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Vážení sousedé,
po delší odmlce jsme tu s dalším vydáním
Radimských listů. Přijali jsme nabídku
tiskárny Didot spol.s r.o. a předkládáme
Vám Radimské listy v novém kabátu. Proti
předcházejícím číslům se změnilo prakticky
vše. Kvalita použitého papíru a jiný formát
je zjevný na první pohled. Zároveň se
snížily náklady na tisk a velmi výrazně se
zrychlila a hlavně zjednodušila grafická
úprava.
Na začátku září jsme převzali k užívání
opravený vstup do budovy OÚ. První
velkou zatěžkávací zkouškou pro výtah
byly volby do Poslanecké sněmovny dále
pak Prezidentské volby. Ke změně vzhledu
budovy přispěly také nové hodiny. V
budoucnu nás čeká rekonstrukce pláště
budovy úřadu i s ním sousedícího
kulturního domu. Nevzhledný záhon pod
okny České pošty byl nahrazen novým.
V současné době je ukončeno výběrové
řízení na výstavbu lávky pro pěší.

Smlouva je podepsána. Vítězem se stala
firma SWIETELSKY s.r.o. Na realizaci se
již pracuje. Termín předání lávky v tuto
chvíli neznám. Podle zhotovitele může
být záměr zrealizován již na konci letních
prázdnin.
Zima je již tady a bude třeba odstranit
napadaný sníh z chodníků a komunikací.
Bez součinnosti majitelů plechových
miláčků to však půjde jen těžko. V jednom
z minulých vydání jsem upozorňoval na
bezohledné parkování. Bohužel se nic
nezměnilo. Pokud bude vozidlo
zaparkováno na chodníku, nebo
komunikaci a bude hrozit poškození
majetku, nebudeme dotčený prostor vůbec
uklízet.
Za sebe i zastupitele obce Vám přeji pevné
zdraví v roce 2018.
Martin Sýkora
starosta obce

Kaple opět hostila adventí
koncert
Irina Rurac, členka opery Národního
divadla, její kolega Jakub Hrubý a Petr
Hostinský zavítali do kaple Největějšího
Vykupitele, aby zahájili advent skladbami
Jakuba Jana Ryby, Antonína Dvořáka nebo
Johanna Sebastiana Bacha. Zazněla tradiční
Ave Maria, Z růže vzkvetla lilie nebo Panis
Angelicus. Kaple byla vánočně vyzdobená
a hořela první svíčka na adventním věnci.

Josef Vágner a Kuňky navodili
vánoční atmosféru
Velmi povedený koncert zpěváka Josefa
Vágnera a dětského pěveckého sboru v
kulturním domě, který se konal 9. prosince
bohužel přilákal jen několik desítek diváků.
Ti si však koncert užili. Zněly tradiční
vánoční koledy, anglické filmové balady
a Josef Vágner zpíval písničky z muzikálů.
Dostalo se na písničky Mě sílu dáš v česko
– anglickém podání i na oblíbenou
Rozpustilou holku

Vystavovaly adventní věnce i
perníčky
K nejkrásnějšímu období v roce patří v
Radimi také vánoční prodejní výstava. Ta
se tentokrát konala již týden před prvním
adventnem. Lidé si mohli domů odnést
originální adventní věnce nebo svícny a
v nabídce byly také perníčky či med.
Domácnosti si příchozí mohli také
provonět vonými pytlíčky nebo květinou
levandule.
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Kvalita zobrazení náhledu je z důvodů rychlosti záměrně snížena. Tisk bude v plné kvalitě.

Z kulturního domu bylo opět
peklo
První adventní neděle byla v Radimi ve
znamení Mikulášské. Děti se nejdříve
zahřály při tradiční písni Jede, jede mašinka
a potom se rozcvičily, aby mohly soutěžit.
Nechyběly dětem známe soutěže jako
židličkovaná nebo práskání balónků. Poté
děti prolézaly pod vidlemi samotného
Lucifera. Nakonec si ještě zatancovaly
makarenu a to už bylo nachystané peklo.
Čerti brzy obsadily každý kout sálu a v
samotném pekle plném ohně a kouře
zůstal jen hrozivý Lucifer. I ten nakonec
slezl dolů. Po malé chvíli děti volaly
Mikuláše. Ten přišel i s dvěma anděly a
velkým košem dárků. Čerti sem tam
někomu pohrozili a některé děti na chvíli
skončily v kotli. Nakonec si všichni
společně ještě zatancovali.

Do obecního domu zavítal
Padouch, mimoni a Hurvínek
Letní kino mělo v Radimi úspěch. Z toho
důvodu se Kino na kolečkách vrátilo také v
listopadu a začátkem nového roku. Už
samozřejmě ne na fotbalové hřiště. V promítací
sál se proměnil sál kulturního domu. Sešlo se
mnoho dětí s rodiči, kteří si přišli užít
představení Já Padouch 2 i Hurvínka. Někteří
už sice filmy předtím viděli, to jim však
nebránilo v další návštěvě.
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Soutěž „Podzimní koruna“ na
ZŠ Radim
Finále recitační soutěže žáků školy se
konalo v úterý 7.11.2017
Soutěž organizovali učitelky Mgr. Gabriela
Žuchadarová a Lenka Hnátková. Název
‚Podzimní koruna‘ vymyslel žák 5. třídy
Šimon Stránský.
Pozvaní hosté Tvořili porotu finále soutěže.
Porota byla složena převážně z členů Svazu
tělesně postižených, tedy občanů obce, z
nichž mnozí zavzpomínali na svá školní
léta, kdy byli žáky naší školy.
Jako barevný podzim byla barevná i hezká
tato soutěž, na kterou se děti pečlivě
připravovaly. Recitovaly verše o přírodě,
o zvířátkách a vskutku i o svém radostném
dětství.
Soutěž se vydařila ku spokojenosti všech,
dědí i dospělých hostů. Následovala
prohlídka školy. Děti dostaly diplomy a
malé dárky. Sklízely potlesk, rozdávaly
úsměvy.
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, do
finále postoupili:
I. Kategorie:
1. Třída:

2. Třída:

3. Třída:

Kateřina Houžvičková
Nela Žoudlíková
Vít Weber
David Růžička
Adam Zuker
Daniel Doležal

II. Kategorie
4. Třída:

Jan Zedník
Jan Hrubeš
Matyáš Koloc
David Doležal

5. Třída:

David Žoudlík
Jiří Tuček
Šimon Stránský
Anna Petránková

VÍTĚZOVÉ FINÁLE SOUTĚŽE
„Podzimní koruna“
I. Kategorie:
1. místo - Filip Růžička
2. místo - Nela Žoudlíková
Kateřina Houžvičková
3. místo - Jakub Bažant
II. Kategorie

Matyáš Polák
Jitka Růžičková
Filip Růžička
Anna Svobodová
Jakub Bažant
Lada Košíková
Denisa Dufková
Matěj Matějka

1. místo - Jan Zedník
2. místo - Anna Petránková
3. místo - Šimon Stránský
Vítězům blahopřejeme.
Ogranizátorům děkujeme. Všem žákům
a pedagogům přejeme mnoho štěstí a
spokojenosti.
Jana Jirásková
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Projekt Rorýsí škola
V minulém školním roce se žáci a
pedagogové naší školy zapojili do ochrany
rorýse obecného, jenž je zařazen mezi
zvláště chráněné druhy živočichů v
kategorii ohrožený.
Kolonie rorýsů se uhnízdila pod střechou
naší základní školy, a proto jsme se rozhodli
vstoupit do Projektu „Rorýsí škola“, který
je jedním ze vzdělávacích programů České
společnosti ornitologické. Po splnění všech
podmínek jsme se stali 45. Rorýsí školou
v České republice.
Žáci v průběhu celého minulého školního
roku dobrovolně pozorovali rorýse,
zapisovali čas jejich příletů (výsledky se
následně zaznamenaly do mezinárodní
databáze), vypracovali mnoho tematických
pracovních listů, skládali básničky a
povídky, poslouchali zvukové nahrávky,
zapojovali téma rorýsů do předmětů
výtvarné výchovy, praktických činností,
přírodovědy, matematiky, českého i
anglického jazyka atd.
Velké poděkování patří právě Vašim dětem,
neboť odvedly velký kus chválihodné
práce, díky které naše škola získala v září
2017 certifikát „Rorýsí škola“ a pamětní
tabulku na budovu ZŠ. Ta prokazuje, že
naše škola patří mezi Přátele rorýsů.
Mgr. et Mgr. Gabriela Žuchadarová
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Rybaření a bůčkobraní jsme
spojili v jedno
V říjnu se ve sportovním areálu sešli
milovníci rybaření, ryb i bůčku. Dvě
hodiny po poledni začala oblíbená akce
Chyť si rybu. Zájemci chytali pstruhy z
koupaliště a na místě si je mohli nechat
ogrilovat, přpadně odnést domů. Ani
chladné počasí a kapky deště děti ani
dospělé s rybářskými pruty neodradilo.
O něco později začalo také bůčkobraní.
Příchozí si pochutnali na bůčkové
pomazánce, guláši nebo chili kostkách.
O hudební doprovod se postarala
Kolíňanka, která provázela také Radimský
masopust. Kromě hudebního programu
byly připravené také hry. A to nejen pro
děti. Mozkové závity mohli potrápit také
dospělí. Ti dokázali, že se umí zasmát sami
sobě a v jejich hlavách se rodí vtipné a
trefné, ačkoli ne vždy zcela správné
myšlenky.

Průvod světýlek skončil
tradičně na hřišti

Od základní a mateřské školy se vydal
také tentokrát průvod lamiponů a dalších
světýlek. Prošel nejprve Karlínem, potom
okolo Výrovky, novými ulicemi až na
hřiště. Tam, stejně jako loni, dostaly děti
se svými rodiči lampionky štěstí. Některým
se na poprvé nepodařilo lamipon vyslat
na oblohu, jelikož shořel. Za malou chvíli
už však nad Radimí svítila obloha posetá
světýlky. Každý si mohl něco přát.
Doufejme, že se nevyřčená přání každému
splní.
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Opět se utkali v Radimské
kouli
Sedm trojic se sešlo krátce po osmé hodině
ráno u kulturního domu, aby si užili
sportovní den. Stejně jako každoročně se
hrálo systémem každý s každým. Počasí
tentokrát hráčům přálo. Na nebi svítilo
po celý den sluníčko. Někdy však byl právě
slueční svit na obtíž. Vítězství si odnesl
tým Sharks of Radim, druhý skončil tým
Maxim Turbulenc. Pomyslný bronz si
odnesl tým Matilda. Mrzáci byli tentokrát
čvtrtí, Amater Stars obsadil v opět
pozměněné sestavě páté místo. Šestí byli
Nýmandi a sedmí Pražáci.

Stolní tenis v nových soutěžích
V letošní sezóně 2017/2018 došlo na kolínském
okrese k reorganizaci regionálních soutěží
stolních tenistů z důvodu odchodu některých
našich hráčů či ukončení jejich aktivní kariéry
vzhledem ke zdravotnímu stavu. Ve druhé
třídě okresního přeboru je po odehraných 7
kolech „A“ mužstvo ve složení Petr Svojša,
Vlastimil Říha,Václav Doskočil a alternující
Pavel Thiel, Tomáš Hovorka a Jaroslav Prorok
na průběžném 4. místě. Za naše „B“ ve třetí
třídě nastupuje Jaroslav Prorok, Pavel Thiel,
Miloslav Mašín a střídající Tomáš Hovorka,
Eliška Proroková či Robert Němeček a je zatím
na 4. místě. Sestava „C“ mužstva je Tomáš
Hovorka, Eliška Proroková, Robert Němeček,
Marek Hovorka a Marek Jetenský. Prozatím
zaujímají 5. místo ve čtvrté třídě. Domácí
zápasy se hrají na sále Obecního domu v
pondělí a ve středu od 18.30 hodin , příznivci
jsou srdečně zváni.
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Radim se dala do pohybu,
běželo se i zámkem
Sportovci všech věkových kategorií se opět
sešli na fotbalovém hřišti v Radimi, aby
poměřili síly v běžeckém závodu Radim v
pohybu. Svůj start si nejprve užily děti do pěti
let, postupně odstrartovaly všechny dětské
kategorie a nakonec byla řada na hlavní
kategorie. Tedy běh na pět a deset kilometrů.
Počasí nebylo úplně nakloněné sportu,
nakonec však z nebe spadlo jen pár kapek, a
to při předávání cen. Ty si odnesly nejen
vítězové jednotlivých kategorií, ale také
absolutní vítězové a také ti, kteří byli vylosováni
v tombole.
Výsledky radimských závodníků:
Kategorie ženy 5 km
Pořadí
Jméno
7
12
13
14

Hebká Karolína 26:09
Zedníková Blanka 34:31
Naďová Alena 35:12
Kozáková Marika 36:31

Kategorie muži 5 km
Pořadí
Jméno
8
10

Šmerhová Petra

Kategorie muži 10 km
Pořadí
Jméno
22
24

Čas

Procházka Roman 22:15
Zajíc Jiří
22:50

Kategorie ženy 10 km
Pořadí
Jméno
7

Čas

Čas
52:24
Čas

Zedník Michal 51:07
Říha Miroslav
51:27
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Report šipky
Letošní sezónu jsme zahájili tradičně turnajem
družstev, který pořádáme na domácí půdě již
8 let. Kvalita i účast této na této akci rok od
roku roste. Letos kromě spřátelených klubů
dorazili i hráči Mladé Boleslavi , Neratovic a
3 družstva z Prahy. O mimořádné kvalitě
svědčí i to, že se turnaje zúčastnilo 7 hráčů,
kteří se dostali do Republikového turnaje TOP
24.
Do turnaje jsme se rozdělili na 2 týmy. Základní
skupiny vyhráváme, taktéž ve čtvrtfinále
postupují oba týmy dál. Problém nastal v
semifinále , kdy nás los svedl proti sobě.
Následně prohráváme jak finále, tak boj o 3
místo. Zvítězili Žraloci (jejich páté vítězství)
a na třetím místě skončil největší favorit Stg.
Pepik´s Band Praha.
Extraliga:
Ostrý vstup do sezóny nás čekal v září. Hned
se ukázalo, že obhájit titul je těžší než ho získat.
První kolo proti těžkému soupeři Rěvničov
9:9, druhé kolo Příbram 9:9. To už byla pro
nás ztráta a třetí kolo prohra doma s
Cerhenicemi 5:13. Po třech kolech jsme měli
2 body, v tabulce jsme se krčili na sestupových
příčkách a čekal nás největší rival Letná. Tento
zápas však zvládáme 11:7 a odrazili jsme se
k lepším výsledkům. Následné výhry s
Plzeňkou 11:7, Prevíti Praha 17:1, Kladno
XXL 12:6 a Kladno 14:4 nás katapultovali na
2. místo, pouhý bod za Řevničov. Můžeme
tak zahájit útok na obhajobu titulu.
V soutěži jednotlivců se letos náš hráč Ondřej
Kysilka 2x kvalifikoval do turnaje
TOP24(aktuálně nejlepších 24 hráčů
Republiky). Do prvního se kvalifikoval z
433,do druhého 297 hráčů. Zvláště turnaj v
Mostě byl pro nás úspěšný.

Z šestičlenné skupiny Ondra postoupil také
až z posledních zápasů. Před kamerami zahrál
skvěle a porazil dlouhodobého reprezentanta
a aktuálně vicemistra České republiky Pavla
Drtila z Trutnova 7:5. Svůj druhý zápas na
pódiu prohrál s dalším reprezentantem Filipem
Maňákem z Brna 4:7 a skončil tak na úžasném
5. místě.
Ondrovi patří velké uznání i gratulace, jelikož
tento výsledek ho nominuje do první TOP v
roce 2018. Konečně se radimský dres dostal
mezi Elitu ČR jednotlivců! Tento turnaj hrál
jednou i náš další hráč Patrik Jelínek, ale v té
době ještě reprezentoval jiný klub.
Za zmínku stojí i výsledky dvou našich hráčů
v párech Zdeněk Tomáš skončil na 11. a Ondřej
Kysilka na 14. místě. Parťáky jim dělají
kamarádi z Stg. Pepikś Band Praha Pavel
Hradský a Jiří Moravec. V tomto republikovém
žebříčku je 4724 dvojic, takže pozice našich
hráčů si zaslouží velký respekt a uznání.
Cíle pro tuto sezónu jsou jasné :
1. Nominovat se na Mistrovství České
republiky a pokusit se o lepší umístění než
bylo loňské 9.místo.
2. Postoupit ze skupiny na Mistrovství Evropy.
3. Již vlastně splněná účast v TOP 24
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Zprávy z Viktorky
Vážení sportovní přátelé a fanoušci Viktorie
Radim, v tomto sloupku bych Vám nabídl
shrnutí podzimní části v kopané.
V ročníku 2017/18 nám startuje v mistrovských
soutěžích sedm týmů a to jsou mladší přípravka
A, B, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci,
dorost a jedno družstvo dospělých. Mimo
soutěže pořádané fotbalovou asociací nastupuje
ještě k přátelským zápasům minipřípravka a
starší přípravka B. V těchto zápasech a během
tréninků tak u nás sportuje přes sto lidí. A
nyní k jednotlivým družstvům.

nejmladších, ale do dalších sezon je velký
příslib, že se budou zlepšovat a výkonost půjde
nahoru. Přezimují tedy na 11. místě se ziskem
7 bodů.
U mladších žáku je situace opět jiná v 9 místné
soutěži si vybojovali 3 příčku, ze které ztrácejí
3 body na druhou Velim a 9 bodů na zatím
suverénní Český Brod. Zde se splňují
předpoklady, které před sezonou byly a vyjma
zápasu v Zásmukách (prohra 4:2) odehráli
velice solidní podzim. Jen doufáme, že na jaře
budou takto pokračovat dál.

Náš tým dospělých je v letošním ročníku
účastníkem okresního přeboru. Po podzimní
části se nachází na 11. místě se ziskem 12
bodů. Inu představovali jsme si, že těch bodů
bude poněkud více, ale nedá se nic dělat.
Máme ještě celou jarní část před sebou, ve
které všichni doufáme, že bude lépe.
U družstva dorostu nastalo po loňské sezoně
veliké zlepšení. Kluci nastupují opět v okresním
přeboru, který má však parametry krajské
soutěže a to z toho důvodu, že se jedná o tři
okresy spojené do jedné soutěže a to okres
Kolín, který dodal 11 mužstev, okres Kutná
Hora 2 mužstva a okres Praha – východ také
2 mužstva. V půlce ročníku nám patří v této
soutěži 5. místo se ziskem 27 bodů. Za což
patří klukům velký dík a doufáme, že dodrží
slovo ( které dali hlavně sami sobě) a po
skončení soutěže budou takzvaně na bedně
(umístění do 3 místa).
Mužstvo starších žáků nám zatím takový
progres jako jejich starší kolegové neudělalo.
Je to dáno i tím, že hráči a hráčka jsou v této
věkové kategorii ještě pořád jedni z

Starší přípravka, tak zde vám bohužel
nenabídnu tabulku ani počet bodů, protože
u těchto věkových kategorii se statistiky
nezveřejňují. Každopádně vedou si velice
solidně a hodně zápasů vyhrávají. V teto
kategorii máme poměrně velký počet hráčů.
Takže při hracím systému 5 na 5 nelze brát
na zápas všechny, protože by si ve finále
nezahrál nikdo. Takže kromě mistráků
dojednávají trenéři ještě přátelské zápasy, na
které berou zase další skupinu hráčů. Takže
si zahrají všichni a to je to hlavní o co v těchto
věkových kategorii jde.
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U mladších přípravek je situace prakticky
stejná a proto jsme se rozhodli, že do soutěží
pošleme dva týmy, takže máme A i B. Můžu
s čistým svědomím říci, že nám tento model
zatím funguje, oba týmy se schází, odehráli
si každý 10 zápasů a i když se kolikrát prohrává,
nikomu to nevadí. Máme vyžití a zápasy pro
všechny děti této věkové kategorie.
Minipřípravka, tedy hráči 2011 a mladší
poctivě trénují, spousta jich nastupuje i za B
tým mladší přípravky a mají ještě své přáteláčky.
Takže i zde je o zábavu postaráno.
U mladší a minipřípravky se nám potvrzuje,
že fotbal už není zdaleka jen sport pro kluky,
holky nám v těchto kategoriích činí dobrých
40% soupisky. A některé jsou velmi šikovné,
že předčí i kluky.
Jinak, že nám skončila soutěž vlastně nic
neznamená, protože většina našich oddílů
pokračuje bez přestávky celou zimu. Ti starší
chodí ještě ven, mladší už využívají sál KD.
Budeme hrát různé přáteláky, turnaje apod.
Ale o tom vám poreferuji v příštím čísle.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se
zde o fotbal starají a i těm, kteří nám chodí
fandit. Doufám, že v jarních častí soutěží
budeme rozdávat jen a jen radost.
Šťastný nový rok Vám přeje celé vedení
Viktoria Radim.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADIM, OKRES KOLÍN
příspěvková organizace
č.j.:18-01-25/39

Radimi dne: 25.1.2018

ZÁPIS DĚTÍ DO 1.ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis dětí do 1.ročníku Základní školy v Radimi pro školní rok 2018/2019 se uskuteční

v úterý 10.4.2018 v době od 13.00 – 18.00 hodin
v budově ZŠ Radim v přízemí v učebnách 1. a 5. ročníku.

K zápisu přijdou děti, které do 31.8.2018 dovrší věku 6 let (narozené od 1.9.2011 – 31.8.2012) a děti, kterým byl
v loňském školním roce povolen odklad školní docházky.
Rodiče žádáme, aby nezapomněli vzít s sebou:
- rodné listy dětí
- občanský průkaz
- 100,-Kč na razítko pro žáka do 1.ročníku
- o odklad povinné školní docházky lze žádat písemně v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Pokud je
žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa, ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. V případě, že
žádost nebude splňovat předepsané náležitosti, správní orgán vyzve žadatele k odstranění nedostatků a poskytne
k tomu žadateli přiměřenou lhůtu.

Žádosti o plnění školní docházky pro děti mladší 6 let:

-narozené 1.9. - 31.12.2012 a žádají o zahájení školní docházky → doporučení školského poradenského zařízení
(PPP, PC);
-narozené 1.1. - 30.6.2013 a žádají o zahájení školní docházky → doporučení školského poradenského zařízení
(PPP, PC) a odborného lékaře (pediatra);
V závažných případech lze do 30.4.2018 po dohodě s ředitelkou školy zvolit náhradní termín zápisu. V takovém
případě Vás žádáme o telefonickou informaci (321 792 324), že se nedostavíte k zápisu k základnímu vzdělávání a
o domluvu náhradního termínu zápisu Vašeho dítěte.
Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání:
-bydliště dítěte ve spádové oblasti školy (obce Radim, Chotutice, Dobřichov, Vrbčany) ;
-děti s odkladem školní docházky;
Co Vašemu dítěti můžeme nabídnout?











přímou návaznost na práci MŠ
individuální přístup k dítěti (nižší počet žáků ve třídě)
odborně individuálně vedenou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (školní speciální
pedagogové, hodiny pedagogické intervence – podpora přípravy na školu)
provoz školní družiny od 6.30 do 15.30 hodin
moderně vybavenou počítačovou pracovnu
práce v učebnách s interaktivní tabulí
hezké pracovní prostředí ve všech moderně vybavených učebnách a ve školní družině
zaměření výchovy na prožitkovou, sociální a osobnostní výchovu (školní metodik prevence, speciální
pedagogové, výchovný poradce)
možnost zapojit se do činnosti v zájmových kroužcích
výuku anglického jazyka již od druhého ročníku formou kroužku bezplatně (příprava na výuku
cizího jazyka ve 3.ročníku)

__________________________

(Mgr. Petra Jirková - ředitelka školy)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADIM, OKRES KOLÍN
příspěvková organizace

UKÁZKA VÝUKY v 1. ročníku
pro rodiče budoucích prvňáčků (předškoláků)

se uskuteční v úterý 27. března 2018 v budově ZŠ Radim v 1. třídě
od 8.00 do 10.00 hodin.

Výuku bude řídit paní učitelka Mgr. Lucie Němčíková, vyučující prvního ročníku. Po

ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA
RADIM,
OKRES
KOLÍN
ukázce
budou mítŠKOLA
rodiče možnost
si prohlédnout základní
školu
a pohovořit
si s vyučujícími.
příspěvková organizace
č.j.: 18-01-25/40

_________________
(Mgr. Petra Jirková - ředitelka školy)

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2018/2019
se koná ve úterý 9. 5. 2018 v budově Mateřské školy od 14.00 do 17.00 hodin.
K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte.

RADIMSKÉ LISTY
Vychází čtvrtletně v nákladu 500 ks.
Redaktoři: Martin Sýkora, Lucie Mašínová, Jana Jirásková, Eliška Jirková. Grafická úprava: Eliška Jirková
Redakce si vyhrazuje právo na výběr příspěvků a jejich úpravu.
________________________
Uzávěrka dalšího čísla 25.3.2018
(I. Čáslavová - zástupkyně ředitelky)

Vydavatel: Radim 6, 281 03 Radim u Kolína, IČ 00235661
listy@obecradim.cz, www.obecradim.cz
Realizace: www.funprint.eu

________________________
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