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Vážení sousedé,
vítám Vás u posledního vydání Radimských
listů v tomto roce.
Oprava kaple se poněkud prodlužuje. Na
vině je hlavně dlouhá doba výběru
vhodného kamene na výměnu za
degradované kameny ve vnějším plášti
budovy. V tomto případě měl největší slovo
Národní památkový ústav. Na začátku
prosince proběhl adventní koncert.
Fotografie a článek z této akce najdete
uvnitř listů. Rádi bychom kapli využívali pro
svatby, křtiny, koncerty a další akce, které
se svým zaměřením hodí uspořádat v
tomto krásném prostoru. Výmalba je
skutečně nádherná a byla by velká škoda
kapli nevyužívat. Děkuji panu Zdeňku
Novákovi za výzdobu, která přispěla k
navození slavnostní atmosféry.
V minulém čísle jsem Vás informoval o
vyhlášení výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace a sportovní areál.
Výběrové řízení jev současnosti ukončené.
Na veřejném zasedání byl zastupitelstvem
obce schválen zhotovitel projektové
dokumentace Ing. arch. Tomáš Adámek z
Prahy. Smlouva je těsně před podpisem.

Další výběrové řízení se týká zpracování
projektové dokumentace pro vybudování
nové čistírny odpadních vod. V tomto
případě zvítězila firma MK PROFI z Hradce
Králové. Smlouva je podepsaná a výherce
soutěže začíná projektovat.
Projekt lávky pro pěší bude zpracován v
průběhu ledna 2017. Poté budeme moci
soutěžit zhotovitele. V souvislosti s
výstavbou lávky jsme se také zabývali
možností využití dotace. Bohužel, v
současné době žádná výzva není vhodná
pro tento účel.
Vánoční čas se nezadržitelně blíží.
Hospodyňky, už nechte pečení cukroví a
domácího úklidu. Sedněte si a začněte
užívat to hlavní co má doma o Vánocích
být. Tím je pohoda a klid. Dětem pak přeji
hodně dárků pod stromečkem a rodičům
pohled do rozzářených dětských očí.

Přeji Vám všem krásné a klidné Vánoce
Martin Sýkora, starosta

Sv. Martin přijel do Radimi poprvé
Sychravé počasí doprovázelo příjezd sv.
Martina na zámek. Na svatomartinské akci
nechybělo
svatomartinské
víno
a
příjemnou atmosféru dotvářela cimbálová
muzika. Zaplněné nádvoří lákaly také
nejrůznější dobroty a pořadatelé mysleli
také na děti. Právě pro ně byly totiž
připravené tvořivé dílničky.
Koně, na kterých přijel svatý Martin s
kolegou, pocházejí z jezdecké stáje Vlčí
stopa v Kostelní Lhotě a jde o cvičené koně,
kteří si dokonce zahráli v několika
filmech. Hráli například v pohádce
Tajemství staré bambitky nebo v seriálu Ať
žijí rytíři. (lma)

Výstava o
klubovnu

víkendu

rozzářila

Klubovna v prostorách bývalé Jednoty ožila
o prvním adventním víkendu prodejní
výstavou. Místnost byla plná vánočních
dekorací, svícínků a adventních věnců v
nejrůznějších barevných kombinacích.
Nechyběly
pochopitelně
nejčastěji
používané barvy jako jsou červená nebo
fialová. Kromě nádherné výzdoby si lidé
mohli do svých domovů odnést také
voňavé perníčky různých tvarů i
perníkové chaloupky. (lma)

Vánoční koncert v kapli
Nejkrásnější koledy z Moravy a Slezska
zazpíval pěvecký sbor Kuňky. Poslední
adventní neděli v krásném prostředí nově
opravené kaple Nejsvětějšího Vykupitele.
Děti zpívaly pod vedením Lindy
Matouškové a za doprovodu Blanky
Zedníkové. Hrou na hudební nástroje
vystoupení ozvláštnili Marek Hovorka, Filip
Zícha, Ludnila Zedníková a Anna Svrčinová.
(lma)

Kaplí opět zněly roráty
Staročeské roráty pro zpěv, hoboj a
varhany se jako první rozezněly nově
opravenou radimskou kaplí. V nově
vymalovaném prostoru necelé stovce
Radimáků zpíval člen opery Národního
divadla v Praze Jakub Hrubý, který se hudbě
věnuje od dětství. Na hoboj ho doprovázel
Jan Thuri, který pochází ze známé
hudebnické rodiny. Hrou na varhany
tentokrát příchozí oslnila sympatická
Zuzana Němečková. Dáma, která hru na
varhany studovala na Pražské konzervatoři
a poté u profesora Jana Hory na pražském
AMU. Kaplí zazněly mimo jiné skladby J. J.
Ryby Z růže vzkvetla lilie a Co to má
znamenat. Návštěvníci ocenili také skladbu
Antonína Dvořáka Largo "Vlasti má,
milená". Úplná závěr patřil skladbě F. X.
Thuriho Ekloga matutina. Kaple byla na
koncert náležitě vánočně vyzdobená a po
celou
dobu
hořela
svíce,
která
symbolizovala adventní čas. (lma)

Mikulášská nadílka ve škole
V pondělí 5.12.2016 si v dopoledních
hodinách daly dostaveníčko v místní
Základní a Mateřské škole nebeské i
pekelné bytosti, aby si připomněly svátek
svatého Mikuláše. Nejprve čertíci, andělé a
Mikuláš přišli přezkoušet z básniček a
písniček děti z mateřské školy. Pak se
odebrali do podkrovních prostor základní
školy, kde už drobné prohřešky dětí jen tak
nějaký „ovčák, čtverák“ nezachránil. Také
zaměstnanci školní kuchyně museli slíbit,
že už budou hodní a občas uvaří i něco
méně zdravého (třeba hranolky nebo
vdolečky, jak by si mnoho dětí přálo).
Odměnou všem účastníkům bylo divadlo v
podání žáků 5.ročníku, které s nimi
připravila pro mladší žáky paní učitelka
Garika Nováková. A protože i Mikuláš a

andělé z 5.třídy umějí odpouštět, každý
„hříšník“ obdržel balíček plný dobrot.
Snad se „hříšné dušičky“ napraví a nebudou
se muset příští rok trápit s novými těžkými
úkoly od rarášků z pekla.
Mgr.P.Jirková

Pódium se opět proměnilo v peklo
Tma v sále, z reproduktorů se ozývají
hrozivé zvuky, opona se pomalu otevírá a z
pódia šlehají plameny. Ze svého útočiště
vylézají čerti a pomalu se prochází mezi
stoly. Děti sedí u svých rodičů a ani
nemukají. Některé jsou zděšené a pláčou.
Lucifer stále vyhlíží z pekla a hledá hříšníky.
Za malou chvíli se už na sále objeví
návštěva z nebes. Do setmělé místnosti
vstoupí Mikuláš s anděly. S sebou veze koš
dárků. Čerti se vrátili a jen vyhlíží, jestli
někdo v sále nezlobil. Pokud děti krásně
recitují nebo zpívají, čerti dokonce tleskají.
Pohrozí jen těm opravdu největším
zlobidlům. Některým chlapcům čerti berou
míru, zda by se jim vlezli do pytle. Několik
dětí pak v pekle končí. Všichni se však
nakonec s příslibem slušného chování vrátí
ke svým rodičům. Návštěvě z nebe a z pekel
jako
každoročně
předcházely
hry.
Nechyběla tradiční židličkovaná, praskání
balónků nebo podávání plyšáků. Děti si
také zacvičily v rytmu hudby. Všem
děkujeme za pomoc s přípravou a
pořádáním akce, speciálně pak děkujeme
Obci Radim a konzumu Bala. Za vstřícnost
patří díky Janu Rácovi. (lma)

Tradiční zpívání u školy
Ve čtvrtek 15.12.2016 zazpívaly děti ze
Základní a Mateřské školy všem milým
lidem u vánočního stromu. Počasí bylo ke
všem zúčastněným vlídné, technika
nezradila, pravá vánoční atmosféra. Jen ten
snížek nám chyběl.
Po té se všichni těšili z nádherného
ohňostroje na hřišti. Čtvrtek se prostě
vydařil.

(foto Peškovi)

Stromy mají upevnit vztah k přírodě
Podél cyklostezky je nově vysázených 46
ovocných stromů. Cestu do Peček nyní
zdobí jabloně, třešně, višně, moruše,

oskoruše,
slivoně,
hrušky
a
jeřáby. Zasadily je radimské děti za
pomoci svých rodičů nebo dědečka s
babičkou. Každý strom má své číslo a
každý z majitelů, který strom zasadil,
dostane památeční certifikát. Cílem
akce bylo upevnit vztah dětí k přírodě
a radimským kořenům, ale také
zkrášlit okolí. Kromě samotného
sázení byla akce pojatá jako malé
sousedské zastavení. Zatímco dospělí
si ve sváteční den pochutnávali na
svařeném vínu, děti se mohli zahřát
připraveným čajem. (lma)

Lampionový
kapky deště

průvod

provázely

Ne zrovna příjemné počasí doprovázelo
letošní lampionový průvod, který začal jako
již tradičně u základní školy. Průvod mnoha
světýlek prošel Karlínem, dále okolo
Výrovky a skončil na hřišti. Tam se však
účastníci zdaleka neloučili. Připravené byly
lamipóny štěstí, které rodiny posílaly do
zachmuřeného nebe společně s tajnými
přáníčky.

Zpráva výboru místní organizace
Svazu tělesně postižených Radim
V našem příspěvku chceme občany
seznámit s činností naší organizace v
r.2016. Opravdu se můžeme pochlubit
bohatou škálou aktivit, které byly pořádány
s finančním přispěním našeho Obecního
úřadu a to nejen pro členy MO STP, ale i pro
ostatní občany, kteří měli zájem se akcí
zúčastnit.
V březnu se konal zájezd do zahradnictví
STARKL za účasti 47 osob.
V dubnu to byl nákupní zájezd do tržnice v
Polsku, kterého se zúčastnilo 40 osob a
zájezd se jako vždy se vydařil.
V dubnu se rovněž konala přednáška p.
I.Vaníčka majitele Euro Autoškoly. Týkala
se chování seniorů řidičů i chodců v
silničním provozu. Výklad byl podán
výborně, pouze zájem a účast seniorů byla
slabá / 9 žen a 2 muži /.
V květnu jsme navštívili hrnčířské trhy v
Kostelci nad Černými Lesy s volným
programem pro účastníky. Nákupy
hrnčířského zboží svědčily o úspěchu
zájezdu.
V červnu jako každý rok jsme byli na
výstavišti v Lysé n.L., kde se konala výstava
ručních prací seniorů a akce Růžová
zahrada. Účastnilo se 42 osob a výsledkem
byla spokojenost všech.
Rovněž v červnu jsme vypluli výletní lodí
Blanice z Nymburka do Ostré a zpět. Po
cestě jsme viděli místo, kde ústí říčka
Výrovka do Labe a další jiné zajímavosti na
obou březích řeky Labe. Zúčastnilo se 50
osob včetně dětí. Kapacita lodě Blanice byla
zcela naplněna.

V září jsme byli v divadle v Kolíně na
veselohře Rodina základ státu, kde
hostovali členové pražských divadel. Za
pochvalu stojí dvou hodinový herecký
výkon hlavního protagonisty Miroslava
Etzlera.
V říjnu jsme byli na nákupním zájezdu v
Polsku, který se vydařil. Byl jen předem
komplikován zjišťováním údajů z OP na
základě požadavku pojišťovny, která zájezd
jistila v případě úrazu. Jednalo se o cestovní
pojištění do zahraničí.
V současné době máme zajištěny
vstupenky na tradiční vánoční koncert
Velkého dechového orchestru Dolní
Chvatliny pod názvem „Šťastné Vánoce“,
který se bude konat v pondělí 12.prosince v
divadle v Kolíně.
Tímto nám dovolte poděkovat p.starostovi
Martinu Sýkorovi, celému zastupitelstvu i
pracovnicím Obecního úřadu za pomoc a
pochopení při zajišťování jednotlivých akcí.
Všem občanům Radimi přejeme krásné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a
pohody v roce 2017.

Co nás čeká?
14.1.2017 – Plaňany myslivecký ples
4.2.2017 – Pečecký myslivecký ples
18.2.2017 – Plaňanští hašici
25.2.2017 - Masopust
18.3.2017 – Sportovní ples

Benefiční
babyboxům

koncert

pomohl

„Tady čtu, že se vybralo 20 514 korun. To je
skutečně nevídané," reagoval Ludvík Hess,
zakladatel babyboxů, na částku, kterou
převzal v rámci benefičního koncertu.
Nešetřil slovy díků a přiznal, že mu nejspíš
v autě cestou domů ukápne slza. Muž,
kterému není lhostejný osud nechtěných
miminek připomněl, že v republice je
sedmdesát babyboxů, díky kterým
vstoupilo do lepšího života 143 dětí. „To
číslo je spíše děsivé než k potlesku,"
reagoval Ludvík Hess na potlesk. Poté se
zmínil o nejbližším babyboxu. Ten je v
Kolíně od roku 2008 a byly do něj odložené
dvě holčičky.
Radim se v podpoře babyboxů angažuje
nejen pomocí koncertu. "Jsme pravidelní
přispěvatelé
už
asi
pět let," řekl
starosta obce Radim Martin Sýkora a
dodal, že na podporu babyboxů vyčleňují
každoročně deset tisíc korun. V rámci
benefiční akce obec přispěla kromě této
částky ještě dalším mimořádným obnosem.
Kromě obce přispěl také každý, kdo na
koncert přišel, zakoupením vstupenky.
Další peníze byly vybrány díky prodané
tombole. Na podporu babyboxů šla
procenta také z prodaného piva, plakátů a
triček Josefa IX. i z dražby obrazu. Ten
nakreslil akademický malíř Bohumil Dušek
podle fotografie Miroslava Vídeňského.
Velkou částkou přispěli také studenti a
pedagogové pražské Elektrotechnické školy
Františka Křižíka v Praze. Ti vybrali celkem
5514 korun.
Jak vlastně vznikl nápad spořádat koncert
zrovna na podporu babyboxů? „Seděli jsme
doma s přáteli a došli jsme k tématu
porodu. Zjistili jsme, že mají děvčátko z
babyboxu," vyprávěl organizátor akce Josef
Devátý. Po domluvě se starostou obce,
která každoročně přispívá, bylo vše

jasné. „Úplně to přišlo z nebe," konstatoval
Josef IX. .
V rámci benefiční akce zazpívala mladá
zpěvačka Kamila Nývltová, která zaujala
hlavně songy z muzikálů. Následně patřilo
pódium právě Josefu IX., který na akci
pokřtil své nové cédéčko a představil
hymnu pro radimský fotbalový klub. Na
pódium si přizval děti z pěveckého sboru.
Právě ony totiž píseň se zpěvákem
nazpívaly. Během písničky přišli ještě malí
zástupci fotbalu. Své notoricky známé hity
zazpíval v Radimi také Jakub Smolík, který
po koncertě rozdával úsměvy a podpisové
karty svým fanouškům. Večer zakončila
všem
známá
kapela
Telegraf.
Zdroj: http://kolinsky.denik.cz/zpravy_regi
on/ludvik-hess-prevzal-vytezekbeneficniho-koncertu-20161024.html

Vítání občánků
V neděli 6.11.2016 jsme přivítali do života
10 nových občánků Radimi. Malý kulturní
program připravily děti ze Základní a
Mateřské školy pod vedením paní učitelky
Ivany Čáslavové a Edity Hrubešové.
Nechyběly ani květiny a dárky pro naše
nejmenší od Obecního úřadu.
Všem novým občánkům přejeme do života
hodně štěstí a lásky.
P.Jirková a J.Tučková

Radimské Bůčkobraní
Za příznivého počasí se 15.10. konalo první
Radimské bůčkobraní, které se velmi
vydařilo.
Před patnáctou hodinou odpolední se
začali účastníci této akce scházet v areálu
hřiště. Pro děti byla přichystaná malá
vědomostní soutěž (která byla oříškem i
pro dospělé.
Slunko hřálo, k příjemnému posezení hrála
country kapela a hlavně k občerstvení byl
pikantní bůček, Segedínský guláš, výpečky
a bůčková pomazánka.
Děkujeme všem za účast, pomoc a
podporu prvního ročníku.

Stolní tenis v nových soutěžích
V letošní sezóně 2016/2017 došlo na
kolínském
okrese
k
reorganizaci
regionálních soutěží stolních tenistů.
Vzhledem k nárůstu oddílů došlo k
přeskupení
družstev
a
navýšení
výkonnostních tříd.
V první třídě okresního přeboru je po
odehraných 7. kolech „A“ mužstvo ve
složení Petr Svojša, Vlastimil Říha, Václav
Doskočil a Anna Stránská na průběžném 5.
místě. Za naše „B“ ve druhé třídě nastupuje
Jaroslav Prorok, Václav Lágner, Pavel Thiel
a Josef Klimák a je zatím na 4. místě.
Sestava „C“ mužstva je Jaroslav Prorok,
Eliška Proroková, Tomáš Hovorka, Václav
Meserod a Robert Němeček a prozatím
zaujímají 5. místo. Domácí zápasy se hrají
na sále Obecního domu v pondělí a ve
středu od 18.30 hodin, příznivci jsou
srdečně zváni.

A mužstvo
V letošní sezoně hraje I.B třídu od. C.
Vzhledem k tomu, že jsme po letních
odchodech sestavovali nové mužstvo, byl
nutný jistý čas, aby si vše sedlo. Noví
spoluhráči se museli sehrát a také se
přizpůsobit jiné soutěži než byli zvyklí hrát
doposud. V první polovině soutěže se proto
mužstvu ještě nedařilo přetavit snažení v
body. V druhé polovině podzimu to však již
bylo lepší a zisk 9 bodů nám tedy přisuzuje
12. místo v tabulce a v jarní části sezony
můžeme zabojovat o

záchranu soutěže. Za mužstvo nastupovali:
Brankáři: Václav Arnold, Jiří Hanuš Obránci:
Miloš Ružinský, Jan Mašín, Petr Škopek,
Petr Král, Jan Vaníček, Petr Michálek,
Dušan Hrabal, Jan Andrášik Záložníci:
Jaroslav Čábelka, Tomáš Dejl, Martin
Beníšek, Jakub Králík, Michal Ontl, Lukáš
Synek, Dominik Minarčík Útočníci: Ivo
Procházka, Marek Kaše, Tomáš Soukal,
Milan Michálek, Roman Procházka

Realizační tým:
Trenér: Ondřej Exner

Vedoucí: Tomáš Soukal

Masér: Pavel Bedrna

Dorost:
O dorostencích se nedá říci, že by
byli úplně naši. Vzhledem k tomu, že
v předcházejícím ročníku jsme dorost
neměli, museli jsme ho zakládat znovu. Ani
v letošní sezoně bychom neměli dorostenců
dostatek, proto jsme se museli spojit s
Plaňany a utvořit takzvaný „sdružený tým
mládeže“, což pravidla umožňují. Jelikož za
dorost nastupují kluci převážně 15 -16 letí
proti soupeřům, kde hrají kluci o dva roky
starší, výsledky zatím nevypadají nijak
přesvědčivě. Ale až překlenou tuto bolavou
sezonu, bude to jistě jen lepší a lepší. Za
mužstvo nastupují:
Brankáři: Ondřej Poula, Patrik Mašín
Obránci: Jiří Stuchlík, Karel Hanzálek,
František Opl, Jan Radosta, Ondřej Krejčí
Záložníci: Jaroslav Naďo, Jiří Vlček, Dominik
Balazs, Milan Jambor, Matyáš Sedlák, David
Levkiv Útočníci: Milan Vrabec, Matěj Rak,
Adam Krutský, Jiří Hetlfleiš
Realizační tým:
Trenér: Martin Doležal
Vedoucí: Tomáš Kropáček

Starší žáci:
U starších žáků je situace podobná
jako u dorostu. Jádro týmu odešlo do již
zmíněného dorostu, a tak nám našich žáků,
kteří patří do této kategorie, moc nezbylo.
Soutěž tak hrají prakticky mladší žáci + 5
kluků, kteří spadají do této věkové
kategorie. Odpovídá tomu i postavení v
tabulce, ale stejně jako u dorostu i zde platí,
že po překlenutí této sezony by mělo býti
lépe. Za mužstvo nastupují:

Obránci: Pavel Žídek, Jan Palas, Oskar Brun
Záložníci: Jiří Smolík, Roman Virag, Nicolas
Danch, Tomáš Michálek Útočníci: Martin
Lalík
Realizační tým:
Trenér: Jan Mašín
Asistent: Radek Procházka

Mladší žáci:
U mladších žáků je příkladně vidět
co udělá již druhá sezona v dané soutěži.
Zatímco loni byli kluci v dolní části tabulky,
v letošní sezoně obsazují čtvrtou pozici a
kromě zápasu s Českým Brodem, který i
díky tomu, že je město a má podstatně větší
možnosti ve výběru hráčů, odehráli spoustu
hezkých a vítězných zápasů. Za mužstvo
nastupovali:
Brankář: David Zedník, Filip Mašín Obránci:
Patrik Dufek, Martin Neumann, Martin
Dvořáček, Štěpán Psota, Zděnek Hovorka
Záložnící: Tomáš Moravec, Tomáš Urban,
Lukáš Nedvěd, Robin Martinek Útočníci:
Adam Janeček, Filip Zícha, Ondřej
Lovětínský
Realizační tým:
Trenér: Tomáš Dvořáček
Asistent: Aleš Exner

Starší přípravka:
U týmu přípravek se neuvádí
tabulka a to z toho důvodu, aby se nehrálo
na výsledky, jak říkají všechny moudré
poučky. Tak abyste byli v obraze s kterými
soupeři naše fotbalové naděje hrají, jsou to
tyto oddíly: AFK Kolín, FK Kolín A, B, C,
Český Brod A, B, Dobré Pole, AFK Pečky,
Velim, Červené Pečky a Velký Osek. V této
konkurenci si nevedou vůbec špatně, i když
s městskými oddíly to bývá občas složité. V
zimní přestávce budou naši hráči
absolvovat poměrně velkou sérii turnajů,

namátkou třeba v Heřmanově Městci,
Kostelci n. Č. Lesy., Běchovicích, atd. Za tým
nastupují:
Brankáři: David Žodlík, René Mestek
Obránci: Leny Kuchař, Ondřej Tuček, Michal
Sýkora, Olliver De La Luz, Lukáš Marek
Záložníci: Nela Krutská, Lukáš Kubička, Jan
Růžička, Michal Dufek, Ondřej Petrák,
Matěj Ložek Útočníci: Tomáš Pršo, Michal
Vinš, Robert Němeček, Matyáš Kučaba,
David Chramosta
Realizační tým:
Trenér: Jan Žoudlík

Mladší přípravka:
Zde je situace hodně podobná jako
u jejich starších kolegů, takže tabulku opět
nenabídnu. Mohu napsat to, že po
rozpačitém začátku se mužstvo chytlo a
odehrálo hezké zápasy, ve kterých nastřílelo
i hodně branek. Z turnajů se bude již
tradičně účastnit soubojů o Zásmucký
pohárek, který se hraje před Vánoci a poté
také několika dalších. Soupiska hráčů je
taková:
Brankáři: Daniel Doležal Obránci: Jan
Zedník, Sebastián Gondáš, Patrik Krucký,
Daniel Doležal Záložníci: František Andrašík,
Josef Petránek,Oliver Hovorka, Kristián
Zajíček, Jiří Beneš Útočníci: Max Mrázek,
David Urban, Štěpán Koloc, Jan Houžvička,
Matyáš Polák
Realizační tým:
Trenér: Michal Zedník

Nebo též fotbalová školička, je
soubor dětí, kterým ještě není šest let a
nehrají žádnou dlouhodobou soutěž. O to
poctivěji však trénují a hrají přátelské
zápasy se stejně starými soupeři, nejčastěji
nastupují proti Pečkám nebo Sadské.
Účastní se také turnájků a jeden se zde i
koncem června konal. Za školičku nastupují
nejčastěji ročníky 2010 a 2011. Jmenovitě
tedy: Denis Loukota, Jakub Dvořáček,
Matyáš Polák, Matyáš Kejda, Kristián
Zajíček, Filip Růžička, Jiří Rajl, Adam Bejšák,
Josef Petránek, Denisa Dufková, Adriana
Talacková, Karolína Karkošová, Karel
Zajíček, Karolína Bitrmanová
Realizační tým:
Trenér: Martin Dvořáček
Pro menší kluky a holky většinou od
4 let věku pořádáme již také tréninky.
Nejedná se ještě úplně o fotbalové
tréninky, i když do mičudy kopeme také. S
dětmi děláme různá cvičení, běháme přes
překážky, závodíme apod. Přes zimu se
budeme scházet v sále KD každý čtvrtek od
16:00, takže budeme rádi, když se přijdete
se svými ratolestmi podívat a proběhnout
se s námi.
Závěrem mi dovolte, abych všem,
kteří se podílejí na chodu zdejšího
sportovního klubu, čtenářům Listů a
fanouškům TJ Viktoria Radim popřál hezké
vánoční svátky a šťastný Nový rok.
Dušan Hrabal, předseda Viktoria Radim.

Minipřípravka:

Pochvala dětem z MŠ a žákům ZŠ za práci při nácviku vánočního programu a
za účast na vánočním vystoupení pro rodiče a veřejnost dne 15.12.2016.
Poděkování všem, kdo se na přípravě a realizaci tohoto vánočního programu
podíleli.
Hezké prožití vánočních svátků.

Mgr. Petra Jirková

Příjemné prožití
Vánočních svátků,
Mnoho štěstí, zdraví,
úspěchu v roce 2017
Přeje redakce
Radimských listů
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