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Vážení sousedé,
dovolte mi, abych Vás přivítal u dalšího vydání
Radimských listů. V tomto čísle jsem se chtěl
věnovat anketě, která byla přílohou minulých
Listů. Bohužel, anketu nemám v současné
době k dispozici. Vrátilo se zpět asi čtyřicet pět
vyplněných dotazníků. Jak si tak malý počet
vysvětlit? Napadají mne pouze dvě možnosti.
Funguje snad vše, nebo alespoň podstatná
část tak dobře, že již není co vymýšlet? Nebo
naopak nemá cenu podávat jakýkoliv podnět,
protože se jím stejně nebude nikdo zabývat?
Je dost možné, že jste svým nápadem mohli
přispět k dalšímu rozvoji obce. Vynasnažím se
do příštího vydání zpracovat odpovědi na Vaše
otázky, které jste do anketních dotazníků
zapsali.
Jak bude vypadat most? Konečně se na něm
začalo znovu pracovat. Tempo není nijak
závratné, ale prostě konstatuji, že se pracuje.
Způsob, jakým řídí Krajský úřad své investice,
je, bohužel, jen na jeho úřednících. Konečnou
podobou mostu bude nakonec hrubě
natahovaná fasáda. Snad jen naposledy pro
připomenutí: Obec není vlastníkem, tudíž
stavbu
neplatí.
Jediná
možnost
je
připomínkování kvality prací. V tomto směru
má ale hlavní slovo Národní památkový ústav
a také investor, jímž je Středočeský kraj.
Stavební povolení k přístavbě bezbariérového
vstupu do budovy OÚ je vydané a
pravomocné. V současné době čekáme na
doklady od rozpočtáře. Teprve potom

můžeme prostřednictvím výběrového řízení
vysoutěžit zhotovitele díla.
Oprava kaple je stále největší a nejviditelnější
akce. V interiéru se pomalu dokončuje
výmalba. Je provedena elektroinstalace. Na
vnějšku budovy byly ukončeny práce na
zpevnění pískovcových kvádrů tzv. penetrace.
Některé kvádry jsou již degradované takovým
způsobem, že budou muset být vyměněny za
nové. Pokračuje se na spárování v místech,
kde zůstane původní kamenivo.
Na konci května nás postihl přívalový déšť a
kroupy. Naštěstí byly podstatně menší než v
roce 1986. Znovu se stalo to, co před devíti
lety. Bahno z pole zaplavilo zahrádky, dvorky a
komunikace. Bohužel, byly zasaženy také byty
a domy. Znovu i domy, kterým ukázala svou
tvář povodeň. Kanalizace byla přeplněna
takovou měrou, že voda dokázala odsunout
těžké kanalizační poklopy. Za příkladnou
pomoc při odklízení následků přívalového
deště děkuji všem spoluobčanům a hlavně
členům Viktorie Radim, kteří pracovali na
zmírnění následků až do pozdních večerních
hodin. Záměrně nejmenuji. Nechci na někoho
zapomenout.
V tomto čísle se sluší popřát školákům
příjemné prožití prázdnin a všem krásné letní
dny.
Martin Sýkora, starosta

I škola se chystá na prázdniny
Blíží se léto a všichni se na něj těšíme –
děti i dospělí. Zasloužené vydechnutí po
desetiměsíční práci. V několika řádcích
nelze dost dobře postihnout celoroční
školní dění.
Kolektiv zaměstnanců v letošním školním
roce posílily dvě nové paní učitelky. Škola
v nich získala zkušeného speciálního
pedagoga a odborníka na hudební
výchovu.
Každoročně v měsíci říjnu probíhá
celoškolní projekt „Týden Podzimáček“.
Žáci se v tomto projektu setkávají
s praktickými ukázkami využití podzimních
plodin, vyzkoušejí si některé jednoduché
přírodovědné pokusy, mohou si uvařit jídla
z podzimních plodin. Tento projekt je u
žáků velmi oblíben.
V měsíci
listopadu
byla
ukončena
rekonstrukce kanceláře hospodářky školy.
Paní ekonomka R. Pešavová se mohla
vrátit do původních prostor. Tím skončily
problémy s placením obědů a jiné
související provozní komplikace. Žáci mohli
opět začít využívat prostory své oblíbené
knihovny.
Díky tomu, že Obecní úřad zajistil rozvoz
obědů pro naše seniory, přihlásilo se ke
stravování dalších 6 nových strávníků.
Komplikovanou záležitostí byl v letošním
školním roce zápis dětí do mateřské školy.
Zájemců na 11 volných míst se dostavilo
33. S politováním jsme byli nuceni
nepřijmout 22 dětí k předškolnímu
vzdělávání. Tato situace je velmi stresující
a náročná pro rodiče i zaměstnance školy.
V příštím školním roce bude opouštět
mateřskou školu více předškoláků, proto
by podobný scénář neměl nastat.
Mgr.Petra Jirková

29. června se páťáci rozloučili s třídní
paní učitelkou Mgr. et Mgr. Gabrielou
Žuchadarovou. Všichni si po pilné práci
jistě zaslouží prázdninový oddech.
Hezké léto všem

Uklidili jsme Výrovku

Opět jsme pálili čarodějnice

Ani chladné a sychravé počasí neodradilo
dobrovolníky od nápadu přijít pomoci
uklidit Výrovku. Celkem se sešlo na
padesát dobrovolníků, mezi kterými byla
také spousta dětí. Brigádníci se sešli na
hřišti, kde dostali pytle a rukavici a
rozdělili si úseky okolo řeky. Pak už se
vydali uklízet. S naplněnými odpadkovými
pytli se opět sešli na hřišti, kde bylo
připravené
občerstvení.
Dohromady
dobrovolníci během dopoledne nasbírali
380 kilogramů odpadků, za což jim patří
velký dík. Budeme rádi, pokud se v příštím
roce sejde alespoň stejný počet
brigádníků. (lma) Foto: L. Mašínová

Poslední
dubnový den
patří pálení
ohňů.
Radimští si
opět
připravili akci
pro
děti,
která
se
uskutečnila
na hřišti. Vše
však začalo u
školy, odkud
šel průvod.
Na akci totiž s Viktorií Radim
spolupracovala také Základní a mateřská
škola Radim. Pro děti byla kromě průvodu
připravená již tradiční stezka odvahy. (lma)
Foto: F. Brožek

Zpravodaj Viktoria Radim
Zdravím všechny příznivce sportu v
Radimi. Ve svém příspěvku se budu
věnovat především fotbalu. O činnosti
oddílu šipek a oddílu
stolního tenisu Vás na této
stránce budou informovat
jejich vedoucí.
Bohužel, v této chvíli chybí
ještě dohrát několik utkání
do konce sezóny, proto
mohu
hodnotit
pouze
dosavadní
průběh
rozehrané soutěže.
V jarní části nám udělala radost všechna
mládežnická družstva. I když říkáme, že
výsledky nejsou nejdůležitější, alespoň u
starších žáků se jimi pochlubíme. Kluci v
jarní části soutěže, až na zaváhání v
Plaňanech ( prohra 0:2), neprohráli jediný
zápas. Kromě remízy s Kouřimí, která je na
první příčce tabulky (3:3 a výhra na PK),
všechny své zápasy vyhráli. Pokud budou
takto úspěšní až do konce soutěže, mohli
by zakončit sezónu na krásném druhém
místě. Nejdůležitější ale je radost z
fotbalu, kterou u dětí pozorujeme. O chuti
hrát svědčí i vysoká účast na trénincích,
kde v mladší přípravce se třeba ani
nedostanou všichni hráči, kteří poctivě
trénují, na zápas.
V jarní části proběhl i nábor do
minipřípravky, kde nám nyní pravidelně
dochází okolo deseti špuntů. Pokud by
někdo chtěl přivést svou ratolest mezi nás,
trénujeme každé pondělí a čtvrtek od
17:00 hodin. Na tréninky se budeme
scházet ještě asi do poloviny července.
U dospělých už tolik důvodu k radosti není.
B mužstvo, i přes dobré výsledky

především na začátku jara, se neschází v
hojném počtu a na poslední zápasy
prakticky sháníme jedenáctého, abychom
hráli v plném počtu. I když mělo družstvo
slušné postavení ve středu tabulky, stalo
se nám, že jsme museli zápas
v Liblicích hrát dokonce jen v
sedmi
hráčích,
což
je
minimum, které dovolují
pravidla. Nad přihlášením do
další sezóny proto visí velký
otazník. U A mužstva není
situace o nic lepší. V současné
době jsou předposlední, ale
čekají je ještě zápasy s
mužstvy z dolní části tabulky. Další
působení A mužstva v podobě jakou
sledujeme nyní, nebude, vzhledem k naší
současné finanční situaci, možné. Žádná
pokladna není bezedná a to ani ta naše.
Soutěž typu I.A třídy, nad kterou je už
pouze krajský přebor a poté už
republikové soutěže, je velmi nákladná.
Hrát pouze s domácími hráči je prakticky
nereálné. V této soutěži již takto
nenastupuje žádné mužstvo. Hráče,
takzvaně přespolní, si již nebudeme moci v
takové míře dovolit. Vzhledem k novému
přestupnímu řádu totiž jejich pořízení míří
do astronomických finančních výšek. Celý
výbor se nyní snaží dát dohromady tým,
který by nás mohl se ctí reprezentovat v
krajské soutěži. Zda budeme úspěšní, se v
současné době zaručit opravdu nemohu.
Vím, že spoustu fanoušků jsme těmito
informacemi nepotěšili, ale bohužel, doba
je taková a zdaleka nejsme jediný tým,
který se s problémy tohoto typu potýká.
Přestupní řád je jednotný a já jsem
přesvědčen, že to složením soutěží, ať už v
kraji nebo na okrese, dost zamíchá.
Tolik z místního fotbalového dění.
Předseda TJ Viktoria Radim, Dušan Hrabal

Šipkaři prezentovali Radim v Chorvatsku

Program Mistrovství Evropy byl vypsaný
jako sedmidenní - 4. až 10. června. Ihned
po příjezdu jsme zjistili, že taková
konkurence na největší šipkové akci
Evropy ještě nebyla. Pouhé 4 dny před
zahájením se konalo Mistrovství světa
dvojic v steelových šipkách ve Frankfurtu a
spousta hráčů světové špičky přeletěla i na
tuto akci.
Na ME družstev jsme se umístili na 33.
místě, když jsme nepostoupili ze skupiny
po prohrách 4:1 s Dream Team (ITA) a Top
Guns(CRO).
Naši hráči měli poměrně napilno. V neděli
odpoledne ještě stihli doplňkový turnaj a
pak kromě středy, která je pouze pro
národní reprezentace jsme měli každý den
zastoupení ve všech hlavních soutěžích.
Jednoznačně nejlepší den byl pro nás
čtvrtek, kdy se konalo ME Triplmixů (2
muži + 1 žena).
Již samotné složení ukázalo, že je o nás v
Republice zájem. Do týmů k našim hráčům
se přidala historicky nejúspěšnější žena v

ČR Dagmar Komorová. Oba týmy, které
jsme vyslali, byly úspěšné. Z celkového
počtu 221 týmů jsme skončili na 17. pozici
(Pokorný Láďa, Skupin Martin, Kojšová
Klára) a na 13. (Hrubeš Marek, Tomáš
Zdeněk, Komorová Dagmar), kde je
zastavila po vyrovnaném boji (naši měli 2
šipky na vítězství) největší hvězda celého
mistrovství MAX HOOP se svými kolegy. Za
celý týden kluci v Chorvatsku předvedli
skvělé výkony a chci jim za to poděkovat.
Dále se nám podařilo domluvit přestupy
do našeho klubu, abychom ještě více
zkvalitnili tým na další roky. Příští rok se
představíme v italském Carole, kde se
koná zároveň Mistrovství světa, na kterém
budeme jako klub poprvé. Doufejme, že
zúročíme nasbírané zkušenosti.
Závěrem chceme poděkovat Obci a
sponzorům za podporu, která nám v této
finančně náročné akci velice pomohla.
Petr Loukota, Foto: šipkařský klub Radim

Objednejte si knihu Staré mapy středního
Polabí
Cílem knihy STARÉ MAPY STŘEDNÍHO
POLABÍ je utvořit základní představu o
vývoji zobrazování oblasti středního Polabí
a zejména pak širšího okolí Kolína,
Poděbrad, Nymburka a Lysé nad Labem na
původních i odvozených starých mapách
Čech a pomocí textů, doprovázejících
mapové ukázky, podat podrobný rozbor
vyobrazení této oblasti. Textová i mapová
část knihy je zaměřena zejména na
zachycení zaniklé rybniční a barokní
krajiny středního Polabí především v
blízkém okolí Nymburka, Poděbrad a
Radimi. V knize naleznete nejen mapy
tištěné z mědirytiny z 16. a 17. století, ale i
rukopisné a litografické, dále mapy
různých zaměření – silniční, hospodářské,
diecézní, vojenské, topografické, poštovní
a nakonec i velmi vzácné staré mapy, které
zatím nebyly nikdy publikovány. Připojené
texty komentují prezentované mapy a
seznamují se zaniklými obcemi v
popisované oblasti, s etymologií vybraných
obcí, hor a řek, s prvním výskytem obcí na
původních mapách Čech a s tvůrci starých
map. Kniha je doplněna slovníčkem
odborných termínů a překladovým
slovníkem mapových legend. Kniha má
neobvykle velký formát A3, což usnadňuje
čitelnost zejména podrobných vojenských
a topografických map a je sešitá sponkami,
které lze lehce odstranit. Díky tomu lze
jakoukoliv z více jak 200 map na 64
stranách vyjmout a dát jako obrázek na
zeď či na stůl pod sklo. Cena knihy je 199,Kč. Knihu je možno objednat telefonicky
722
377
026
a
e-mailem:
zdenek.kucera62@gmail.com, knihu je
možno zakoupit v nymburských a
poděbradských
knihkupectvích,
v
turistických infocentrech a na obecním
úřadu v Radimi.
Mgr. Zdeněk Kučera - autor

Chystáme bůčkobraní
Máte rádi bůček? Pak se můžete
radovat. Na podzim se můžete
kromě opakovaného chytání ryb
na koupališti těšit také na
mnohem nezdravější hody. Z
bůčku se však dá připravit
spoustu skvělých jídel. Proto od
Vás potřebujeme tipy na ty
nejlepší pokrmy. Své recepty
můžete zasílat na FB
Radimských listů, na email
listy@obecradim.cz a nebo je
osobně nosit na Obecní úřad.
Předem děkujeme!

Flétnový koncert žáků ZUŠ Poděbrady

Dvanáctý dubnový den se v sále Zámku
Radim uskutečnil flétnový koncert. Se
svolením majitele zámku pana Opatrného
zavítali do Radimi žáci Základní umělecké
školy Poděbrady z flétnové třídy Bc. Lady
Zumrové a klavírní třídy Mgr. Blanky
Zedníkové. V nádherném renesančním
prostoru zámku se rozezněly tóny
sopraninových, sopránových, altových i
tenorových
zobcových
fléten
za
doprovodu klavíru. V podání Daniely
Knotnerové, Ludmily Zedníkové, Matěje

Féra, Natalie Knotnerové, Adiny Šťávové a
Barbory Formánkové měli posluchači
možnost vychutnat si sólové skladby
renesančních, barokních, klasicistních i
současných skladatelů. Úvod a závěr
vystoupení patřil komorním souborům:

Trio Barnadi
(ve
složení
Bára, Natka,
Adina) a Trio
zobcových
fléten
s klavírem
(Trio Barnadi
doprovodil
na
klavír
Pavel Kvapil).
Koncert byl
pojat
jako
velká generálka před soutěží Teplické
Flautohry, které se všichni interpreti o dva
týdny později zúčastnili a získali skvělá
umístění.
Do flétnového programu byli, jako
třešnička na dortu, zařazeni také dva
začínající klavíristé, žáci místní ZŠ: Jan
Zedník a Matylda Šibíková. Všechny mladé
umělce
publikum
po právu
obdařilo
bouřlivým
potleskem,
pokojeným
úsměvem
na tvářích,
dokonce se
zaleskly
i
slzy dojetí.
Doufám, že
takových koncertů budeme moci v příštích
letech uspořádat více a bude na nich
stejně plno jako tentokrát.
Blanka Zedníková, foto: Jana Férová

Na mostu se stále pracuje

PŘIJĎTE SI UŽÍT HUDEBNÍ VEČER
V sobotu 23. července od 20:00 hodin vám v zámecké kavárně zahraje
již tradičně prázdninové hudební seskupení Trio de Vejro.
Můžete se těšit na starou ověřenou klasiku, ale i na nové dosud nehrané
písničky.
Kdo tento termín zmešká, má ještě možnost Trio de Vejro vidět a slyšet
v kavárně v sobotu 13. srpna od 20:00 hod, navíc s hudebním hostem,
saxofonistou Frantou Havlíčkem.

Přijelo k nám letní kino

Již druhým rokem spolupracujeme
s Kinem na kolečkách, které k nám
vždy o prázdninách zavítá. Letošní
první promítání začalo první
prázdninový den po setmění.
V anketě byl vybraný film Padesátka.
Česká komedie sice nezískala jen
kladné ohlasy, rozhodně však
většinu přítomných pobavila.

Fotbaloví žáčci se rozloučili se sezonou

PROVI CUP RADIM 2016
Na fotbalovém hřišti v Radimi se uskutečnil
premiérový ročník turnaje v malé kopané s
názvem PROVI CUP.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 týmů. Vítězi
se stali Krasavci. Na druhém místě skončilo AC
Může Bejt. Třetí místo obsadil tým Chvalovické
SK.
Foto: L. Mašínová

Vítání prázdnin ve velkém stylu

Když vítat prázdniny, tak pořádně a se zábavou
pro každého a hlavně pro děti. Tohoto jsme se
drželi při přípravě letošního Vítání prázdnin.
Den začal již tradičně soutěžemi na
fotbalovém hřišti, pokračoval diskotékou a
děti mohly navštívit také tvořivé dílničky. Opět
k nám zavítal vrtulník. K dispozici byl také
trenažér nárazu. Svou práci při hašení
automobilu a vyprošťování osoby při dopravní
nehodě předvedli pečečtí hasiči, hasiči ze
Sadské zase přivezli pěnu, která měla u dětí
opět velký ohlas. Všem, kteří se podíleli na
přípravách i na akci samotné patří velký dík,
stejně jako všem sponzorům. Zvláštní
poděkování si pochopitelně zaslouží také
oboje hasiči, tedy sbor z Peček i ze Sadské.
(lma) Foto: L. Mašínová
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