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Vážení sousedé,
na tomto místě Radimských listů je s železnou
pravidelností zmiňován stav mostu a celková
situace kolem něj po červnové povodni.
K tomuto tématu se budeme ještě nějakou
dobu vracet.
Na sklonku roku jsem se dožadoval vyjádření
na Ministerstvu kultury ČR. Do dnešního dne
mi nebylo odpovězeno. Další žádost jsem
zaslal na Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště středních Čech.
Národní památkový ústav odpověděl a ve
svém vyjádření jednoznačně zamítl možnost
demolice mostu. Jak ve svém vyjádření píše:
„Barokní most byl postaven v těsné blízkosti
zámku, s nímž tvoří jeden urbanistický celek
s vysokou historickou hodnotou.“ Třetí a
poslední žádost jsem zaslal na Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor kultury a
památkové péče. Krajský úřad nezávisle na
NPÚ potvrdil, že nelze tak významnou
památku zdemolovat a postoupil věc na
Městský úřad Kolín k dalšímu řešení.
Na konci března proběhla schůzka všech
zainteresovaných orgánů, kde konečně došlo

k malému, ale přeci posunu. V současné době
řeší celou věc Krajská správa a údržba silnic.
Ta musí zadat projektovou dokumentaci a
následně vypsat výběrové řízení na zhotovitele
oprav. Teprve po ukončení papírové mašinérie
budou moci započít práce na opravě. Ale to již
píši o podzimních měsících. Pokud by byla
zima tak příznivá jako letošní, lze bez velkých
přestávek opravovat. Na to se ale spoléhat
nedá. Tím pádem se s termínem ukončení
prací dostáváme do jarních měsíců příštího
roku.
Vůbec nepředpokládám, že jsem v tuto chvíli
někoho potěšil. Taková je prostě realita, se
kterou se musíme smířit. Ruku v ruce
s opravou mostu bude nutné zhotovit novou
lávku pro pěší. Ta musí být financována
z našich zdrojů, či z dotace. Omlouvám se za
nezáživné čtení, které vzniklo díky mnoha
dotazům spoluobčanů. I přes tyto nepříjemné
informace vám přeji mnoho sluníčkových dní.

Martin Sýkora, starosta obce

Radim má nový Mapový portál
Obec Radim spustila pro své občany novou
službu – Mapový portál od společnosti
Geosense.
Mapový
portál
je
tzv.
geoinformačním systémem (zkráceně GIS) a
můžeme si jej zjednodušeně představit jako
interaktivní mapu, respektive soubor map,
který je propojen se širokou škálou informací.
Mapový portál pro obec Radim byl navržen
tak, aby Vám – jejich občanům, co nejvíce
zpřístupňoval informace z obecního úřadu.
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za Vaším
domem? Zajímá Vás, kde vedou městem
kanalizace či telekomunikační sítě? Chcete
vědět, jak to u vás vypadalo před necelými 200
lety? Stačí jen jedno kliknutí do mapy!
Kromě praktických služeb, jako je nahlédnutí
do katastru nemovitostí, lze portál využít i ke
vzdělávání či hledání zajímavostí. Mapový
portál od Geosense je zároveň navržen tak,
aby byl uživatelsky co nejpřívětivější a jeho
ovládání bylo intuitivní. Díky tomu se podobá
klasickým internetovým mapám a i přesto, že
obsahuje mnohem více informací, je práce
s ním velice jednoduchá.
Mapový portál obce Radim je pro občany
dostupný
na
internetové
adrese
http://www.geosense.cz/geoportal/radim/,
popřípadě se na něj lze prokliknout přímo z
internetových
stránek
http://www.obecradim.cz/.
Doporučujeme
Mapový portál prohlížet v internetovém
prohlížeči Mozilla Firefox, který je volně ke
stažení. Podívejme se nyní na jednotlivé
funkce Mapového portálu a popišme si,
k čemu slouží a jak nám mohou pomoci.
Po otevření Mapového portálu obce Radim se
nám zobrazí mapa se základními ovládacími
prvky. V levém horním rohu nalezneme
tlačítka umožňující pohyb po mapě a její
oddálení a přiblížení – tato tlačítka slouží pro

práci s mapou. V levém spodním rohu je
umístěno měřítko aktuálního mapového
zobrazení, tlačítko generující trvalý odkaz na
aktuální mapu a pole mapové přehledky
umožňující se rychle zorientovat při velkém
přiblížení. V horní části obrazovky je dostupný
panel nástrojů a v pravé části jsou umístěny
mapové a informační vrstvy.
K ovládání Mapového portálu slouží panel
nástrojů. První ikonou na panelu nástrojů (klíč)
je „Přihlášení pro samosprávu“, které slouží
pro vstup ke složitějším funkcím dostupným
pouze zaměstnancům úřadu.
Ikona
„Překreslení
mapy“
umožňuje
aktualizaci zobrazené mapy. Ikona ve tvaru
dlaně je základní a umožňuje pomocí
počítačové myši pohyb po mapě. Pomocí
tlačítka „Měření vzdálenosti“ je možné změřit
vzdálenost mezi dvěma a více body, podobně
jako následující tlačítko „Měření ploch“
umožňuje změřit obvod a plochu vybrané
oblasti.
K exportu mapy a následnému tisku slouží
předposlední ikonka – tiskárna. Velice užitečná
může být ikona „Nahlížení do ISKN“. Můžeme
díky ní jednoduše nahlížet do katastru
nemovitostí, a to pouze kliknutím do mapy na
konkrétní parcelu/nemovitost.
Panel vrstev obsahuje záložky vrstev, které činí
Mapový portál geoinformačním systémem.
Tedy
sadu
užitečných
mapových
a
informačních podkladů, které lze jednoduše
zanášet do mapy. U každé vrstvy zároveň
nalezneme ikonu „oka“, která umožňuje
nastavit průhlednost jednotlivých vrstev.
Můžeme tak díky tomu například porovnat
historické a současné mapy či leteckou a
klasickou mapu.
První skupina vrstev, „Podkladové mapy“,
obsahuje ortofotomapu (detailní letecká

fotografie) a základní mapu ČR. Jedinečný
historický exkurz nabízí skupina „Historické
mapy“ obsahující mapy vzniklé během tzv. II.
vojenského mapování. Jednalo se o
systematické mapování Rakousko-Uherska,
které na popud Františka II. probíhalo v letech
1806 až 1869 na území celého císařství.
Skupina
vrstev
„Katastr
nemovitostí“
umožňuje na mapu prokreslit informace
z katastru nemovitostí, jmenovitě hranice
katastrálních území.
Vrstvy umožňující zobrazit čísla popisná a čísla
evidenční poté obsahuje skupina „Budovy“. Ve
skupině „Pozemky“ naleznete graficky
zpracované veškeré informace o parcelách.
Další skupinou vrstev je "Územní plánování".
Užitečnou skupinou vrstev jsou "Inženýrské
sítě".
Zde můžete postupně zobrazit veškeré
inženýrské sítě: kanalizaci, vodovod, plynovod,
elektřinu VN a NN či ve skupině pasportů
můžete najít graficky zpracovanou síť
veřejného osvětlení. Samozřejmě jednotlivé
vrstvy můžete překrývat přes libovolný
podklad, ať už jde o ortofotomapu, územní
plán či hranice parcel z katastru nemovitostí.
Záměrem úřadu je Mapový portál dále
rozšiřovat o nejrůznější další informace. Tyto
informace budou sloužit opět především vám
– občanům. (red)

Kanalizace není popelnice

Při údržbě čerpacích stanic kanalizace se
stále potýkáme s tím samým problémem.
Mnozí občané vhazují do kanalizace hadry,
tampony, vložky a zejména vlhčené
ubrousky. Tyto materiály se následně
namotají na lopatky čerpadla a motor se
zákonitě spálí. Za minulý rok bylo vydáno na
opravy čerpadel bezmála 200.000,-Kč. Tyto
prostředky mohou být investovány určitě
lépe než do naší lenosti. Proto vás neprosím,
ale žádám. Nevhazujte do kanalizace tyto
materiály.
(ms)

Železnice by měla být hotová
Vlak ještě stále jezdí jen na části trati Pečky –
Radim. Směrem na Kouřim musí cestující
autobusem. Do konce června by však měla
být celá trať v pořádku. Otevře se dříve
alespoň větší část trati? „Obnovení provozu
se uskuteční vzhledem k více místům
poničení tratě naráz," odpověděl na dotaz
Jakub Ptačinský, tiskový mluvčí SŽDC. Kromě
okem viditelných věcí bylo totiž povodněmi
v červnu minulého roku poničené také
zabezpečovací zařízení, elektro ,nebo
kolejový svršek. „I toto proto bude součástí
probíhajících prací," řekl Jakub Ptačinský,
mluvčí SŽDC.Oprava celého poničeného
úseku by podle něj měla stát necelých
50 milionů korun. (lma)

Otrávených psů přibývá, chraňte
své zvířecí miláčky
Bohužel jsou mezi námi lidé, kteří
nemají zvířata v oblibě a úmyslně jim ubližují.
Naneštěstí se tak stalo i fence (jméno je
nepodstatné), neměla dosud dobrý život, byla
odložena v útulku a byla hodně bázlivá, pak se
z útulku konečně dostala do nového domova a
někdo ji záměrně otrávil. Přišlo se na to úplně
náhodou, neboť fenka měla podstoupit
plánovanou kastraci.
Fenka byla klinicky naprosto zdravá a
nevykazovala
vůbec
žádné
známky
onemocnění. Běhala a hrála si, jedla s chutí.
Při úvodu do anestezie však zkolabovala,
naštěstí se nám ji podařilo resuscitovat, avšak
podrobným krevním vyšetřením krevní
srážlivosti jsme vyslovili podezření na otravu
antikoagulačními rodenticidy. Defakto bylo
velkým štěstím, že fenka na operaci šla,
onemocnění se rozvíjí pomalu až několik dní –
a to by pak mohlo být pozdě.

Co to jsou antikoagulační rodenticidy?
Jedná se o skupinu látek využívanou k
hubení hlodavců - registrované přípravky
obsahující tyto látky např. Kumatox, Norat,
Broditox, Tarin, Lanirat, Ratimor, Hubex,
Ratox, Baraki, Talon atd. Vyrábějí se ve formě
červených, modrých a růžových granulí,
prášků, voskových bloků a válečků, k otravám
nejčastěji
dochází
pozřením
nástrahy
v salámu, buřtu atd., která příjemně voní,
méně často pozřením hlodavce, který se touto
látkou otrávil. Způsobují nedostatečné nebo
zpomalené srážení krve. Klinické příznaky při
rozvoji onemocnění: apatie, slabost, dušnost,
kašel, krvácení z tělních otvorů, krváceniny na
sliznicích a nepigmentovaných částech těla.
Pokud máte podezření na otravu těmito
látkami, vyhledejte co nejrychleji odbornou
pomoc. Vzhledem k tomu, že se množí případy
otrav ve Vaši obci, snažte se zabránit požírání
příp. nástrahy venku např. náhubkem.
MVDr.Ivana Svobodová,
veterinární ordinace Čelákovice

Základní škola a Mateřská škola Radim

DĚKUJE VŠEM OBČANŮM

,

zákla
kteří přispěli do školního bleskového sběru starého papíru.
Celkem bylo nasbíráno 13.175 kg papíru.
V mateřské škole 4. 270 kg papíru,
v základní škole 8.265 kg papíru. Těšíme se na další spolupráci
v příštím školním roce. Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Radim.

Socha potřebuje prostor, říká
akademický sochař Plachý
Socha sv. Jana
Nepomuckého
prochází
takzvanou
rehabilitací.
Akademický
sochař Jarmil
Plachý ji
restauruje ve
své dílně
v Blince. „Socha
původně určitě nebyla
ve zdi,“ začal povídání o jedné z památek naší
obce. Podle jeho slov je sokl původní barokní
z roku 1731, socha ovšem pochází z 19. Století.
„Je menší než původní, ta měla tak přes dva
metry, tahle má zhruba 140 centimetrů,“ řekl.
Tím, že socha byla v současné době umístěná
ve zdi, byl zakrytý dekor na boku soklu.
Zazdění však soše a podstavci nesvědčilo z více
důvodů. Například u zdi rostlo Psí víno, které
narušilo sochu a nyní musí zarostlé kořínky
jeden po druhém vytrhávat. Socha byla podle
Plachého zazděná již kolem roku 1900, proto
je nyní její rehabilitace náročná.
V současné době je podle sochaře očištěná,
zpevněná a je ve fázi plastického doplnění.
Doplňují se prý hlavně rohy. Práci na
plastickém doplnění odhaduje Plachý na měsíc
práce s tím, že jsou nutné technologické
přestávky. Po zpevnění musí totiž socha i sokl
být tři týdny v teple. Při pracích sochař na
soklu nalezl fragmenty barevných vrstev, které
byly původně šedivé. Socha je nyní také
ošetřená proti povětrnostním vlivům, nebude
tedy dál korodovat. Veškeré železné prvky
byly také vyměněné za antikorové.
A kam se sochou následovně? Podle Jarmila
Plachého by bylo nejlepší sochu umístit ke
kapli. „Nejlépe do míst vpravo od kaple,“

upřesnil. Právě v místech, kde nyní stojí kaple,
totiž byla socha původně umístěná. „Do zdi ji
vracet rozhodně nedoporučuji, socha i sokl
potřebuje prostor,“ vysvětlil. Dodal však, že by
teoreticky mohla najít místo také u mostu,
jelikož sv. Jan Nepomucký na mosty patřil.
Jarmil Plachý také prozradil, že kromě
restaurování, přibude k soše pět šesticípých
hvězd na svatozáři. Jde totiž o artefakt sv. Jana
Nepomuckého, který radimské soše chybí.
Lucie Mašínová

Kam byste sochu umístili? Odpovězte v naší anketě,
která je součástí Radimských listů

Zajímavosti:




Socha je z hořického pískovce
Sokl z kutnohorského vápence, který
se v minulosti těžil na Kaňku
Patka soklu je vytvořena ze čtyř
velkých desek a jádro je vyzdívané,
nejedná se tedy o monolit

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE:
Plesová sezóna skončila maškarním

Sezóna plesů je za námi. Užili jsme si myslivecké bály, hasičský ples a celou sezónu tradičně uzavřel
ples místních sportovců, který byl jako obvykle v maškarním stylu. Ani letos nezklamaly skupinky
občanů, kteří každoročně vymyslí skvělé masky. Letos jsme tak v podání sportovců mohli vidět
radimské koupaliště s pobřežní hlídkou, dále perfektní cikány, Araby, dalmatiny, ufonky. Zraky hostů
jistě přitahovali také vojáci, hippies, beruška a další. Ples se podle většiny ohlasů povedl, ne všichni
však mají na ples stejný názor. (lma)

Také děti oblékly masky

Ještě předtím, než si svůj maškarní
karneval užili dospělí, řádily v místním
kulturním domě děti. Zářivé sluníčko,
roztomilá malá jeptiška, růžová upírka,
malý čmeláček, zářivě zelený vodníček a
úžasný kominíček. To je jen pár masek,
které se objevily. Na karnevale soutěžili
a tančili také Sněhurka, klaun, několik
víl, rytíři nebo čarodějové. Největší
atrakcí pro všechny děti jistě byla
nafukovací klouzačka. Na té bylo
vždycky plno. Děti však bavily také
soutěže, za které dostávaly nejen
sladké odměny.
(lma)

Prohlídky zámku zpestřily dílničky
prošlo 44 dětí. Každý z nich si odnesl na
památku kartičku.

Linda Matoušková zpříjemnila návštěvu zámku a zámecké kavárny hlavně dětem. Ty si mohly
vyrobit Velikonoční vajíčko nebo třeba slepičku z modelovací hmoty. Zručnější a starší děti
zkusily vyrobit látkové vajíčko, jiní malovali vajíčka sádrová. Kdo měl chuť, mohl si pastelkami
vybarvit některý z Velikonočních motivů. Dílničky nebyly v rámci zámeckých prohlídek
naposledy. Proto nemusíte být smutní, pokud jste je propásli. „Budeme tady opět, až budou
tématické prohlídky zámku," řekla Matoušková. Děti se prý navíc mohou těšit nejen na
modelovací hmotu, ale také na vlastnoručně vyrobená trička. Budou batikovaná? Kdepak.
„Chceme, aby to zvládly malé děti, takže spíše razítka," prozradila plány do budoucna
Matoušková.
(lma)

Čarodějnice pojali odvážně
Ti, kteří navštívili
Čarodějnice, které
pořádali
radimští
sportovci rozhodně
neprohloupili.
K dispozici pro děti
byl
od
samého
počátku skákací hrad
a připravené bylo
také
ohniště.
Čarodějnici k upálení
pak
vyráběly
přítomné
děti
s maminkami. Chlapi
zatím zajistili klacky
k opékání buřítků. Původně byla naplánovaná
diskotéka, ta se však nakonec nekonala. „DJ
onemocněl, proto nakonec hudba nebyla,“
vysvětlil jeden z pořadatelů Jan Mašín mladší.
Slíbená stezka odvahy se však povedla.
Stezkou, která byla označená svíčkami, prý

„Děti do lesa pouštěla čarodějnice, která stála
u lávky. Děti pak došly podle svíček k rybníku,
kde na ně čekal vodník,“ popsal stezku Jan
Mašín. Na konci se prý vodníkovi odvážné děti
podepsaly na listinu. Poté je Michal Zedník
odvedl zpět na hřiště, kde se po absolvování
stezky přečetl seznam jmen všech odvážných.
Následně děti dostaly ještě malou odměnu.
Příjemného odpoledne a večera se zúčastnilo
na 150 hostů. Přišli radimští i přespolní. Pokud
jste tento rej nestihli, máte šanci zase za rok.
Sportovci
jsou totiž
odhodlaní
v nově
zavedené
tradici
pokračovat.

(lma)

Zprávy od STP
Výroční členská schůze Svazu tělesně
postižených se konala 22. Března v sále
Obecního domu. Jako host byla na schůzi
přítomná předsedkyně OV Svazu tělesně
postižených paní Maňková a za MěO Svazu
tělesně postižených paní Veselá a paní
Neprašová. Jednání se zúčastnil také Martin
Sýkora, starosta obce.
Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých
členů, a to paní Hrdličkové a paní Štychové.
Dále také Marie Pýchové, Františka Strnada a
nedávno zesnulé členky a dlouholeté
funkcionářky organizace paní Roubové.
Členové na své schůzi hodnotili nejen činnost
za uplynulý rok, ale hlavně se zabývali akcemi,
které chtějí uskutečnit letos. Některé z nich se
již v uplynulých měsících roku uskutečnily.
V únoru byla velmi poutavě zpracovaná a
přednesená přednáška Lenky Pazderové na
téma Thajsko – Kambodža, která se
uskutečnila v prostorách ZŠ Radim.

seniorů a handicapovaných osob. Součástí je
také výstava růží.
V září uvažujeme o návštěvě divadelního
představení a v případě zájmu zájezd za
bylinkami do Botanicusu v Ostré. V říjnu je
naplánovaný podzimní nákupní zájezd do
Polska.
V listopadu bychom chtěli uspořádat
cestopisnou přednášku s vodáky, z jejich cesty
po Albánii, ale to ještě není vyjednané. Snad
se nám to podaří. Navíc bychom chtěli, aby se
přednáška konala již v novém klubu po bývalé
Jednotě.
Za výbor MO STP Holubová Z.

V březnu byla ve spolupráci s obcí a MAS
Podlipansko připravená akce s názvem Živá
kronika. Členky výboru osobně navštěvovaly,
vysvětlovaly a zvaly na účast na této akci
občany, kteří svým věkem, dokumenty,
fotografiemi a vzpomínkami mají co říci k dění
v obci v minulých letech.
V dubnu jsme uskutečnili zájezd do Polska za
velikonočním nákupem za velké účasti členů i
ostatních občanů.
Mimo plán se uskutečnila Zdravotní
přednáška, ve spolupráci s firmou Spektrum,
která musela by zorganizovaná ve velice
krátké době. Přesto se jí zúčastnilo šestnáct
členů, v hodnocení obstála na výbornou.
V květnu chceme navštívit výstaviště v Lysé
nad Labem, kde budou vystavené práce

Ve středu 9. dubna děti ze Základní školy
navštívily obyvatele domu s pečovatelskou
službou. Přinesly jim malé velikonoční
dárečky a zazpívali několik hezkých
písniček. Občerstvení pro seniory zajistil
Školský a kulturní výbor OÚ Radim. Děti
také popřály hezké svátky zaměstnancům
Obecního úřadu.
(jir)

SPORT:
Na první trénink přišlo dvanáct dětí
z 11 a nastupovali Miloslav Mašín, Jaroslav
Prorok, Pavel Thiel, Josef Klimák a Eliška
Proroková.
V regionální soutěži 2. třídy družstvo „C“
skončilo na 2. místě z 10 oddílů v sestavě
Jaroslav Prorok, Pavel Thiel, Václav Novák ,
Eliška Proroková a Anna Stránská.
Jaroslav Prorok

Foukal vítr a počasí zrovna nevyzývalo k hraní
venku. Dvanáct dětí včetně dvou dívek však
přesto přišlo na nábor do fotbalové školičky.
Čekal na ně trénink, jaký budou absolvovat i
nadále. Nejprve se děti musely rozcvičit, pak
bylo na řadě běhání, samozřejmě zábavnou
formou. Děti si hrály nejprve na trpaslíky, pak
na zajíčky. Všechny však chtěly, aby už přišel
na řadu míč. Fotbalová meruna dostala slovo
za okamžik. Děti si zkusily nejen dávat góly na
jednu ze dvou malých branek, ale vyzkoušely
si také, jaké to je dát hlavičku. Mnohé děti,
kterým je od čtyř let, nevydržely bez maminek
a tak se stávalo, že i maminky se do hry
zapojily. Vzhledem k počasí na trénink nepřišli
všichni zájemci, ti si počkali až na lepší počasí.
Fotbalová školička tak bude jistě nakonec mít
více členů.
(lma)

Oddíl stolního tenisu Viktorie
Radim v sezóně 2013/2014
V regionálním přeboru okresu Kolín družstvo
„A“ se umístilo na 5. místě z 12 účastníků.
Během roku se střídali Petr Svojša, Vlastimil
Říha, Václav Lágner a Klára Růžičková nebo
Anna Stránská. V regionální soutěži 1. třídy
okresu Kolín družstvo „B“ obsadilo 6. místo

Radimští šipkaři míří vysoko,
jedou do Chorvatska
Družstvo Viktoria Radim B hrálo letos 3. ligu,
kde se umístilo na druhém místě z 16-ti
účastníku a tím si zajistilo postup do vyšší
soutěže. Družstvo Viktoria Radim A se umístilo
v extraligové
konkurenci na páté
pozici z 12-ti. Jako
nováčkové v nejvyšší
soutěži jsme s tímto
umístěním spokojeni a
splnili jsme cíl, který
jsme si dali před
sezónou.Družstvo
Viktoria Radim CZDA
vyhrálo 2 ligu ze 12
účastníku a s velikým
náskokem jsme si zajistili účast v nejvyšší
soutěži této organizace.Vrchol sezóny bude na
ME v Chorvatsku, kde budeme nastupovat
v týmových soutěžích.Chceme poděkovat obci
Radim za příspěvek, díky kterému se můžeme
prezentovat na této akci.Za minulý rok jsme
přivedli celkem 4 nové hráče. V současné době
máme 24 registrovaných hráčů.
Petr Loukota

Rychle zhodnocení dosavadní
fotbalové sezony do 25.května
Mladší přípravka:
Děti pravidelně
trénují a hrají
přátelská utkání.
Dále v rámci
mistrovské
soutěže se pravidelně účastní turnajů a to s
družstvy Libodřic, Bečvár a Dobrého Pole.
Zatím nejlepší výsledek byl poslední turnaj kde
se podařilo se všemi družstvy remizovat.
Družstvo vedou Michal Zedník a Jan Žoudlik.
Starší přípravka:
Se schází k tréninkům dvakrát týdně. Jelikož
jsou již starší hrají více přátelských utkání.
Mistrovskou soutěž hrají stejně jako jejich
mladší kolegové turnajovým způsobem a to se
soupeři Třebovle, Tuchoraz a Liblice. Nejlepší
výsledek uhráli fotbalové
naděje na turnaji pořádaném
v Radimi kdy porazili družstva
Třebovle a Liblic, se silnou
Tuchorazí se poté podařilo
remízovat. Družstvo vedou
Tomáš Dvořáček, Miloš
Ružinský a Tomáš Soukal.
Pozn: Mistrovské soutěže se
pořádají formou turnajů kdy
každé mužstvo ze skupiny
pořádá jeden turnaj na
podzim a jeden na jaře. Hraje
se u mladší přípravky 2x15, u straší poté 2x20.
Za zmínku stojí i přátelské zápasy pořádané
souběžně starší i mladší přípravkou, kdy
soupeř přijede také s oběma kategoriemi. Tyto
utkání se těší poměrně velkému zájmu a
nabízejí i výkonnostní porovnání mladších a
starších děti.

Mladší žáci:
Družstvo mladších žáku hraje již soutěž
dlouhodobou a to za účasti 9 mužstev.
Současně okupují 8 místo tabulky se ziskem
šesti bodu. Domácí utkaní hrají vždy jako
předzápas B mužstvu. Po ukončení soutěže se
budou účastnit turnaje v Kutné Hoře. Družstvo
vede Jiří Janoušek.
Dorost:
Dorostenci nastupují v Okresní Přeboru ve
kterém startuje 11 účastníků. Po rozpačitém
začátku se kluci zlepšili, podávají dobré
výkony se slušnými výsledky. Po tomto
víkendu jsou na 8 místě v tabulce se ziskem
23 bodů. Družstvo vede Roman Blažek.
B - Tým:

Nastupuje v kolínském
okresním přeboru a zatím
poměrně úspěšně bojuje o
záchranu. Ještě přijdou těžké
zápasy, ale všichni doufají, že je
mužstvo zvládne a soutěž udrží.
Po tomto víkendu je mužstvo
na 11 místě ze 14 účastníků.
Mužstvo vedou Radek
Procházka a Otakar Kuchař.
A - Tým:
V I. A třídě středočeského kraje má mužstvo
poměrně klidné jaro, ze 16 účastníku jsou po
tomto víkendu na 11 místě se ziskem 33 bodů.
Družstvo vedou Petr Šafránek a Jaroslav
Hovorka.
Dušan Hrabal, Tajemník Tělovýchovné
jednoty Viktoria Radim

Dominik míří do Kanady
Dominik Mašín se dostal do
hokejové reprezentace do 18
let. Úspěšně vybojoval se
svým týmem stříbro. Jak
pohlíží na šampionát a kam
odlétl ihned po našem
rozhovoru?
Je pár týdnů po konci MS do
18 let, kde jste skončili na
druhém místě. Jak s
odstupem času hodnotíš zisk stříbrných
medailí?
Myslím si, že je to obrovský úspěch. Byl to
super turnaj.
Který zápas byl pro tebe nejtěžší a proč?
Nejtěžší bylo asi to finále, protože jsme už byli
všichni unavení. Zápasy předtím jsme hráli
prodloužení, kdežto soupeř hrál všechno
v základním hracím čase. Pro nás to tak bylo
těžší a myslím si, že to byl také ten důvod,
proč jsme prohráli.
Byl si kapitán. Jak si se popral s tímhle
úkolem?
Bylo to dobrý, kluci mě poslouchali. Myslím si,
že jsem tuhle úlohu zvládnul dobře. Kapitána
jsem dělala v reprezentaci celé dva roky a
občas jsem byl kapitán také na Slavii. Takže to
nebyla nový úkol, na který jsem nebyl zvyklý.
Jaké to bylo hrát v národním týmu s kluky,
které vlastně neznáš?
My spolu vlastně hrajeme už od šestnácti let,
tedy většina týmu. Takže se vlastně už známe
a byli jsme sehraní. Měli jsme předtím dost
akcí. Bylo to super. Vždycky když se sejdeme,
tak máme dobrou partu.

Hraješ za pražskou Slavii. Te se
sezona zrovna moc nevyvedla,
navíc se v současné době potýká
s finančními problémy. Asi tam
nepanuje dobrá atmosféra….
To bohužel v současné době
nevím, jelikož odcházím do
Kanady. Teď už s nimi netrénuji.
Nevím, jak to tam bude dál.
Nedokážu odhadnout…
Snem každého hokejisty je hrát NHL. To je
podle předchozí odpovědi i tvůj případ…
Teď letím na testy před draftem a pak na
draft. Pak budu hrát juniorskou soutěž
v Kanadě.
Jaký tým by se ti líbil a proč?
Vyhraněný tým asi nemám. Ale líbilo by se mi
na Floridě. Líbí se mi tamní pláže, je tam
hezky. Takže spíše než tým bych si raději
vybral místo, kde bych mohl žít. Tým si stejně
vybírat nemůžu, záleží na agentech a na tom,
kde o mě bude zájem.
V zámoří nyní hraje Jan Košťálek, který
nějakou dobu bydlel v Radimi jako ty. Ten
předtím oblékal barvy Sparty. Hráli jste
někdy proti sobě?
Hrály jsme spolu jako malí v Nymburce, pak i
v Kolíně. Pak Honza právě odešel do Sparty a
já jsem šel na Slavii. Teď je Honza v zámoří.
Přesto, když přiletí, tak si píšeme, vídáme se a
jsme v kontaktu.
Nechtěl bys tedy za ním?
Ono je to složitější, jak jsem říkal, je to podle
agentů. Kdyby to šlo, tak by to bylo dobrý
v budoucnu si spolu zahrát.
(lma)

JUBILEA
Vlasta Mašínová
65 let

ZÁPIS DO ZÁKALDNÍ ŠKOLY

Miloš Hovorka
60 let
Jana Svobodová
65 let
Stanislav Židlický
65 let
Božena Davidová
70 let
Júlia Čverčková
70 let
Aleš Čvančara
60 let
Božena Jirásková
90 let
Marcela Šafránková
80 let

Zápis do první třídy se uskutečnil už 5. března. Přišlo 29 dětí se
svými rodiči i sourozenci.
(jir)
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Ludmila Petáková
60 let
Anna Lágnerová
60 let
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Josef Štýcha
60 let
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Anketa

Kam byste umístili zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého?

a) Zpět na místo (do zdi)
b) Ke kapli
c) Jinam …………………………………………………………….

Jaké kulturní akce byste v obci přivítali? A co sportovní akce? Zaškrněte všechny, o které byste měli
zájem:
a) Masopustní průvod
b) Recesní prvomájový průvod
c) Staročeské máje
d) Neckyáda/ vodní soutěže na koupališti
e) Koncerty v kapli
f) Čtení dětem (lidé z obce i osobnosti)
g) Sportovní turnaje (volejbal, nohejbal,….)
h) Jiné ………………………………………………………………….

Veškeré akce jsou podmíněné také zájmem občanů o spolupořádání, prosíme proto všechny ty, kdo
by měli zájem pomoci, aby se ozvali na FB Radimských listů, popřípadě na email: listy@obecradim.cz.
Případně svůj zájem o aktivní účast připište k tištěné anketě včetně kontaktu na vás.
Vyplněnou anketu vhoďte do nerezové schránky pro obecní úřad, která je nalevo před hlavním
vchodem vedle úřední desky. Hlasovat o kulturních akcích lze také na webu obce Radim.
Hlasování potrvá do 30.6.2014

