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Vážení sousedé,
v prvním vydání Radimských listů letošního
roku se budu věnovat rekonstrukci kaple. To
ale neznamená, že je ukončena oprava mostu.
Osobně se mi jeho současná podoba vůbec
nelíbí a věřím, že ten, kdo most viděl na vlastní
oči, se tomu ani nediví. Další jednání o podobě
této památky proběhne těsně po redakční
uzávěrce Listů. Bohužel, nás s největší
pravděpodobností opět bude čekat uzavírka
mostu, a proto bude nutné opět využívat
objízdné trasy.
A nyní ke kapli. Rekonstrukce začala předáním
staveniště po adventním koncertu. V současné
době je finálně zrekonstruovaná výmalba
stropu. Dále se pokračuje na stěnách interiéru.
Pracuje se na opravě poškozených tesařských
konstrukcí. Asi je Vám divné, proč se pracuje
na výmalbě již před výměnou střešní krytiny.
Objednací lhůta střešní krytiny je velice dlouhá
a není možné čekat více než tři měsíce na její
dodávku. Při výměně krytiny se bude
pokračovat po malých částech s ohledem na
klimatické podmínky. Malba se prostě
poškodit nesmí. Začaly práce na obnově
věžičky (sanktusníku). Dále se bude
pokračovat na opravě vitrážových oken a
vnějšího pláště budovy, tj. na výměně
kamenných kvádrů. Velmi žalostný je stav
štítové římsy nad vchodem. Bez rekonstrukce
by hrozilo její zřícení doslova každým dnem.
Celou váhu římsy totiž drží spodní kamenný
kvádr, který také není v nejlepší kondici.

Tento měsíc jsme podali k MÚ Pečky žádost o
stavební povolení k přístavbě výtahu pro
bezbariérový vstup do budovy OÚ. Po vydání
stavebního povolení výběrovým řízením
vysoutěžíme zhotovitele.
Dále pracujeme na přípravě projektové
dokumentace lávky pro pěší, která spojí břehy
Výrovky u zástavby zvané „Donava“. Samotná
realizace je plánována již na příští rok.
V současné době probíhá výběrové řízení na
zpracování projektové dokumentace pro
sportovní areál.
Velmi rád připojím pár řádků o oslavě
Masopustu. Tradice byla znovu obnovena po
více než třiceti letech. Průvod masek byl velmi
pestrý, nálada bezstarostná a i počasí přálo.
Co víc ještě můžeme chtít? Snad jen to, aby
znovuzrozená tradice nezanikla v ruchu dnešní
uspěchané doby. Ihned po předání klíče od
Radimi jsem odjížděl na dlouho plánovanou
rodinnou dovolenou. Přiznám se, že se mi
opravdu nechtělo. Dovolte mi poděkovat
všem, kteří se na organizaci Masopustu
podíleli. Záměrně nechci jmenovat, abych na
někoho nezapomněl.
V minulosti jsem také komentoval parkování
aut v ulicích. Ještě komplikovanější je
parkování na chodnících. Řidiči, podívejte se
na dopravní situaci očima chodce, hlavně
starších spoluobčanů a maminek s kočárky.

Neprosím, ale vyzývám Vás ke vzájemné
ohleduplnosti a toleranci. Parkujte svá vozidla
na svém pozemku. Pokud tak neučiníte,
budeme nuceni přistoupit k poplatku za zábor
místa. Myslím, že je každý občan ČR v
současné době zatížen různými poplatky více
než dostatečně. Proč tedy platit za zbytečné
parkování na ulicích. Ve většině případů jde
pouze o lenost. Přiznejme si to.
Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné jarní
dny plné slunečních paprsků a večery
nasycené vůní květin.
Martin Sýkora, starosta

Rok 2016 - kontroly spalovacích zdrojů na pevná paliva o tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně využívaných jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění
Každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je
povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje
odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31.
prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že každý provozovatel výše uvedeného zdroje (tedy i domácnosti), je
povinen do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav těchto zdrojů na tuhá paliva, s
nimiž vytápí svůj rodinný dům nebo provozovnu. Současně je stanovena povinnost předkládat na
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly
vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Pokud tento doklad
provozovatel (majitel) nepředloží, hrozí mu pokuta až do 50 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně
odborně způsobilá osoba (dále jen OZO) proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj
udělené oprávnění k této činnosti, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob
provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného
společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské
komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického
stavu a provozu kotle využít seznam OZO http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, kde je možno
nalézt i sdělení MŽP s podrobným popisem předmětu a rozsahu kontroly včetně vzoru dokladu
o kontrole. Seznam je průběžně doplňován.
Miroslav Chramosta, MěÚ Kolín, OŽPZ

Námořníci pluli na vlnách dětských písní
Karneval pro děti se tentokrát nesl v
námořnickém duchu. Počátek patřil
krátkému vystoupení námořníků, ti pak
vyzvali děti na parket. Kromě tancování
samozřejmě byly připravené také soutěže.
Děti v nejrůznějších kostýmech podlézaly
pod pádlem nebo si posílaly plyšáky. Kdo
držel mořské tvory ve chvíli, kdy přestala
hrát hudba, vypadl na krátkou chvíli ze
hry. Odměnou mu byla sladkost v podobě
bonbonů, lízátka nebo oplatky. Děti si užily
také vystoupení dogdancingu, které bylo
díky vstřícnosti Anežky Strachové více než
stylové. Anežka i její borderkolie měly na

sobě námořnické oblečení a také hudba,
na kterou tancovaly, se nesla v tomto
duchu. K maškarnímu veselí pochopitelně
patří také vyhlášení masek. Ti nejlepší si
odnesli tašku plnou odměn. Malou cenu
útěchy v podobě bublifuku či jiné malé
hračky si však nakonec odnesli úplně
všichni. Poděkování patří sponzorům:
potravinám Bala, firmě Diana Fish a
samozřejmě Obecnímu úřadu. Slova díků
směřuji také k těm, kteří pomohli sál
připravit a ihned po akci také uklidit a
pochopitelně všem, kteří se podíleli na
samotném průběhu dětské akce. (lma)

Lesní víly – divoženky nadchly nejvíce
Prvenství na sportovním karnevalu letos
patří lesním vílám a jejich stromu. Porota
ocenila propracované, doma připravené
masky dobrým pitím. Zasloužená druhá
cena patří radimskému týmu, který si
vyrobil dopravní prostředek a na sále si
rozložil campingový stůl. Účastníkům
výletní skupiny nechyběly ani takové
rekvizity, jako jsou kyselé okurky nebo
opravdu retro termoska. Cenu si odnesli
také sestřičky s mrtvolami, mumie a šnek,
který si pro svou cenu šel opravdu dlouho.
Vyhrát mohli pouze někteří, ale
poděkování patří všem, kteří svými
maskami a originálními nápady vytvořili
pravou karnevalovou atmosféru pro
všechny zúčastněné. Sešlo se opravdu

mnoho masek a všechny byly více než
povedené. Ples radimských sportovců ožil
při vstupu „radimských popelářů“, kterým
v popelnicích ožívaly krásné dlouhovlasé
odpadky.
Ples TJ Viktorie
Radim byl
důstojnou
tečkou za
letošní
plesovou
sezónou.
Dobrou zábavu
nezkazil
účastníkům ani
nenechavec,

který si přivlastnil cizí kabelku. (lma)

Anketa

Výzkum veřejného mínění v obci Radim
V rámci přípravy strategického rozvojového plánu obce Radim vás žádáme o anonymní
vyplnění několika anketních otázek:
Zakroužkujte jedno pole od 0 do 10 bodů. 10bodů znamená, že jste maximálně spokojen(a),
0 bodů znamená, že jste minimálně spokojen(a)
1. Jak jste celkově spokojen(a) se životem v obci
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Které záležitosti podle vás v obci fungují dobře?
Uveďte:
( Například: spolkový život )
3. Které záležitosti podle vás v obci nefungují dobře?
Uveďte:
4. Jaké priority budoucího rozvoje by podle vás měla obec prosazovat?
Uveďte:
5. Jste ochoten(-na) se na budoucím rozvoji obce podílet?

zaškrtněte: ¨ ano ¨ ne
6. Jste spokojen(a) se stavem občanské vybavenosti? (obchody, služby, úřady a instituce )
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. Jste spokojen(a) se stavem dopravní obslužnosti?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8. Jste spokojen(a) se stavem technické infrastruktury? ( voda, kanalizace, plyn atd. )
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

8

9

10

9. Jste spokojen(a) s úpravou veřejných prostranství?
1

2

3

4

5

6

7

10. Jste spokojen(a) se stavem obecního majetku?
1

2

3

4

5

6

7

11. Jste spokojen(a) s atmosférou a mezilidskými vztahy v obci?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

12. Jste spokojen(a) se stavem bezpečnosti v obci?
1

2

3

4

5

6

7

13. Jste spokojen(a) se stavem kulturního a společenského života v obci?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14. Do čeho by měla obec v budoucnu více investovat?
Uveďte:
15. Měla by se obec pro financování investičních akcí zadlužovat?
zaškrtněte:
¨ ano ¨ ne
Děkujeme za vaši spolupráci. Vyplněný dotazník odevzdejte, prosím, na obecní úřad
nejpozději do 18.4.2016

Radimští obnovili masopustní tradici
Masopust býval v dřívějších dobách
součástí zimního období snad v každé
obci. Tradice se pomalu ale jistě vrací.
Letos po dlouholeté pause prošel
masopustní průvod také obcí Radim.
Několikaměsíční přípravy přinesly ovoce.
Průvodu maškar, ve kterém nechyběli
laufři, medvěd, cikáni ani obrovská kobyla,
otevřelo více než padesát stavení. Není
tedy divu, že ačkoli masky vyšly z místního
hřiště před polednem, do kulturního domu
došly až po setmění.
Jak již bylo řečeno, maškary se sešly na
místním hřišti, kde domaskovaly sebe a
dozdobily také doprovodný vůz. Odtud se
masky vydaly směrem k Obecnímu úřadu.
Král Masopust tu musel požádat o
povolení průvodu, přesně jak velí tradice.
Po slibu dobrého chování, který Král
Masopustu dal, se první zastávkou stal
místní Domov seniorů. Někteří senioři
připravili sladké dobroty, jiní donesli slané
pochutiny nebo nějaký alkohol, který k
tradici také patří.
Pak se masopustní průvod vydal směrem k
nádvoří zámku, kde ho již očekávali.
Přestože se masky mohly řádně posilnit na
další cestu obcí, pan kavárník se musel
vykoupit. Zatkli ho totiž
vojáci.
Vysvobodila ho až soudkyně, která soudila
pomocí
Padesáti
odstínů
šedi.
Pochopitelně tento muž nebyl prvním a
ani posledním zatčeným.
Maškary po obchůzce celé obce došly do
kulturního domu, kde již probíhala dětská
diskotéka a všichni už netrpělivě čekali na
poražení kobyly. Scénka, která patří k
masopustu stejně tak jako koblihy, měla
úspěch. Kněz daroval dobré vlastnosti
koně místním a kobylka nakonec stejně
ožila.

Po scénce pokračovala volná dětská
zábava přibližně do sedmé hodiny večerní.
To se již na pódiu připravoval Bíza band,
aby pobavil také dospělé. Ti pak ve
znamení masopustního veselí tancovali až
do ranních hodin. V půlnoci však ještě
vystoupil na pódium král Masopust, aby
zástupkyni obce, která byla na zábavě
přítomna, zodpovědně předal vypůjčený
klíč od obce.
Podle ohlasů se akce opravdu vydařila a již
se spřádají plány na druhý ročník, který se
uskuteční v příštím roce. (lma)

Děti přichystaly obrázky na památku

Nádvoří zámku ožilo jarem

Každý, kdo otevřel dveře svého stavení
masopustnímu průvodu, dostal na
památku obrázek, který má připomínat
první obnovený masopust v obci. Obrázky
kreslily děti, které dochází na výtvarné
dílničky. Patří jim za to velká pochvala. Na
dalších hodinách dílniček malí výtvarníci
vytvářeli například koláž. Ta měla zobrazit
masku, kterou budou mít na dětském
karnevale případně takovou, kterou by si
přáli mít. Dále jsme se s dětmi zaměřili na
Velikonoce a jaro.

Nádvoří zámku Radim ožilo jarními trhy
spojenými s velikonočními svátky. Zatímco
dospělí návštěvníci si mohli pochutnat na
dobrém víně nebo například na nějaké
pochutině, děti přitahovala zejména
zvířátka. Děti měly zájem také o
připravené tvůrčí dílničky, kterých bylo
hned několik. Přítomné stánky nabízely
nejrůznější sortiment od květin přes
dřevěné hračky až po voňavé svíčky. Den
zpestřil svými vstupy Dětský sbor Kuňky,
který tentokrát snad i více mluvil, než
zpíval. Děti si pod vedením Lindy
Matouškové
připravily
pásmo
o
velikonočních zvycích a tradicích. Přítomní
se také dozvěděli, že letošní Velikonoční
pondělí patřilo, co se týče koledy nejen
chlapcům, ale klidně i dívkám. Je totiž
přestupný rok, a to mohou chodit na
koledu i děvčata. (lma)

Budoucí prvňáčci již mají zápis pro
školní rok 2016/17 za sebou

Přejeme Vám hodně úspěchů ve škole.

MO Svazu tělesně postižených v
Radimi
V tomto našem příspěvku chceme občany
seznámit s činností naší organizace ve
druhé polovině roku 2015. Jak bylo v
předešlém vydání Radimských listů
uvedeno, skutečně jsme bez kultury
nezůstali.
Vánoční koncert Václava Hybše, který se
konal v Městském domě služeb v Kolíně
jsme se spoluobčany navštívili k velké
spokojenosti všech zúčastněných.
Přednášku o rumunských řekách nám
pomohl zajistit za pečecké vodáky
ing.Václav Polák. Pozitvní bylo, že se
rozvinula vzájemná a zajímavá debata k
přednášenému tématu.
V měsíci listopadu se naše členky výboru
zúčastnily prohlídky nově otevřeného
Domu seniorů a sociální péče v Uhlířských
Janovicích, kterou pořádal okresní výbor
STP Kolín za spoluúčasti senátorky Emilie
Třískové.
Těmito akcemi jsme uzavřeli rok 2015.
Na rok 2016 připravujeme:
* 14.dubna – nákupní zájezd do Polska
* 28.května – sobota – Hrnčířské trhy a
návštěva zámku v Kostelci n. Č. Lesy
* 16.června – výstava ručních prací
seniorů a Růžová zahrada v Lysé n. L.
Uváděné akce jsou již organizačně
zajištěny vč. autobusové dopravy, kterou
nám poskytl OÚ Radim.
Budeme rádi, když se těchto akcí zúčastní
co nejvíce členů naší organizace i ostatní
spoluobčané.

Bleskový sběr papíru
ZŠ a MŠ Radim pořádá v týdnu
od 11.4. do 15.4.2016
bleskový sběr papíru nejen pro žáky, ale i
občany obce.
Starý papír můžete na školní dvůr přivážet
denně
ZVÁŽENÝ
od 6.30 do 9.00 hodin
a odpoledne
od 13.00 do 17.00 hodin.
Příspěvky občanů jsou vítány.
(na podzim se nám podařilo nasbírat
15.731 kg papíru )
Pomáháme využít odpad, který by jinak
skončil na naší skládce.
Děkujeme.
Žáci a zaměstnanci Základní školy a
Mateřské školy Radim.

V současné době pracujeme na vytvoření
strategického rozvojového plánu naší
obce. Tento plán bude platit až do roku
2030. V očích mnoha občanů se může
zdát
strategický
rozvojový
plán
bezvýznamný. Je to vždy jeden z prvních
dokumentů, který musí být předložen
k žádosti o dotaci. Své opodstatnění tedy
má. Prosím Vás touto cestou o vyplnění
samostatné vložené stránky s anketou.
Vyplnění a odevzdání Vám zabere sotva
pár minut a nám velmi pomůže. Anketu
prosím odevzdávejte do poštovní
schránky, která je umístěna vlevo od
vchodu do budovy OÚ. Předem děkuji za
Vaše podněty a názory.
M.S.

Karetní turnaj

Stolní tenisté obnovili tradici turnajů

Kdo je nejlepší v prší? To se ukázalo na
karetním turnaji, který se uskutečnil na
hřišti. Ačkoli se začalo hrát krátce po
obědě, závěr se nakonec posunul až na
osmou hodinu večerní, kdy byli vyhlášeni
vítězové. Účastníci se prý po celou dobu
trvání turnaje dobře bavili i přesto, že
zrovna nevyhrávali. Na turnaji se sešli
nejen muži a ženy, ale také různé věkové
kategorie. Mezi střední generací se našli
hráči mladí, ale také již věkem prověření
„mazáci“. Vítězství si po mnoha soubojích
vychutnával Jiří Beneš. Stříbrnou příčku
obsadil pravidelný účastník těchto turnajů
Petr Škopek a třetí místo si vybojoval Petr
Loukota. Těsně pod stupni vítězů skončil
Josef Vondrášek a Miloslav Mašín. Do
žebříčku pětice nejlepších se bohužel
nedokázala
probojovat
žádná
ze
zúčastněných žen. (lma)

Třináct žen a dvanáct mužů bojovalo o
prvenství více než dvě hodiny. Vítězem v
mužské kategorii se nakonec stal Tomáš
Horn, stříbro si odnesl Jiří Chadraba a na
třetí příčce skončil Josef Růžička, který si
navíc odnesl také diplom za nejstaršího
účastníka vánočního turnaje. S pálkou v
ruce se tento muž vypořádal s mladšími
soupeři a bronzovou medaili si bezesporu
zasloužil.

Mezi ženami kralovala Ilona Holubová,
která před několika lety Radim ve stolním
tenise reprezentovala. Stejně tak jako další
účastnice Martina Brožková, Kateřina
Koděrová i Michaela Kovářová. Právě
poslední jmenovaná obsadila druhou
příčku a domů si nesla stříbrnou medaili.
Třetí místo po velice vyrovnaném zápase s
Michaelou zbylo na Kateřinu Koděrovou.
První tři z každé kategorie získali diplom a
medaili. Věcnou cenu si však nakonec
domů odnesli úplně všichni účastníci
vánočního turnaje. (Kolínský deník / Lucie
Mašínová)

Celuloidový
úspěch Radimi
Sezóna stolního
tenisu
právě
skončeného
ročníku 2015/2016 okresu Kolín by se
určitě dala nazvat "Radimskou" podle
úspěšných výsledků našich družstev, které
nemají za 40ti letou historii radimského
stolního tenisu obdoby.

O vítězství v I. třídě kolínského Okresního
přeboru se zasloužili hráči radimského
"áčka": Petr Svojša, Vlastimil Říha, Václav
Doskočil, Anička Stránská, Klára Růžičková
a Václav Lágner. Ve II. Třídě naše "B"
družstvo nezůstalo pozadu a též obsadilo
první příčku. Tentokrát za modrými stoly
nastupovali Václav Lágner, Jaroslav Prorok,
Miloslav Mašín, Pavel Thiel a Josef Klimák.
Ve III. třídě kolínského Okresního přeboru
sestava "C" týmu, ve složení Jaroslav
Prorok, Eliška Proroková, Tomáš Hovorka a
Václav Meserod, vybojovala stříbro za
druhé místo.

200 družstev, a proto samotná účast zde,
je pro nás čest.
B družstvo je v soutěži zatím na 4. místě.
Svádí boj o třetí příčku, kde se těsnají
Choťovice, Radim a Kolín v rozmezí 3
bodů. Špici tabulky ovládají družstva z
Peček. V poháru se dostal B tým až do
semifinále své kategorie, kde bohužel
nestačil na skvěle hrající tým z Prahy. I tak
to byl úspěch a hráči načerpali spoustu
zkušeností do dalších bojů.

Za letošní sezonu radimská družstva
vybojovala celkově úctyhodných 57
vítězství, 2 remízy a jen pětkrát odešli naši
hráči poraženi.
Pravidelné pondělní tréninky budou na
sále Obecního domu probíhat opět od
dubna, protože minimálně obhajoba
letošních dosažených pozic nebude vůbec
jednoduchá.

Šipkaři sklízí úspěchy
Extraliga: ,,A,, družstvu se v letošní sezóně
vede ještě o něco lépe než v loňském roce,
kdy jsme po sedmnácti kolech na druhém
místě se ztrátou na vedoucí tým Zákeřňáci
Letná 1 bod, na třetím místě je 2 body za
námi Králův Dvůr. Tato pozice nám
zajišťuje postup na Mistrovství České
republiky.
V českém Národním poháru jsme nasazeni
do finálové skupiny, kde se utká 14
nejlepších týmů z Prahy a Středních Čech o
3 postupová místa na celkové finále. V
tomto kraji začínalo bojovat o pohár přes

Liga CZDA (oblastní liga Středních Čech):
tuto soutěž vedeme v 1. lize již o 9 bodů a
již je jasné, že obhájíme titul.
Dále nás letos čeká Mistrovství Evropy v
Chorvatsku a Eurocapy (něco jako Liga
mistrů ve fotbale), kde máme cíl
minimálně postup ze skupiny. Naši hráči
tam budou nastupovat i jednotlivě, tak by
se v tak náročném programu mohla urodit
i nějaká další trofej. Jen pro představu: na
programu ME je během 8 dnů 40 turnajů,
z toho naši hráči nastoupí do všech 4
hlavních + doplňkových. Letos očekávám
účast každého hráče na 6 - 7 turnajích.
Petr Loukota

Fotbal Viktoria Radim
Dobrý
den,
vážení
sportovní
přátelé.
Dovolte, abych vám krátce shrnul zimní
období ve fotbale.
Jak většina z vás ví, zima je ve fotbale
mrtvé období. Hráči zažívají nepříjemnou
zimní přípravu, plnou běhání, cvičení a
místo na zelené trávě se trénuje v hale na

parketách (u nás v sále KD). Přesto se pár
nových věcí stalo a tak mi nyní dovolte,
abych o tom krátce poreferoval. Hlavní
zimní události byla jistě valná hromada,
která se konala 5. 2. 2016 v hospodě na
hřišti, zúčastnilo se 29 členů a hlavní body
programu byly nové stanovy a volba
nového výkonného výboru. Obojí se nám
nakonec podařilo, takže dle nových
stanov, které jsme kvůli změně zákona
museli absolvovat se již nejmenujeme
Tělovýchovná jednota Viktoria Radim ale
Viktoria Radim z.s (tzn. zapsaný spolek).
Jinak účel a smysl Viktorie zůstává stejný a
to starat se v Radim o sportovní vyžití dětí
i dospělích. Výkonný výbor, který má toto
na starosti byl zvolen ve složení Hrabal
Dušan, Dvořáček Tomáš, Mašín Jan ml.,
Poula Jaroslav, Doležal Martin, Synek
Lukáš, Bitrman Jiří, Procházka Radek,
Šafránek Petr, Loukota Petr, Exner Ondřej.
Doufáme že svou funkci budeme během
těch dvou let na které jsme zvoleni plnit
správně a ku prospěchu všech členů
Viktorie Radim.
Dušan Hrabal, předseda Vitoria Radim
Minipřípravka:
Jsou to ti nejmenší děti, které ještě
nechodí ani do školy. Scházíme se
pravidelně dvakrát týdně na tréninky a
jelikož tato věková kategorie nemá ještě
svou mistrovskou soutěž organizovanou
FAČR účastníme se s dětmi turnajů např. v
Kostelci n. Č. l. nebo Sadské a žádnou
ostudu jsme rozhodně nedělali. Tyto
turnaje se nehrají na výsledky ale na počet
vstřelených
branek,
kde
nijak
nezaostáváme za ostatními.
Rádi bychom touto cestou zveřejnili že
připravujeme nábor nových dětí do
přípravky a to těch, kteří letos dovrší 4
let. Bude se konat 5. května od 17:00 na
hřišti.
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