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Vážení sousedé,
v prvním letošním čísle Radimských listů
bych vás rád informoval o akcích, které
nás čekají v letošním roce. V první řadě
musíme dokončit projekt “Cestou za
trilobity“.
Zbývá
nám
dokončit
přístupovou cestu do lomu, osazení
směrovek, informačních tabulí a stříšky s
posezením přímo u lomu. Dále máme v
plánu zhotovit dětské hřiště v „Donavě“. V
prostoru bývalého dětského hřiště u
bytovek prozatím vysadíme stromy, aby
zde byl alespoň částečně stín. Později
budeme moci nainstalovat dětské atrakce.
Pro
zvýšení
atraktivity
koupaliště
zakoupíme skluzavku. Již v minulém roce
jsme avizovali vybudování společenské
místnosti nejen pro svaz tělesně
postižených v prostorech bývalé prodejny
potravin. Okna v obecních bytovkách jsou
ve špatném stavu. I zde musíme
investovat. Dále budeme připravovat
žádosti o dotaci na tyto projekty: Oprava
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kaple a úprava okolí na park a klidovou
zónu. Rekonstrukce panelové cesty nad
tratí ČD. Doplnění čističky odpadních vod o
technologii,
která
zvýší
kvalitu
vypouštěných vod do Výrovky a zlevní
provoz. Dále chceme vybudovat na části
dosud nevyužívaného prostoru nad
bytovkou č.p. 302 parkovací místa.
Chodníky poškozené povodní opravíme po
rekonstrukci mostu a ukončení objízdné
trasy. Obrubníky a zámkovou dlažbu
máme nakoupenou a nyní musíme pouze
čekat. Nejhorší situace se jeví na majetku
Viktorie, která požádala o dotaci na
rekonstrukci hřiště. Již nyní je celkem jisté,
že dotace stačit nebude. Spolek s největší
členskou základnou, který naši obec
reprezentuje na krajské úrovni a hlavně
vede naše nejmenší ke sportu bude
potřebovat „finanční injekci“. Na závěr mi
dovolte , abych vám popřál do začínajícího
roku mnoho štěstí, zdraví a rodinné
pohody.
Martin Sýkora, starosta

Mikulášská měla pravé peklo
Mikulášská besídka je v Radimi již
dlouhodobou tradicí. Tentokrát však byla
jiná než obvykle. Skauti se již její přípravou
nechtěli zabývat, a tak si akci vzala na
starost
Andrea
Kubitová,
vedoucí
restaurace v kulturním domě. Za pomoci
přátel a známých pak dala dohromady
ohromnou podívanou. Na počátku si s
dětmi hrálo několik mladých lidí bez
převleků. K čertům si mohly děti jít
zasoutěžit na některé ze tří stanovišť.
Právě s těmito čerty si pak děti
zatancovaly aerobic. Mezitím se za zdmi

sálu připravovali andělé, ostatní čerti a
Mikuláš. A pak to přišlo…Z reproduktorů
začala hrát hororová hudba, ve které
všechny přítomné hysterickým pláčem
děsilo dítko. Opona se otevřela a z pekla
začaly šlehat opravdové plameny. Pak
mezi děti přišli pekelníci. Zahnal je až
přicházející Mikuláš společně s anděly.
Nakonec si všichni společně užili
diskotéku. Odměny pro děti zajistil obecní
úřad, prodejna potravin
Bala
a
organizátoři akce. Chyběly jste na
Mikulášské? Přijďte příště. (lma)

Škola zazpívala na nádvoří
Jako již tradičně, také letos nemohlo v
adventním čase chybět vystoupení žáků ze
základní školy. Postupně zazpívaly všechny
třídy od těch nejmenších po největší.
Tradiční koledy však z dětských úst
nezazněly. Učitelky se žáky vybraly
neoposlouchané písně s vánoční

tématikou, a tak ti nejstarší perfektně
zapěli například písničku Vánoce hrajou
gloria. Rodiče a další přítomní měli čas
strávený v chladném počasí zpříjemněný
svařeným vínem. Nakonec žáci ještě
všechny pozvali na nedaleké hřiště, kde
mohli shlédnout ohňostroj. (lma)

Kuňky zapěly ve vyhřátém zámku

Myslivci zahájili sezónu

Tentokrát v malé a příjemně vyhřáté
komnatě uspořádal koncert dětský
pěvecký sbor Kuňky z Chotutic. Děti si
připravily pásmo písni. Zpívaly jak tradiční
vánoční koledy, tak méně známé songy.
Nechyběla ani Cesta od skupiny Kryštof
nebo Půlnoční od Václava Neckáře.
Vánoční atmosféru umocňovalo právě
zámecké prostředí, ozdobený stromeček a
cukroví, které si mohl kdokoli z příchozích
nabídnout. (lma)

Jako již tradičně, plesovou sezónu v Radimi
rozjel
oblíbený
myslivecký
ples
plaňanských myslivců. Nejen místní, ale
také přespolní návštěvníci tancovali do
rytmu hudby. Vrcholem večera byla
samozřejmě tombola. Snad každý měl
zájem o některé z divokých prasat.
Většinou však lidé vyhrávali spíš bažanta
nebo koroptev. To se však lidé nedozvěděli
bezprostředně po zakoupení losů. Co
skrývá číslo na lístku, bylo překvapením až
do začátku vydávání tomboly. (lma)

Ani letos nechyběla výstava
Vánoční výstavu, kde si návštěvníci mohou
dekorace také nakoupit, mohli Radimští
navštívit v prostorách obecního úřadu. K
vidění byly výtvory dětí, ale také nádherně
zdobené perníčky nebo keramické
dekorace. Právě tyto věci si lidé mohli
odnést i do svých domovů. Na stěnách
přitom vyseli informace o vánočních
zvycích. Ty si mohli návštěvníci přečíst a
dozvědět se tak možná věci, které
nevěděli. (lma)

Další plesy:
7. 2. Maturitní ples SOŠ Liblice
8. 2. Myslivecký ples (Pečky)
22. 2. Hasičský ples (Plaňany)
15. 3. Sportovní ples (Viktoria
Radim)

Karta má rozum,
protože my ho
nemáme
Poslední neděle v roce v Radimi, patřila
karetnímu turnaji. Ten se v obci již stal
tradicí. Letos se však uskutečnil v místní
restauraci OB. Přesto se sešli takřka skalní
účastníci. K nim však přibylo opět několik
hráčů, kteří v turnaji dříve nebyli. V turnaji
bylo patnáct mužů a jedna jediná žena.
Dlouhý dvacetikolový turnaj končil
vítěznou hrou čtyř nejúspěšnějších hráčů.
Mezi ty se probojoval Miroslav Polák, Petr
Pospíšil, Samuel Pavlík a František Křivka.
Finále provázely vypjaté nervy. Karta však
svého vítěze ukázala. Prvenství si
tentokrát odnesl František Křivka. Na
druhé pozici skončil Samuel Pavlík a
pomyslný bronz tentokrát vysoutěžil Petr
Pospíšil. Na bramborovou medaili svým
počtem bodů dosáhl Miroslav Polák. Loňští
a předloňští vítězové se tentokrát
nedostali ani do první pětky. Jindy úspěšní
Roman Burget a Radek Naďo, tentokrát
zkrátka neměli šťastnou kartu. Přesto svůj
neúspěch vzali sportovně a na karty
nezanevřeli. (lma)

MO STP Radim si dovoluje seznámit
občany se svojí činností v roce 2013
Dne 25.1.2013 byla na výroční členské
schůzi zvolena nová předsedkyně paní
Holubová.
Výborové schůze byly pořádány pravidelně
každý měsíc, kde se aktualizovaly a
upřesňovaly např. jubilea a návštěvy
dlouhodobě nemocných členů organizace.
Zároveň byly projednávány návrhy na
konání přednášek, zájezdů a případně
jejich organizace. V průběhu roku 2013
MO STP pořádala, nebo se podílela na
těchto akcích:
15.3. zúčastnili jsme se cestopisné
přednášky pořádané v ZŠ Radim „Arizona –
Grand Canyon“ přednášeli Ing. Václav
Polák a Milan Jirka.
12.4. byl uskutečněn zájezd do Litoměřic
na zahradu Čech.
31.5. Jsme navštívili zámek Loučeň,
bohužel bez prohlídky labyrintaria pro
nepřízeň počasí.
25-29.9. Tři členky výboru se zúčastnily
výjezdního zasedání pořádané OV STP
Kolín v Doksech.
17.10. Byl uspořádán nákupní zájezd do
Polska, který se velice vydařil.
25 – 29.11. OPS NEBLVIR Kolín ve
spolupráci se ZŠ a MŠ Radim a naší
organizací STP pořádal kurz základů
s počítačem a internetem pro seniory,
Které se zúčastnily členky naší organizace.
7.12. se konal v Kolínském divadle Vánoční
koncert Václava Hybše, který jsme měli
možnost navštívít.
Členové naší MO STP jsou zváni na výroční
členské schůze některých MO STP např.
v Pečkách, Zásmukách, Českém Brodě,
kterých se účastníme jako delegáti.
Za výbor MO STP Radim
Vyskočilová S., jednatelka

Zimní příprava Viktoria Radim:
Jelikož je teprve leden u některých týmu
se přípravy teprve rozbíhají. Výjimkou
jsou mládežnická družstva, která trénují
skoro celou zimu. Jedná se především o
družstva
přípravek.
Ty
pravidelně
navštěvují obecní dům a na sále trénují.
Starší přípravka úterý a sobota, mladší
přípravka
v
pátek. Mladší
žáci trénují každý čtvrtek od 17:30 a
každou sobotu od 16:30 v sále Obecního
domu. Dorostenci
také
prozatím
navštěvují obecní dům a to v sobotu od
18:00. B mužstvo začalo s přípravou v
sobotu 18.1.14 a to běháním venku. A
mužstvo využívá sokolovnu v Plaňanech a
chodí trénovat na hřiště. Co se týče
zápasů, tak A mužstvo navštěvuje turnaj v
pražských Štěrboholích. Soupeři na tomto
turnaji hrají vyšší soutěže než naše A
mužstvo. Dále má za sebou turnaj v Sázavě
i starší přípravka, kde se umístila na
čtvrtém místě ze sedmi účastníků. Co se
týče přípravných zápasů programu A
mužstva:

10.2. 2014 20:00

A - Admira Praha B

15.2. 2014 10:00

A - Union Vršovice

17.2. 2014 18:00

A - Čechie Dubeč

2.3. 2014 18:00

K zápisu
15.1.2014
přišlo
K zápisu
přišlo
15.1. 2014
22 22
školáčků.
budoucíchbudoucích
školáčků. Tak
ať se Vám
ve se
škole
Tak ať
Vámdaří!
ve škole daří!

A - Admira Praha B

Přátelské utkání
1.3. 2014 čas bude upřesněn

A – Čáslav B

Poté se bude hrát dle umístění v základní
skupině.
Mladší žáci se budou účastnit turnaje v
Říčanech a to 25. 1. 2014
Přípravky si dohadují přátelské zápasy
především v halách.
Dorost má přátelská utkání v jednání. B
mužstvo taktéž.
D. Hrabal

V úplném závěru roku 2013 nás zastihla
smutná zpráva o úmrtí paní učitelky Lady
Češnerové z Plaňan. V Základní škole Radim
pracovala v letech 1996 - 2002 .
Milá Lado, děkujeme Ti za Tvou trpělivost,
obětavost a za všechno, co jsi nám dala, za vše
dobré, co jsme se od Tebe mohli naučit.
Žáci a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Radim

Z historie obce Radim
JUBILEA

Obec Radim se poprvé písemně připomíná
roku 1320 jako zemanské sídlo Bedřicha
z Radimi. Kolem roku 1340 byla ves
v držení kouřimského měšťana Mikuláše
Klaryce, později náležela bohatým
měšťanům kutnohorským, nejprve Hanuši
„Fraparovi“,
později
Václavu
Wundeweinovi a jeho dědicům. Počátkem
15. Století byla obec rozdělena na několik
částí. Jednu z nich vlastnil Wolfart z Javora,
který pravděpodobně v letech 1423 –
1436 nechal postavit v Radimi vodní tvrz.
Tu chránil z jedné strany potok Výrovka a
z druhé strany bažinatý terén.
V roce 1446 Matěj Dubecký z Dubče koupil
vodní tvrz a spojil všechny části obce. Další
z majitelů obce a tvrze byl v letech 14831487 Oldřich z Kralovic. Roku 1541 koupil
obec Petr Záruba z Hustiřan.
Rod Zárubův z Hustiřan se udržel na
panství do roku 1628. Toho roku daroval
Jan Záruba panství Radimské Adamovi
z Valdštýna. Darování nebylo schváleno a
císař Ferdinand 2 daroval Radimské
panství Jakubovi Berchtholdovi z Uherčic
roku 1635. Ten dal tvrz Radimskou
přeměnit v pěkný zámek, okolo krášlený
zahradou. Dnes zámek zdobí naší obec.
Asi na třicet let se dostalo panství pánům
Šlikům a od nich ho brzy koupila Augusta
Kinská ze Vchynic a Tetova. Ta před svou
smrtí odkázala majetek svému staršímu
synu Josefovi a ten ho prodal roku 1783 za
350 000 zlatých knížeti z Lichtensteina.
Knížata z Lichtensteina drželi Radimské
panstvívelmi dlouho a značně ho i rozšířili
o okolní dvory : Dobřichov, Cerhýnky,
Plaňany, Přebozy, Klášterní Skalici.
Zárybník, Třebovle, Broučkov a Skramník.
J. Jirásková

Jirásková

Vokounová Vlasta
85
Mašín Jan
75
Zelenková Vlasta
75
Poula Jaroslav
70
Kadlecová Božena
75
Králová Jaroslava
70
Mordych Jan
85
Rývová Anna
80
Vernerová Jaroslava
70
Skála František
75
Šafránek Josef
85
Blechová Alena
70
Jirásek Miloslav
75
Jacková Linda
80

Poplatky:
Poplatek za odpad je splatný do
31.5.2014, pokud máte ze sociálních
důvodů rozdělenou platbu pak 1. část
platíte do 31.5.2014 a zbytek do
30.11.2014. Sazba 250 Kč za osobu s TP
nebo 250,- Kč za rekreační objekt. Výběr
poplatků za odpad se řídí obecní
vyhláškou. Platbu můžete provést v
pokladně OÚ od 1.2.2014 vždy v pondělí
nebo ve středu 7,00-17,00 nebo převodem
na účet 6028151/0100, VS 1340XXX
X=vaše číslo popisné.
Poplatek za psa je splatný do 31.3.2014,
60,-- Kč za psa. Platbu můžete provést v
pokladně OÚ od 1.2.2014 vždy v pondělí
nebo ve středu 7,00-17,00 nebo převodem
na účet 6028151/0100, VS 1341XXX
X=vaše číslo popisné.

Za loňský rok bylo vybráno v poplatcích za
odpad 257.481,-- Kč, což je jen zlomek
nákladů, které vznikají vyvážením
komunálního odpadu, vyvážením
bioodpadu, pořizováním nových popelnic.
Pokud budeme důsledně třídit odpad a
náklady na odvoz komunálního odpadu se
sníží (např. frekvencí vývozu odpadních
nádob), mohli bychom docílit snížení
poplatku za odpad. Třídění odpadu je v
naší obci na velmi nízké úrovni. Jako
občané nejsme ochotni pořídit si domů
více kontejnerů na tříděný odpad na
vlastní náklady a nádoby vyvážet na
sběrný dvůr. Obec by jistě ráda zajistila
např. měsíční sběr tetrapacků, případně
plastů (pytle na tertrapacky jsou na
úřadě), ale my je přeci nebudeme doma
skladovat. Stejně tak by obec ráda dala
sběrné kontejnery na tříděný odpad před
žluté bytovky, ale kolik bytů třídí odpad?
Sběrné kontejnery na tříděný odpad jsou
na několika místech v obci, pro nikoho to

není daleko. Bylo by dobré, kdyby občané
přišli sami s vlastní iniciativou a nápady,
jak a co třídit. Víte, že obec vlastní malou
multikáru a pokud máte velkoobjemný
odpad nebo vysloužilá elektrozařízení
obec ho ráda na Sběrný dvůr odveze? Tuto
službu ale nelze zneužívat, jen proto, že i
když vlastním auto a mám jeden pytel Pet
lahví, nechce se mi na „Sběrák „ jet.
Chtěla bych současně občanům poděkovat
za třídění Pet lahví. Víme, že odvozy
Petlahví jsou někdy s problémy, ale vše se
řídí poptávkou po této komoditě ve
zpracovatelské firmě, kam je vozíme.
Pokud Vám doma pytle překážejí, stačí je
nanosit do auta, odvést na Sběrný dvůr
nebo využít zmiňovanou multikáru.
Poplatek za psa : v roce 2013 bylo vybráno
15.495,-- Kč. Tyto poplatky slouží k
financování úklidu psích exkrementů,
pořízení košů a pytlíků na sběr.
Je mezi námi pejskaři hodně těch, kteří po
svém pejskovi uklidí a všem moc děkuji.

Snažili jsme se vyjít pejskařům vstříc a
znásobit počet odpadních košů po obci.
Pořídili jsme i koše se sáčky. Sáčky se stali
vítaným suvenýrem z procházky po obci i
pro nepejskaře a tak brzy poletovaly po
obci bez obsahu a hovínka zůstávají stále
na chodníku, protože když není pytlík
obecní, tak si přeci vlastní brát nebudu.
Pozor teď na nový Občanský zákoník, Váš
pes nesmí znečišťovat soukromý, byť
neoplocený pozemek, pokud Vašeho psa
majitel pozemku přistihne, má právo se
soudně bránit.
Vodné a stočné: Na konci ledna obdržíte
faktury na vodné stočné, mají datum
splatnosti uvedené na faktuře, můžete je
uhradit přes účet uvedený na faktuře, VS
je číslo faktury nebo v pokladně v pondělí
nebo ve středu od 7,00-17,00.
I. Mrázková
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