva Benešem z Mokrovous v letech (1437-1440), jenž po
nějakou dobu vlastnil statek Úlibice ležící v těsném sousedství Krušinova
Kumburku.
Použité materiály: 1) Dr. Jan Stříbrný,
Radim v proměnách času 2) kronika obce
Výročí v našich vískách
Radim
- Pro potřeby zpravodaje upravil Václav Nidrle –

únor

Pranostiky na leden

ANNA FRÝBOVÁ

97

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Leden studený, duben zelený.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.

Úlovky za loveckou sezónu 2019-1920
(stav od dubna do konce prosince)
V honitbě „Bradlec“:
Celkem bylo odloveno 187 kusů černé z toho 16 kňourů, 17 bachyní, 98 lončáků
a 56 selat.. Dále 24 srnců, 25 srn a 21 srnčat. Ze škodné bylo odloveno 10 lišek.
V honitbě „Úbislavice“:
Celkem bylo odloveno 147 kusů černé z toho 5 kňourů, 10 bachyní, 12 loňčáků
a 120 selat. Uhynul 1 lončák a 1 sele. Dále odloveno 35 srnců, 21 srn, 23 srnčat
a 1 daněk. Uhynulo 7 srnců, 9 srn a 2 srnčata. Ze škodné odloveno 14 kusů lišek
a jeden psík mýval.
Údaje poskytl hospodář MS Jahodnice ing. Josef Kraus, pro OZ zpracoval pytlák Říha
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ZAPSÁNO V OBECNÍ KRONICE leden 2000
Pokračujeme výpisem z obecní kroniky, jak události zaznamenal pan Václav Nidrle
před dvaceti lety.
Pompézními oslavami po celém světě
jsme vstoupili do nového tisíciletí. Na Nový
rok bylo nutno uklidit nepořádek s večerních
oslav, ale byla to jediná pracovní činnost
tohoto dne. Počasí byl mírné, teplota kolem
nuly, večer trochu nasněžilo. Taková byla i
celá první dekáda ledna. 3.1 šly děti opět do
08.01 – první sníh v roce 2019
školy, pan Gritzer oslavil 65 narozeniny a 5.
ledna nastoupil ZVS do Ruzyně Jiří Macák čp.
50. Následující den se konala Valná hromada TJ Sokol v hospodě U Jandů. 7.1
zemřela ve věku 84 let paní Božena Poláková ze Studeňan. 10. Ledna zemřel
Jindřich Pošmourný z Podůlší, který si v Radimi přestavoval domek čp.55, bylo mu
58 roků.
Druhá dekáda již byla chladnější s celodenním mrazem od -3°C do -8°C, v jejím
závěru napršelo během dvou dnů 14 mm a další dva dny byly větrné a napadlo 7
cm sněhu. Na začátku třetí dekády se začalo ochlazovat, vyjasnilo se a mrazy se
stupňovaly. Ve dne bylo -8°C a 25.1 bylo ráno -19°C, pan Jiří Vik na Žabíku naměřil
dokonce až minus 23°C. Následovalo však oteplení na +7°C a poslední tři dny
měsíce napršelo 21 mm.
22. ledna zvali Sokolové na ples, který se konal v sobotu 29.1, s průměrnou
návštěvou. 28.1 se konala výroční schůze zahrádkářů s účastí 49 členů a na které
pan Hylmar z Nové Paky prodával různé nářadí a další potřebné věci pro práci
zahrádkáře.
Z Wikipedie - události ve světě a v ČR
01. ledna – začalo fungovat 14 nových samosprávných krajů
založena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
zemřela autorka knih pro mládež Heda Halířová (*13.09.1914)
02. ledna – zemřel anglický romanopisec Patrik O´Brian (*12.12-1914)
08. ledna – zemřel kreslíř a hudebník Josef Šimek (*04.08.1941)
13. ledna – zemřel švédský olympijský vítěz v chůzi John Ljunggren (*09.09.1919)
21. ledna – zemřel lékař, gastroenterolog Karel Herfort (*23.09.1906)
31. ledna – zemřel německý herec Martin Benrath (*09.11.1926
Pro OZ zpracoval Miroslav Říha
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STATISTIKA VĚDA JE, TA MÁ PŘESNÉ ÚDAJE.
rok 2019
prům. denní teplota v °C
nejnižší ranní v °C
nejvyšší denní v °C
srážky sněhové v cm
srážky dešťové v mm

01
-2
-13
5
44
8

02
3
-9
13
2
2

03
8
-3
19
2
64

04
11
-2
27
-24

05
13
-1
25
-78

06
23
10
36
-17

07
21
8
34
-30

08
20
8
32
-87

09
14
1
30
-56

10
11
-5
20
-60

11
6
-5
14
-95

12
2
-7
9
-36

rok
11
2
20
48
555

Měřeno: Tužín-Krchov, meteorologickou stanicí GARNI 535
Zapisuje a zpracovává kronikář Miroslav Říha

Dotazníkové šetření obyvatel
V únoru 2019 bylo provedeno dotazníkové šetření, abychom znali názor našich
občanů a mohli tak plánovat různé kroky ke zlepšení a rozvoji obce.
V tomto čísle otázka číslo 10: Jak využít finance?
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- Marcela Danišová –
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STATISTIKA Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Po roce opět trochu statistiky z místní knihovny - v roce 2019 bylo zaregistrováno
celkem 40 čtenářů, z toho bylo 22 čtenářů do patnácti let. Do knihovny za celý rok
přišlo 520 čtenářů a návštěvníků, celkem jsem vypůjčila 608 knih pro dospělé, 83
knih pro děti a mládež a 190 časopisů.
V prosinci jsme se sešli v knihovně
na přednášku pana Kracíka, která
byla na téma pověsti o vzniku
Zebína. Jeho poutavé vyprávění nás
všechny moc zaujalo a už se těšíme
na další setkání.
Děkuji všem čtenářům a přeji jim
hodně zdraví v novém roce s
pěknou knihou v ruce. 
-

Jarmila Adolfová -

Tříkrálová sbírka
První lednovou sobotu se v naší obci
uskutečnila
Tříkrálová
sbírka,
tentokrát pod taktovou našich
mladých hasičů. Obcí procházely dvě
skupiny Tří králů pod dohledem
vedoucích kroužku. Tříkrálová sbírka v
roce 2020 oslaví kulaté 20. výročí.
Pořadatelem a organizátorem je
Charita České republiky. V naší obci se
podařilo
vybrat
neuvěřitelných
16.045,- Kč. Velice si vážíme Vaší
štědrosti.
Vybrané
prostředky
pomohou lidem, kteří se ocitli v
situaci, kterou sami nedokážou
vyřešit, a rozvoji charitativních služeb.
Příští rok plánujeme sbírku rozšířit o
více skupin, tak abychom mohli navštívit lidé v našich dalších obcích – na Tužíně,
ve Studeňanech i ve Lháni. Za rok se na nás můžete opět těšit.
- Petra Stříbrná –
-6-
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S omlazeným hasičským výborem hurá do další
pětiletky
Hned zhurta se do toho v novém roce opřel Sbor dobrovolných hasičů Radim,
který měl v pátek 3.ledna valnou hromadu v restauraci Růže v Radimi. Aby toho
nebylo málo, jednalo se o volební schůzi, kde si hasiči zvolili nový výbor na dalších
pět let. Úvodní slovo si vzal starosta Karel Stříbrný ml., který přivítal hojnou účast
na schůzi a popřál všem přítomným do nového roku vše dobré, dále přivítal
starostku obce Radim Zdenu Stříbrnou, místostarostku Marcelu Danišovou, ze
sousední Soběrazi pány Čmelíka a Hubálovského a také dlouholetého bývalého
starostu sboru Josefa Říhu. Minutou ticha uctili přítomní památku dlouholetých
členů sboru, kteří nás v uplynulém roce opustili, pány Františka Erlebacha, Jana
Málka st. a Vladimíra Vindyše, se kterými se sbor rozloučil také čestnou stráži při
pohřbu.
Po úvodní řeči starosty si vzal slovo dlouholetý velitel sboru Jaroslav Sedláček st.,
který zhodnotil činnost za uplynulý rok, ve kterém si sbor připomínal 125 let od
svého založení. Tyto krásné narozeniny byly oslaveny v červnu při slavnostech na
obecním hřišti. Činnost družstva se soustředila hlavně na různé práce pro obec a z
důvodu kolize oslav s okrskovou soutěží se jí družstvo nezúčastnilo. Na závěr své
řeči sdělil přítomným, že již nehodlá do dalšího pětiletého období kandidovat na
pozici velitele družstva, čímž se jeho více než 40-letá kariéra velitele uzavřela.
Ve zprávě Petry Stříbrné byla přítomným představena po mnoha letech odmlky
obnovená činnost mladých hasičů, radimských „dráčat“. O kroužek je nejen mezi
místními, ale i přespolními dětmi, velký zájem, důvodem bude jistě velmi dobré
vedení kroužku manželi Petrou a Karlem ml. Stříbrnými a Bárou a Járou ml.
Sedláčkovými. Dráčata se na podzim zúčastnila hry plamen v Miletíně, kde se obě
družstva mezi téměř čtyřiceti pohybovala skoro v polovině výsledkové listiny. Je to
zkušenost nejen pro děti, ale v mnohém i pro vedoucí. Dráčata se ale nevěnují jen
tvrdé hasičině, v uplynulém roce navštívili hasičskou zbrojnici v Jičíně, uspořádali
vystoupení při narozeninových oslavách, úspěšně zdolali hrad Kumburk a svou
mysl zdokonalovali až v daleké Praze při návštěvě Českého zemědělského muzea.
Činnost je bohatá a příslibem i další takovéto činnosti v novém roce je organizace
Tříkrálové sbírky, která proběhla v naší obci následující den. Výsledek, kolik se
podařilo v naší obci během sbírky vybrat, bude jistě tématem dalšího článku ve
zpravodaji.
Finanční situaci „má dáti dal“ představila hospodářka Táňa Sedláčková, sbor tak v
roce 2019 sice skončil v mírné ztrátě, ale stále disponuje takovými prostředky, aby
mohl spolehlivě financovat svoji běžnou činnost, která je pro obec a její občany
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vždy velmi důležitá. Při hodnocení finanční situace došlo také k ožehavému tématu
a to výše členským příspěvků a k neplatičům, za které musí sbor platit pojištění.
Stokorunový příspěvek členů není jistě pro nikoho velkým finančním výdajem a ani
jeho např. dvojnásobná výše by nebyla, zvlášť když za něj dostane při účasti na
valné hromadě večeři. Je tak do budoucna na zváženou, zda příspěvek, který dnes
není, ale při založení sboru byl hlavním zdrojem příjmů, nezvýšit a členům, kteří
neplatí dlouhodobě příspěvek, nezrušit členství. Mezi hlavní zdroj příjmů v
současné době patří dar od obce Radim a v případě, že se podaří uspět se žádostí o
dotaci na pořízení nového hasičského automobilu, bude muset být dar v příštích
letech trochu větší.
Jak bylo v úvodu zmíněno, výroční valná hromada sboru byla v letošním roce
zároveň volební. Volby si vzal na starost Miroslav Říha a tak při celkové shodě byl
zvolen na příštích pět let tento výbor: starosta Karel Stříbrný ml., velitel Jaroslav
Sedláček ml., vedoucí mladých hasičů Petra Stříbrná, jednatelka Bára Sedláčková,
preventista Jan Málek, strojník Filip Stříbrný, hospodářka Táňa Sedláčková a
kronikář Tomáš Myšík. Dík za práci pro sbor patří odcházejícím členům výboru.
Omlazený výbor tak čeká v novém roce minimálně udržet bohatou kulturní činnost
sboru jako v roce předešlém, pokračovat ve výchově nové generace mladých
hasičů v podobě dráčat a dále rozvíjet aktivní činnost sboru, což však je závazkem
nejen pro výbor, ale pro všechny členy, aby se pokračovalo v bohaté tradici Sboru
dobrovolných hasičů v Radimi.
šik

JAKÉ MĚLI POČASÍ
rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ráno ve dne
+ 1 °C + 3 °C
- 4 °C
+ 2 °C
- 3 °C
- 2 °C
- 8 °C
- 5 °C
+ 7 °C + 10 °C
- 2 °C
+ 1 °C
- 2 °C
0 °C

tak bylo 6. ledna
skoro jasná obloha
celý den jasno
zatažená obloha, sněžení
celý den jasno
polojasno
oblačno, obleva
zataženo, drobné sněžení

sníh
žádný
10 cm
5 cm
15 cm
žádný
9 cm
žádný
- Miroslav Říha -
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EXPEDICE NOVÝ ZÉLAND
PROTINOŽCE PO VŠETEČNÝCH OTÁZKÁCH
MIRKA ŘÍHY PŘIBLIŽUJÍ
VAŠEK NIDRLE (TEXTEM) A ALENA
NIDRLOVÁ (OBRÁZKY)

Radim je příliš malá na to, aby se v ní něco
utajilo a co by to bylo za kronikáře (i když konkurečního z Tužína) Mirka Říhy, aby
nezjistil, že Alena a Vašek Nidrlovi (a taky bývalí Radimáci Alena Hančová a Honza
Pták) vyrazili na pět týdnů k protinožcům. A tak se mne, Vaška Nidrle, zeptal:
„Co vás to vlastně napadlo, vyrazit až na druhý konec světa?“
A tak jsem mu začal vypravovat, jak naše „Expedice Nový Zéland“
vlastně spatřila světlo světa. Sešli jsme se – bylo to před vánočními svátky roku
2018 – k přátelskému posezení s Alenou Hančovou a Honzou Ptákem a došlo i na
to, jak naložíme s dovolenou v roce 2019. Přiznali jsme, že v souvislosti s tím, že
Alena půjde do důchodu, chceme se podívat někam do světa, vytipovali jsme si Srí
Lanku (chcete-li Cejlon). A jak jsme si tak v průběhu večera povídali a dali si taky
nějakou dvoudecku červeného, přesunuli jsme se z jihovýchodní Asie až do jižní
Ameriky, kde naši kamarádi strávili měsíc cestováním po Peru, Bolívii, Argentině a
Brazílii. I to by bylo skvělé, říkali jsme si. Alena a Honza na nás ale vytáhli trumf
trumfů! Přiznali, že jednou už málem cestovali k protinožcům, na Nový Zéland. Jen
nemoc v Alenině rodině tomu zabránila, už měli totiž plán cesty připravený. A tak
jsme se nechali tak trochu „ukecat“, že Nový Zéland bude úplně to pravé. Je to
nádherná země (viz časté pořady v televizi), můžete tam vidět pralesy, vysoké
hory, ohromnou vulkanickou činnost a mnoho dalších skvělých věcí. Nejsou tam
žádní predátoři (čtvernozí ani hadi), kultura Nového Zélandu je až na výjimky
-9-
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(specifičtí
původní
obyvatelé Maoři) hodně
podobná Evropě. Vždyť je
to stále ještě země, jejíž
hlavou je britská královna …
Takže jsme si po krátkém
rozmýšlení „plácli“ a začali
výlet (expedici či zájezd) už
konkrétně
připravovat.
Vybrali jsme začátek jara na
jižní polokouli, což je konec
října, dohodli jsme i dobu
trvání (když se budeme trmácet nějakých 20.000 kilometrů tam a totéž zpátky,
chce to alespoň pět týdnů).
Přípravy nebyly úplně jednoduché, hodně nám pomohla specializovaná agentura
CZECHkiwis a to jak radami, obstaráním letenek, zajištěním auta a trajektu mezi
oběma ostrovy či cennými radami, tak, co a kdy si zajistit.
A protože je Mirek Říha vážně zvědavý, dočkají se čtenáři Radimského zpravodaje i
dalších pokračování.
- říha a
nidrle-

Budeme vděční
příspěvek
do
Děkujeme.
- 10 -

za malý
tomboly.
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V Restauraci U Růže se můžete těšit na:
18.1.
25.1.
15.2.
22.2.
29.2.

ples Hasičů Dřevěnice
ples Sokola Radim
Dětský maškarní bál
Maškarní ples Dřevěnice
ples Hasičů Radim

Vánoční výstava
Do tohoto vydání se nám více fotek
nevejde, další foto zveřejníme v příštím
vydání.
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TUŽÍN - PODHÁJÍ – údaje k 31.12.2019
Věkové složení 70 do 10 let
obyvatel nahlášených od 11 do 18 let
k trvalému pobytu. od 19 do 40 let
od 41 do 60 let
od 61 do 80 let
Průměrný věk činí 46,5 roků.
Nejstarší žena Anna Frýbová- 96, muž Václav Luňák- 89. nad 80 let
celkem domů
z toho trvale obydlených
k rekreaci
roubených

58
26
31
29

8
1
12
19
18
6

Nejmladší občánek Albert Souček – narozený v roce 2019.
Z trvale hlášených 64 obyvatel je 33 mužů a 31 žen.
PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ trvale hlášených 64 obyvatel k 01.01.2020

TUŽÍN

průměrný věk

PODHÁJÍ

průměrný věk

trvale hlášeno – 47
z toho mužů – 25
a žen – 22

46,3
50,0
42,0

trvale hlášeno – 17
z toho mužů – 8
a žen – 9

67,2
65,0
69,3

Celoročně zde trvale bydlí 54 obyvatel v 26 domech.
Nejteplejší dny v roce: středa 26. a neděle 30. června ( 36°C )
Nejchladnější den:
úterý 22. ledna ( - 13°C )
Nejvíce napršelo:
až v listopadu 95 mm, celkem rok 555 mm
(r.2017 820, r.2018 400 mm)
POHYB OBYVATEL BĚHEM 10 LET
stav
přihlášeno
období
narodili se
k 1.1
2010
2011
2012
2013
2014
2015

64
64
66
63
62
63

2016
2017
2018
2019

69
74
73
72

Štěpán Jína
Daniel Vohánka,
Stanislav Beneš
Matyáš Jína
Tereza Knapová
Albert Souček

odhlášeno

zemřeli

stav
k 31.12

Průměrný
věk

3
3
4
1
2
5

3
6
2
1
-

-

64
66
63
62
63
69

46,9
47,9
48,0
49,3
49,2
48,0

5
2
2
-

1
2
3
6

74
73
72
64

47,2
48,6
49,5
46,5

Jaroslav Holuška
Václav Říha
Václav Mikule
Vlasta Erlebachová
Jiří Prchal
Marie Holušková
František Erlebach
Zdeněk Legner
Zdenka Hamanová

Kronikář Miroslav Říha
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