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1.ročník

Vážení sousedé,

4.č.2013

na postoji Národního památkového
ústavu.

v minulém čísle jsem vám přál klidné
prožití Vánočních svátků. Mysleli jsme si,
že další Radimské listy v letošním roce již
nevydáme. Opak je pravdou. Největší
důvod k vydání dalšího čísla je náš
kamenný most. Rozsah poškození je po
červnové povodni podstatně větší než se
při zběžné prohlídce jeví. Poslední věta ve
zprávě statika zní: „ Most je pro provoz v
současném stavu nepoužitelný“. Ve
špatném stavu je jak nosná konstrukce se
statickými poruchami, tak spodní stavba,
která by údajně šla sanovat jen velmi
těžce. Podle mého názoru je hlavní
problém v dlouhodobém zanedbání
údržby a povodeň je záminka k provedení
demolice. Most bohužel není v majetku
obce. V současné době bude velmi záležet

Celá věc má dvě strany mince. V případě
rekonstrukce stávajícího mostu si termín
dokončení netroufnu odhadnout. Na
druhou stranu, pokud bude zájem
Středočeského kraje a jím zřizované
Krajské správy a údržby silnic silnější než
NPÚ a dojde k demolici, bude nový most
postavený do července příštího roku.
Osobně nejsem zastáncem bezduché
demolice žádné památky. Kamenný most z
doby baroka je po zámku nejcennější
odkaz našich předků. Nemohu si odpustit
otázku. Proč šel most opravit v roce 1838 a
nejde v roce 2013?
Martin Sýkora, starosta

Pomohli jsme hasičům
Oni nám pomohli při povodních, my pomůžeme nyní. Tak by se dalo prezentovat rozhodnutí věnovat vrbčanským a
plaňanským hasičům finanční dar. Vrbčanští hasiči zažádali o 50 tisíc korun na plovoucí čerpadlo a motorovou pilu.
Plaňanští žádali o 5 tisíc korun. Za ně nakoupí šestnáct kusů dětských montérek. Navíc zažádali o 100 tisíc korun na
opravu auta po povodních. Nejde však o finanční dar. Obec každoročně platí plaňanským hasičům 20 tisíc. Tímto si
předplatí na pět let dopředu. (lma)

Vítání občánků
V neděli 10.11.2013 v obřadní síni OÚ
RADIM přivítaly děti ze ZŠ a MŠ Radim a
členky Kulturního a školského výboru
patnáct nových občánků do života.
Maminky potěšila malá kytička a pro
nejmenší byly připraveny pěkné dárky.
Tak, naši nejmenší, šťastné vykročení do
života! (p.jir)

Kurz základů práce s počítačem a
internetem pro seniory
V týdnu od 25.11. do 29.11.2013 proběhl v
ZŠ Radim ve spolupráci s kolínskou Obecně
prospěšnou společností Nebelvír, Obcí
Radim a MO Svazu tělesně postižených
Radim Kurz základů práce s počítačem a
internetem pro seniory. Náklady na tento
kurz získala OPS Nebelvír od Nadačního
fondu manželů Livie a Václava Klausových
a Nadace České spořitelny.

Tento kurz se setkal s velkým zájmem.
Jeho účastníkům se v radimské škole líbilo,
často hovořili o tom, jak se škola v
průběhu desetiletí změnila.
Děkujme organizátorům paní Z.Holubové,
Ing.N.Holé a Mgr.P.Jirkové za uspořádání
této zdařilé akce. Lze očekávat, že v říjnu
příštího roku se takového kurzu dočkají i
další zájemci. (p.jir.)

INFO Z POKLADNY OÚ
Vodné si hlaste do 20.12.2013, pozdější hlášení už nemusí být zapsáno do systému.
Můžete hlásit telefonicky : 321792325, mobil možno i SMS 602369698 nebo emailem:
exnerova@obecradim.cz, tomasco@obecradim.cz, mrazkova@obecradim.cz
Na kontrolu vodoměrů budou chodit pracovníci obce, kteří se prokáží pověřením od starosty.
Jste povinni jim umožnit kontrolu vodoměru.
Stočné za rok 2013 se bude vyúčtovávat v lednu 2014 a fakturu zašleme. Rodiny postižené povodní
budou od stočného za rok 2013 osvobozeny.
Pokladna Obecního úřadu bude poslední platby přijímat do 20.12.2013, pak budou probíhat
uzávěrkové práce a platby nebude možno přijmout.
V roce 2014 bude pokladna přijímat platby za vodné, stočné, poplatek za odpad a poplatek za psa až
od 27.ledna 2014, také v návaznosti na uzávěrkové práce. Děkujeme za pochopení těchto opatření,
ale vše se komplikuje zasíláním závěrkových informací do Jednotného účetního systému státu.

KRÁTCE
Vývěska před obecním úřadem
Obecní vývěska, na kterou jsou
všichni zvyklí u zámecké zahrady,
se přesunula před obecní úřad.
Zeď by se měla opravovat a
přesunutím vývěsky budou navíc
veškeré informace o obci na
jednom místě. Podle starosty
obce, Martina Sýkory je zde
umístěna také mapa pro lepší
orientaci občanů a turistů. (lma)

Bleskový sběr starého papíru
V říjnu 2013 Základní škola a Mateřská škola Radim zorganizovala
společně s Obcí Radim bleskový sběr starého papíru.
Celkem bylo nasbíráno 11.306 kg papíru.
Občané Radimi přispěli dětem 285 kg.
Děkujeme panu Hotovcovi, panu Fišerovi a obyvatelům DPS a
jejich pečovatelce Oxaně.
Za pomoc při organizaci akce děkujeme zaměstnancům Obce
Radim panu P.Růžičkovi a J.Bitrmanovi.
Za utržené korunky dostaneme pěkné dárky.
Děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci v dubnu příštího
roku.
Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Radim.

Skládka bude fungovat ještě
dlouhá léta
Radimská skládka bude fungovat
minimálně do roku 2032. Pokud
však obec postaví třídící linku,
která je již v plánu, funkčnost se
ještě prodlouží. (lma)
Podlipansko tvoří živou kroniku
Živou kroniku chce natočit Místní
akční skupina Podlipansko.
Obsahem by měly být videa,
fotografie i text. Od obce na tuto
akci žádají finanční dar v hodnotě
12 tisíc korun. (lma)
Na opravu stavidla se obce
skládaly
Stavidlo mlýnského potoka
narušily povodně. Na opravu se
skládalo sdružení obcí Pečky,
Radim a Dobřichov. Částka není
rozdělená na tři díly, ale určeným
poměrem. Pečky tak zaplatily 70
tisíc korun, Dobřichov 20 tisíc
korun a Radim 50 tisíc korun. V
rámci oprav se vyčistil i břeh až po
koupaliště. (lma)

Info
Svoz BIO odpadu : Počínaje prosincem budeme Bio
odpad svážet 1x za 14 dní v termínech : 3.12. 17.12.
31.12. 14.1. 28.1. 11.2. 25.2. 11.3. a 25.3. Od dubna
bude svoz opět každý týden v úterý.
Odvoz klasických popelnic probíhá beze změn, tedy
každé pondělí.
Uvedené termíny se mohou změnit v závislosti na
rozmarech počasí. O případných změnách vás
budeme informovat.

Sochu opraví pan Plachý
Je rozhodnuto. Nový háv dá soše
sv. Jana Nepomuckého
akademický sochař Jarmil Plachý.
Ten soše doplní i svatozář, která v
současné době chybí. Na zvážení
je, zda socha zůstane na stejném
místě či někdo navrhne lepší
umístění.(lma)

Prosíme občany, kteří mají zapůjčené vysoušeče a již
je nepotřebují, aby je odvezli na OÚ. Nebo případně
nahlásili na OÚ termín možného odvozu.
DĚKUJEME
Poplatek za odpad měl být uhrazen do 30.11.2013,
pokud jste nezaplatili, nemusíte mít vyvezenou
popelnici.

SEZNAM AKCÍ NA PROSINEC 2013

5.12. čtvrteční Mikulášské prohlídky
s nadílkou
8.12. Mikulášská besídka – sál Obecního
domu od 13:30

9.12. – 31.12. Vánoce na zámku vánoční prohlídky (všední dny program
pro MŠ a ZŠ... 9. 12. - 20.12.)

Pokud chodíte cvičit: cvičení s Irenou ve čtvrtek od
19,00 odpadá 12.12.a 19.12 – cvičí se v Kolíně V DDM,
ul. Rimavské Soboty od 17,30 a od 19,00
Cvičení s Irenou – jóga v úterý od 18,30 v Obřadní síni –
odpadá 17.12. Cvičí se v Kolíně v DDM, ul. Rimavské
Soboty od 17,30 a 19,00
Cvičení s Irenou začíná od 2.1.2014 čtvrtek od 19,00 v
sále OD, Radim.
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12.12. Zpívání dětí ZŠ a MŠ Radim na
nádvoří zámku od 17:00 Po zpívání
bude již tradiční ohňostroj na
fotbalovém hřišti
14.12. Vánoční noční prohlídky prohlídka zámku při svíčkách se scénkou
z historie zámku a malou ochutnávkou
dobových pokrmů.

Redaktoři: Lucie Mašínová, Eliška Jirková, Jana Jirásková,
Martin Sýkora
Grafická úprava: Eliška Jirková
Tisk: Janova dílna, Třebestovice
Redakce si vyhrazuje na výběr příspěvků a jejich úpravu
Uzávěrka dalšího čísla: 10.1.2014
Vydavatel: Radim 6, 281 03 Radim u Kolína,
listy@obecradim.cz, www.obecradim.cz, IČ 00235661

Příjemné prožití
Vánočních svátků,
Mnoho štěstí, zdraví,
úspěchu v roce 2014
Přeje redakce
Radimských listů

