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Vážení sousedé,
opět se v krátkosti vrátím k situaci kolem
kamenného mostu. Na další schůzce s
hejtmanem Ing. Peterou mi bylo
přislíbeno, že rekonstrukce mostu bude
zahájena na jaře nadcházejícího roku.
Přesný termín prozatím není možné určit.
Vše záleží na průběhu výběrového řízení
na zhotovitele díla a v neposlední řadě
také na počasí. Lávka pro pěší není
součástí projektu. V lednu proběhne
schůzka s projektantem, který navrhne
lávku novou, hodící se ke stavebnímu
slohu mostu. Oprava mostu bude
financována z prostředků kraje. Lávku
musí uhradit ze svého rozpočtu obec.
V říjnu proběhly komunální volby. Děkuji
všem, kteří se k volbám dostavili. Potěšil
mě projev důvěry Vás, voličů i jednohlasné
zvolení starosty ze strany zastupitelů.
Vnímám tuto důvěru jako závazek a velkou
zodpovědnost. Tak jako v minulých
obdobích se budeme snažit dále rozvíjet
obec k všeobecné spokojenosti.
V minulém čísle Listů jsem Vás informoval
o průběhu soutěže „My třídíme nejlépe“,
kterou zorganizoval Středočeský kraj. V
konečném pořadí jsme se umístili ve své

2.ročník

4.č.2014

velikostní kategorii na krásném druhém
místě. Naším cílem bude pro příští ročník
ta nejvyšší meta. Podmínkou vítězství je
ale spolupráce nás všech. Hlavně se
obracím na ty, pro které končí problém s
využitelným odpadem vhozením do
popelnice. To je velmi neefektivní
nakládání s cennými surovinami! Nebuďte
už lhostejní a pohodlní! Ke kontejneru na
tříděný odpad to nemá nikdo z nás tak
nepřekonatelně daleko.
V listopadu letošního roku byla vyhlášena
výzva, v rámci které je možné získat dotaci
na opravu kaple. Žádost musí být podána
hned na začátku ledna. Času je velmi málo,
ale snažíme se, abychom vše potřebné k
podání žádosti o přidělení dotace zvládli v
určeném termínu. Velmi podobná je
situace s výstavbou dětského hřiště u
obecních bytovek.
Dovolte mi, abych Vám na závěr popřál do
nového roku 2015 hodně štěstí, pevné
zdraví, rodinnou pohodu a mnoho
pracovních a osobních úspěchů.
Martin Sýkora, starosta

Drakiáda tentokrát u Chotutic
Podzimní pouštění draků, které je určené
zejména dětem z mateřské školy si
tentokrát fandové draků a dráčků užili na
poli mezi Chotuticemi a Radimí. Právě tam
se díky trpělivosti rodičů objevilo na
obloze spousty draků. Jeden z nich se
bohužel zamotal do drátů a nikdo ho již
nedokázal sundat. Našli se i tací, co
drakovi chtěli poslat vzkaz.(lm)

pět šesticípých hvězd. Jde totiž o artefakt
sv. Jana Nepomuckého, který této soše
chyběl.
Velký dík za pomoc při pořádání této
mimořádné akce patří paní Homolové a
panu Novákovi. (lm)

Socha má již své místo a je
vysvěcená
Farář Josef Nerad vysvětil sochu sv. Jana
Nepomuckého. Učinil tak za přítomnosti
mnoha občanů Radimi, starosty Obce i
ostatních zastupitelů. Důležitými hosty byli
členové dětského sboru Kuňky a
samozřejmě také autor renovace sochy
Jarmil Plachý se svými pomocníky. Dětský
sbor pod vedením paní Lindy Matouškové
zazpíval na volném prostranství před kaplí,
kde si lidé mohli dát svařené víno nebo čaj
na zahřátí. Po připomínce historických
informací o soše a také o samotné osobě
sv. Jana z Nepomuku farář všechny
přítomné pozval do kaple, kde se
uskutečnila tradiční mše, kterou farář v
Radimi slouží každou čtvrtou sobotu v
měsíci. Mši zpříjemnila svým zpěvem paní
Linda Matoušková, vedoucí dětského
pěveckého sboru Kuňky, na harmonium ji
doprovodila paní Blanka Zedníková. Socha
je trvale umístěna vpravo před vchodem
do kaple. Přibyla jí svatozář, na které je

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Chodíme tvořit do bývalé Jednoty

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Někdy se nás sejde pět, jindy skoro
dvacet. Kdo chce, chodí tvořit
Zápis dětívýrobky
do 1.ročníku
Základní školy
nejrůznější
do bývalé
Jednoty.
Před
jsme
si udělali
v Radimi
proVánoci
školní rok
2015/2016
se
adventní kalendáře, vánoční věnce,
ale také přáníčkauskuteční
nebo ozdobné
kolíčky. Ačkoli tvořit chodí hlavně
ve čtvrtek
děvčata,
dveře 15.1.2015
mají otevřené iv době
chlapci.(lm)
od 13.00 – 18.00 hodin
V budově ZŠ Radim v přízemí
v učebnách 1. a 2.ročníku

Chodíme tvořit do bývalé Jednoty
Někdy se nás sejde pět, jindy skoro dvacet.
Kdo chce, chodí tvořit nejrůznější výrobky
do bývalé Jednoty. Před Vánoci jsme si
udělali adventní kalendáře, vánoční věnce,
ale také přáníčka nebo ozdobné kolíčky.
Ačkoli tvořit chodí hlavně děvčata, dveře
mají otevřené i chlapci.(lm)

17.listopad
Jsou události, na které se nezapomíná.
Jednou z nich je 17.listopad, náš Státní
svátek. Je to Den boje za svobodu a
demokracii. 17.listopadu 1989 vypukla
v Československu Sametová revoluce, je to
už 25 let.
Před touto revolucí jsme prožívali t.zv.
období totality a spolu s námi i všechny
členské země Varšavské smlouvy. Zemím
Varšavské smlouvy velel Sovětský svaz.
V roce 1982 jsme tedy slavili 72. výročí
Říjnové revoluce v duchu odkazu Velkého
října, v pevném spojenectví se SSSR za
přístavbu a demokratizaci společnosti.
Sametová revoluce se blížila, ale nikdo
nevěděl, že už je za dveřmi. Nevěděli to
ani naši nejvyšší: Gustav Husák – prezident
ČSSR, Miloš Jakeš – generální tajemník
ÚV KSČ, Ladislav Adamec – předseda vlády

ČSSR, Miroslav Štěpán – vedoucí tajemník
Městkéhho výboru KSČ v Praze.
V té době se ozývaly nepokoje ze zemí
Varšavské smlouvy jako protest proti
totalitním režimu. U nás začali protestovat
studenti v Praze.
Studenti zformulovali svoje požadavky a
na začátek listopadu svolali demonstraci.
Pochodovali hlavní třídou směrem
k Národnímu divadlu v Praze. Tam je ale
zaskočili ozbrojenci z řad VB a STB. Známý
je agent Zifčák. Došlo k potyčce a
rozehnávání demostrace i k zatýkání.
17.listopadu 1989 došlo k opravdové
Sametové revoluci. Studenty podpořili
umělci, herci, zpěváci, ostatní inteligence i
dělníci v továrnách. Autobusy odvážely
účastníky demonstrací do Prahy. To už
občané sledovali události i doma v rádiu a
v televizi.
Pochod
Prahou
vedl
k Národnímu divadlu a na Letnou. A proč
„Sametová revoluce“? Protože se během
jednání nestřílelo a neumíralo. Na
tribunách se střídali řečníci a zástupci
stran či závodů a organizací se zpěváky a
umělci. Výrazné postavy stojí za
vzpomenutí: Karel Kryl, Michal Kocáb,
Václav Neckář, Marta Kubišová.
Všichni schomáždělí však s napětím
očekávali příchod Václava Havla. Jeho
slova poslouchali v tichu i s dojetím. I on si
za totality užil nenávisti, utrpení i
pronásledování tak, jako mnoho našich
občanů. Po skončení projevu všichni
jednohlasně provolávali jeho jméno,
tleskali a volali: „Havel na hrad.“ Boj proto
totalitě nám přinesl svobodu, demokracii,
možnost cestování po celém světě,
možnost studia v cizině, možnost výuky
angličtiny, francouštiny a dalších jazyků.
Stali jsme se členy EU. Sami rozhodujeme
o našem životě.

Sametová revoluce se zapsala do historie
české země a do podvědomí českého lidu.
Nikdy nezapomeneme na tyto dějiné
okamžiky a na pana prezidenta Václa
Havla. (Jana Jirásková)

všemi nezbedy, rošťáky a nepořádníky a
odměnit ty, kteří si sladkou výslužku
zaslouží. Paní učitelka M.Baštová a její
třída se tohoto úkolu zhostily na
výbornou. Jejich zpívaný příběh sklidil
všude zasloužený potlesk a uznání.

Nenechte si ujít Vánoce na zámku
Děkujeme ZŠ a MŠ Radim
14 20. prosince (sobota) od hodin - ŽIVÉ
VÁNOCE na zámku Radim - Vánoční tržiště
/ Živý betlém se zvířátky / Vystoupí dětský
sbor Kuňky, Josef IX, saxofonový kvartet
Saxharem / Výstava betlémů v prostorách
zámku / Soutěž o nejlepší vanilkové
rohlíčky / Tradiční vánoční dobroty

Nechte si posílat novinky emailem
Nestíháte pravidelně sledovat úřední
desku ani ostatní obecní nástěnky? A
nebaví vás stále kontrolovat, zda je na
webu Obce něco nového? Pak není nic
jednoduššího než si nechat novinky posílat
na email. Tak vám už nic neuteče. Stačí jen
do kolonky, která se nachází na stránkách
v pravém sloupci pod počasím, napsat svůj
email. Pak musíte ještě službu potvrdit
emailem, který přijde na zadanou adresu.
Dál už se nemusíte o nic starat. Na vámi
uvedenou adresu budou automaticky
odesílané novinky. Ať už jde o kulturní či
sportovní akce nebo připomínky týkající se
například pravidelných svozů odpadů.
Zkrátka bude mít přehled o všech
aktualitách, aniž byste je museli složitě
vyhledávat. (lm)

Návštěva v ZŠ a MŠ Radim
Návštěvu nebeských a pekelných bytostí v
pátek 5.12.2014 uvítaly i děti v Mateřské
škole a v Základní škole v Radimi. Žáci
5.ročníku mají výsadní právo zúčtovat se

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA, OKRES KOLÍN příspěvková
organizace

Ukázka výuky v 1.ročníku
Pro rodiče budoucích prvňáčků
(předškoláků)
se uskuteční v úterý 13.ledna v budově
ZŠ Radim v 1.třídě
od 8.00 do 10.00 hodin
Výuku bude řídit paní učitelka Mgr.
Edita Hrubešová, vyučující prvního
ročníku

Šipkaři
A družstvo je v extralize po 9 kolech na 4.
místě s bilancí 6 výher 1 remiza 2
prohry.svádíme
vyrovnaný
boj
o
medailové unístění, tím plníme předsezóní
cíl.
V ligovém poharu čekáme již ve finále
středočeského
kraje
na
soupeře.
B družsvo hraje letos 2. ligu skupinu F a je
na skvělém 3. mistě s bilancí 7-2-1. je to
super výkon, když uvážíme jak těžkou
skupinu
mají.
V ligovém poháru se zatím srží statečne,
zatím to je nejhůře dělené sedmé místo.
v lize CZDA střední čechy tento rok
hrajeme nejvyžší soutěž, kterou vedeme o
jeden
bod
s
bilancí
5-1-1.
v této souteži jsme se učastnili i Podzimní
Velké ceny, kde jsme obsadili ve v turnaji
dvojic 1. a 4. místo, v hlavní soutěži pak 1.,
3. a 5. místo. (Petr Loukota)

Vánoční zpívání u Základní školy
Vánoční zpívání u Základní školy se
vydařilo. Dopoledne ještě děti z MŠ i ZŠ v
prostorách školní družiny zvládly na
výbornou generální zkoušku a večer
zazpívaly všem, kteří se umějí zastavit v
předvánočním shonu. I deštík, který nás
večer překvapil, počkal, až děti svůj pěkný
program dokončí.

Za nenahraditelnou pomoc děkujeme
panu Jiřímu Čechovi, který celou akci
nazvučil, za TJ Viktoria Radim se akce
účastnil pan Aleš Exner, paní Vlaďka
Exnerová a Jaroslava Machatová. Za
zdokumentování akce děkuji manželům
Peškovým a M.Baštové. Všem, kteří
pomohli a přispěli tak ke zdárnému
průběhu letošních zpívánek děkují děti ze
ZŠ a MŠ.
Přejeme Vám hezké a klidné Vánoce.

Tak jako každoročně i letos měli žáci ze
základní a mateřské školy připravené
vánoční vystoupení. Rodičům i ostatním
příchozím zazpívali a zarecitovali vánočně
laděné texty. Každý se mohl zahřát čajem
nebo svařeným vínem a také si
prohlédnout výstavu v kapli. Tam byly
připravené nejrůznější betlémy. Atmosféru
doladily svíčky a myrty s bílou stužkou.
Když akce skončila, všichni se přesunuli na
hřiště, kde byl připravený ohňostroj. Ačkoli
počasí při ohňostroji moc nepřálo, lidé si
ho užili a nakonec ho ocenili potleskem.
(lma)

Akce MO STP 2014

především prevenci v této oblasti.
Přínosná byla hlavně pro nás seniory.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám tímto popřála za
Výbor MO STP Radim krásné a klidné
prožití vánočních svátků a do Nového roku
hodně zdraví, klidu a pohody.
Dále chci představit práci Výboru naší MO
STP v roce 2014 a akce, které jsme v
průběhu roku organizovali.
Jako první uvedu čestnou vzpomínku na ty
členy, kteří Nás v průběhu roku 2014
opustili.
Po celý rok byla Výborem sledována
jubilea členů a u příležitosti jejich
významných životních výročí jim byla
zasílána blahopřání nebo předány dárky za
Výbor MO STP. Členky Výboru uskutečnily
návštěvy u nemocných členů při jejich
dlouhodobém pobytu v léčebných a
ostatních zdravotnických zařízení.
V oblasti kulturní jsme zorganizovali
cestopisné přednášky a sice o THAJSKU a
KAMBODŽI, lektorkou byla paní Lenka
Pazderová, dále jsme měli možnost
sledovat cestu pečeckých vodáků po
řekách v ALBÁNII, přednášejícím byly Ing.
Václav Polák a Ing. Jan Škrdle. Obě
přednášky byly velice pěkné, pro nás
všechny přínosné a zajímavé.

27.5.2014 se uskutečnilo setkání členů MO
STP z Týnce n/L. se členy místní organizace
s tím, že návštěvu v budoucnu oplatíme.
Z účastníků počítačového kurzu pro
seniory z Nadace Václava a Livie
Klausových byla vylosována paní Jana
Procházková, která se účastnila zasedání
vylosovaných účastníků v rámci Nadace na
Pražském Hradě dne 5.6.2014.
Na říjnové výborové schůzi nám paní Irena
Mrázková nabídla cvičení jógy pro seniory
a zároveň předvedla její krátkou ukázku. Je
pravda, že jsme byly trochu více rozpačité,
ale některé z nás to zkusily. Nakonec jsme
byly spokojené s vysvětlením cvičení i s
jeho průběhem.
Zájezdy:
V dubnu a říjnu jsme uspořádali nákupní
zájezdy do Polska. Oba se vydařily. V
červnu jsme navštívili výstavu v Lysé n/L.
zaměřenou na ruční práce seniorů. V září
jsme se podívali na výstavu starých
řemesel v Ostré. Na prosinec jsme si
naplánovali koncert Velkého dechového
orchestru Dolní Chvátliny v divadle v
Kolíně.
Plán práce MO STP Radim na rok 2014 byl
v celém rozsahu splněn díky velkému
pochopení a finančnímu přispění OÚ
Radim včele s panem starostou M.
Sýkorou. Děkujeme všem za pomoc,
vstřícnost a pochopení pro nás seniory z
Radimi.
Za výbor MO STP Stanislava Vyskočilová

Přednáška Ing. Steinbauera byla zaměřena
na oblast pohybového ústrojí, léčbu a

„My třídíme nejlépe“

Mikulášská se opět povedla

Na jaře minulého roku byl vyhlášen již 10.
ročník soutěže pro obce a města
Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“,
jež je součástí projektu „ Podpora
recyklace a využití odpadů z obcí
Středočeského kraje“. Tato soutěž se
uskutečňuje pod záštitou náměstka
hejtmana pro oblast životního prostředí a
zemědělství PhDr. Bc. Marka Semeráda,
MBA. Významným partnerem projektu je
firma EKO-KOM a.s., která provozuje
celorepublikový systém, který zajišťuje
třídění, recyklaci a využití obalového
odpadu. V jubilejním ročníku se naše obec
umístila ve své velikostní kategorii 500 až
1999 občanů na velmi pěkném 2. místě.
Obdrželi jsme Diplom, pamětní minci a šek
na 40.000,-Kč. Letos poprvé byla také
vyhlášena kategorie „Skokan roku“. Za
vítězství v této kategorii jsme získali šek od
společnosti ČEZ na 20.000,-Kč. V minulém
ročníku jsme se umístili na ostudném 886.
místě!!!

Slzičky a křik dětí se ozýval ze sálu
Obecního domu. To se za oponou otevřelo
opravdové peklo a do místnosti šlehaly
plameny. Čerti se pomalu drali ven a k
tomu hrála ponurá a strašidelná hudba.
Děti mohl zachránit jen Mikuláš s anděly.
Ten také nakonec přišel a přivezl s sebou
velký koš s dárky. Ještě před tím vším si
naši nejmenší užili nejrůznější hry, za které
dostali sladké odměny. Ti nejúspěšnější
získali i nějakou hračku. Mikulášská
besídka by se neuskutečnila bez podpory
Restaurace Radim, obce Radim a potravin
BALA Aleše Holého. Ti všichni vyšli vstříc a
pomohli uspořádat akci, na kterou děti
jistě dlouho nezapomenou. Zejména ty
zlobivé, které čerti pořádně potrestali. (lm)

Za nenahraditelnou pomoc děkujeme
Zdeňkovi Klučinovi za efekty pekla. Celou
akci nazvučil a osvětloval.

Finanční prostředky od ČEZu použijeme
dle smlouvy na zastřešení lisu na sběrném
dvoru. O použití zbývajících finančních
prostředků není prozatím rozhodnuto.
Ze srdce děkuji všem, kteří se na třídění
podílí. (M.S.)

Viktoria Radim – Fotbal podzim
2014
Předem
zdravím
všechny
fandy
Radimského fotbalu a rád bych vám zde
napsal shrnutí fotbalového podzimu. Jak
jistě víte, v letošní sezoně máme obsazeny
všechny věkové kategorie. Startují nám
dvě družstva dospělých A mužstvo v
Krajské I. A třídě odd. B, B mužstvo v
Okresním přeboru Kolín, dorostenci v
okresním přeboru Kolín, starší žáci v
okresním přeboru od A, mladší žáci taktéž
v okresním přeboru stejně jako starší i
mladší přípravka. Po podzimu si naše
družstva stojí takto.
A mužstvo:
Startuje v Krajské I.A třídě odd. B kde je 16
účastníků. Celkově zakončili podzim na
pátém místě což trochu kazí dojem,
protože většinu soutěže se vyhřívali na
prvním místě a až díky výsledkům z
poslední kol se trochu propadli, ztráta na
první Vykáň je však pouze pětibodová. Z
mužstvo na podzim nastupovali Václav
Arnold, Arošt Kopecký, Filip Říha, Jan
Vaníček, Adam Baško, David Hrodek,
Adam Střecha, Milan Tománek, Martin
Puk, David Hubáček, Václav Bellada,
Jaroslav Čábelka, Robert Samko, Jakub
Kovařík, Ondřej Exner, Jakub Slunéčko,
Pavel Sova, Ružinský Miloš
Realizační tým: trenér Petr Šafránek,
vedoucí Jaroslav Hovorka
B mužstvo:
Nastupuje v okresním přeboru Kolínska a
podzim to byl spíše hororový. Vinou velké
marodky a nezájmu některých hráčů se
podařilo udělat pouze devět bodů.
Vyzdvihnout musíme pomoc hráčů A
mužstva a dorostu,bez kterých by se
podzim zřejmě ani nedohrál a byla by to

velká ostuda. Musíme doufat že na jaře
bude lépe a kdyby nás potkal sestup tak
dáme dohromady tým lidí které bude bavit
chodit na fotbal a s chutí si zahrají i III
třídu. Po podzimu nám tedy patří
předposlední místo. Za tým nastupovali
Urik Michal, Arnold Václav, Ružinský Miloš,
Ružinský Tomáš, Mašín Jan, Lapšanský Jan,
Janoušek Jiří, Vaniček Jan, Hrabal Dušan,
Procházka Roman, Procházka Ivo, Tomáš
Dejl, Synek Lukáš, Čábelka Jaroslav, Exner
Ondřej, Samko Robert, Havlík Petr,
Machata Vratislav, Poula Jaroslav ml.,
Michálek Milan, Michálek Lukáš, Matouš
Adam, Arnold Dominik, Ležal Lukáš, Michal
Karcol, Schnurpfeil Václav, Černík Dominik,
Machán Pavel, Teuber Jakub
Trenér Otakar Kuchař, Vedoucí Radek
Procházka
Dorost:
Nastupuje v okresním přeboru Kolínska
který čítá 11 účastníků. Po rozpačitém
začátku se mužstvo chytlo a nakonec se
kluci umístili na hezkém čtvrtém místě ke
spokojenosti trenéra Romana Blažka a
asistenta Martina Doležala. Hráči dorostu:
Ladislav Drahokoupil, Josef Postelt, Pavel
Machán, Tomáš Kropáček, Parik Urbánek,
Zdeněk Hotovec, Jakub Teuber, Michal
Veselý, Pavel Nechanický, Adam Matouš,
Dominik Černík, Lukáš Ležal, Ondřej
Šafránek, Petr Galčík, Ondřej Doležal, Jiří
Stuchlík
Starší a mladší žáci:
Záměrně píší dohromady, protože kluci
trénují společně a spoustu chlapců z
mladších žáků nastupují i za starší. Úlohu
tím mají ztíženou a zatím perfektně jí
zvládají oba trenéři Ondřej Exner a Jan
Mašín ml. Obě mužstva nastupují v
okresních přeborech Kolínska. Přičemž
soutěž mladších žáků čítá 14 účastníků, ve
starších pak nastupuje 9 oddílů. Dodám

ještě že starší žáci hrají na normálně velké
hřiště zatímco mladší mají rozměr ještě
zkrácený. Ve starších žácích máme tyto
hráče: Poula Ondřej, Daniel Trikal, Jiří
Stuchlík, Ondřej Doležal,František Opl, Jan
Radosta, Adam Krutský, Milan Vrabec,
František Šmerha, Jaroslav Naďo, Ondřej
Krejčí, Vojtěch Bláha, Radim Žuchadar.
Do mladších žáků nám poté věkově
spadají: Pavel Žídek, Oskar Brun, Karel
Svobodník, Jaroslav Theil, Václav Dyškant,
Ivan Rytnauer, Matěj Soukup, Jiří Smolík,
Jan Palas, Martin Lalík, Matěj Kopecký,
Pavel Kovalskyi, Jakub Tankó
Starší přípravka:
Oproti předchozí sezoně kdy nastupovala v
okresní soutěži a utkání hrála turnajově, v
letošním ročníku již hraje okresní přebor a
to je soutěž dlouhodobá čítající 10
účastníků. Rozdíl je poté ještě v kvalitě
soupeřů, většinou se jedná o města kde je
výběr hráčů nepoměrně vyšší namátkou
Kolín, Český Brod, Pečky, Velim. Na
výsledky se ovšem nehraje, důležité je že
fotbal děcka baví a že se neustále zlepšují.
Po podzimu ji patří 8 místo z 10. Za tým
nastupují: David Zedník, Filip Mašín,
Štěpán Psota, Martin Neumann, Tomáš
Urban, Jakub Zajíc, Patrik Dufek, Martin
Dvořáček, Lukáš Nedvěd, Krutská Nela.
Družstvo vede trenérský mág Tomáš
Dvořáček.
Mladší přípravka:
Zde platí totéž co u přípravky starší a to
změna systému z turnajového na
dlouhodobou soutěž. Vzhledem k nařízení
FAČR nejsou k dispozici tabulky, takže tu
vám bohužel nemohu ukázat. V skupině
hraje 11 účastníku a to Libodřice, Kolín 2x,
Velim, Týnec nad Labem, Pečky, Český
Brod, Velký Osek, Jestřábí Lhota, Zásmuky
a Radim. Výsledky jsou občas divoké, ale

platí zde stejně jako u jejich starších
kolegů že nejsou důležitě. Hlavní je radost
ze hry. V podzimní časti nastupuji tyto
fotbalové naděje: David Žoudlik, Leny
Kuchař, Tonda Červenka, Lukáš Marek,
Oliver Stuchlík, Jan Zedník, Tomáš Pršo,
Ondřej Petrák, David Chramosta, Michal
Dufek, Robert Němeček, Oliver De la Luz,
Nela Krutská, Michal Sýkora, Barbora
Chramostová, Ludmila Zedníková, Lukáš
Kubička, René Mestek.
Mužstvo vede trenérská dvojice Michal
Zedník a Jan Žoudlik.
Fotbalovou
školičku
vede
Martin
Dvořáček. Zde se schází děti předškolního
věku a učí se co je vůbec kopaná.
Fotbalový výbor se scházel jednou týdně
ve složení Bitrman Jiří, Dvořáček Tomáš,
Mrázek Karel, Šafránek Petr, Nedvěd
Antonín, Poula Jaroslav st., Procházka
Radek, Hrabal Dušan, Blažek Roman, Exner
Ondřej, Mašín Jan ml., Hovorka Jaroslav
Tak toto je stručné shrnutí fotbalového
podzimu ve Viktorii Radim. Některá
družstva nám dělají radost jiná už méně
ale to už tak bývá. Chtěl bych moc
poděkovat svým kolegům a kamarádům,
kteří se podílejí na chodu klubu ať už jako
trenéři nebo jako členové výboru. Všem
bych rád popřál hodně štěstí a pevné
nervy do dalšího roku. A všem naším
fanouškům děkuji za projevenou přízeň,
budeme se moc těšit, až skončí zima a
rozjede se jarní část sezony, kterou si
doufám nenecháte ujít a budete v hojném
počtu chodit povzbuzovat naše hráče
honící se za kulatým nesmyslem.
Hezké vánoce a šťastný nový rok přeje za
Viktorii Radim.
Dušan Hrabal,
Tajemník tělovýchovné jednoty Viktoria Radim.

Projekt Probační a mediační služby
pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si
otázku, proč se to muselo stát zrovna
Vám? Ovládají Vás pocity smutku,
strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte,
kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit
o radu anebo pomoc? Nejste v tomto sami!
Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč
zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá
obětem trestné činnosti.
Obětí zločinu se stala také postarší
důchodkyně z Kolínska, pojmenujme si ji
třeba Dana. Paní Dana se stala obětí
majetkové trestné činnosti, kdy z ní
pachatel postupně pod různými záminkami
jako placení výživného na početné
potomstvo či rekonstrukce bytu vylákal
peníze a šperky v celkové hodnotě 280 000
Kč. Muž peníze nevracel a až od policie
paní Dana zjistila, že pachatel má jen jedno
dítě, na které navíc výživné dlouhodobě
neplatí, a o vrácení peněz, celoživotních
úspor, nepadla ani řeč. U paní Dany se
vyskytly silné pocity zostuzení, křivdy,
zneužití a bezradnosti, nevěděla, jak dál
postupovat, krom toho přišla o dlouho
střádané úspory, takže i její sociálněekonomická situace se stala neúnosnou.
Obrátila se ve své situaci na poradnu
projektu „Proč zrovna já?“ v Kolíně nejprve zprostředkovaně, neboť pociťovala
stud, strach a neměla ihned odvahu k
přímému setkání, jelikož nevěděla, co
může čekat. Po emailu nakonec bylo
domluveno osobní setkání s poradcem. Na
schůzce byla Dana citlivě vyslechnuta,
dostala možnost sdílet své vlastní pocity,
dále byla poradcem informována o
trestním řízení, vč. Možnosti podání
trestního oznámení. Také jí byla nabídnuta
možnost doprovodu na policii. Věci se tak
konečně začaly pomalu hýbat. Krom
pravidelných telefonických konzultací
proběhla ještě další 2 osobní setkání, kdy
byla paní Dana vždy citlivě vyslechnuta a
průběžně informována o průběhu trestního
řízení a o tom, jak požádat o náhradu

škody. A jaký byl další vývoj? Paní Dana
podala trestní oznámení na pachatele,
došlo k vyšetřování, nyní probíhá řízení
před soudem, kdy Dana našla odvahu přijít
k hlavnímu líčení a o způsobené újmě
otevřeně hovořit. Paní Dana tak dokázala
překonat pocity bezradnosti, dle svých slov
pocítila nesmírnou úlevu, když mohla svůj
příběh s někým sdílet, a velmi pozitivně
hodnotila služby poradny, neboť krom
psychické a sociální podpory se jí dostalo
taktéž potřebných právních informací, a
tak již z trestního řízení neměla strach.
Dokázala se odrazit od pomyslného dna,
spolupráce s poradnou však není ještě
ukončena, poradce je připraven Daně dále
poskytovat poradenství i pomoc.
Není prázdnou frází, že obětí trestného
činu se může stát kdokoliv, aniž by k tomu
dal záminku, jak se ostatně přihodilo paní
Daně. Pokud se tato neblahá událost stane,
negativní pocity a obavy z trestního řízení
jsou přirozené, je však důležité situaci
řešit, dokázat negativní pocity překonat a
znovu se postavit na vlastní nohy. Podobně
jako paní Daně tak i Vám může pomoci
právě projekt „Proč zrovna já?“. „Tento
projekt
je
financován
Evropským
sociálním fondem a je realizován Probační
a mediační službou ČR, působí ve více než
40 městech po celé ČR a je zaměřen na
právní a psychosociální poradenství a
pomoc všem, kteří se cítí být obětí
trestného činu, byť se může například
jednat jen o přestupek. Je důležité
zdůraznit, že služby jsou poskytovány
naprosto bezplatně a jsou určeny všem,
kteří se cítí být obětí trestné činnosti,
nehledě na svůj věk, pohlaví či způsobenou
újmu, každá oběť, třeba i bagatelního
skutku, si totiž zaslouží adekvátní péči,
neboť prožívání újmy může být velmi
osobité“, komentuje smysl a cíl projektu
Tomáš Kellner, regionální koordinátor. V
rámci středních Čech působí poradna i v
Kolíně, konkrétně v sídle Probační a
mediační služby na adrese Rimavské
Soboty 992. Poradenství poskytují zkušení
a vzdělaní poradci, kteří se snaží o

maximálně
citlivý,
disktrétní
a
profesionální přístup. „Naši poradnu lze
kontaktovat telefonicky na mobilu +420
734 362 965 nebo +420 737 247 437,
emailově
(ebenesova@pms.justice.cz,
kfantova@pms.justice.cz) nebo i osobně
bez objednání v pondělí od 14 do 16 hodin
a ve středu od 8 do 10 hodin. Dveře u nás
jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít
vstříc a pomoci, uplatňujeme maximálně
diskrétní přístup a naše služby jsou zcela
zdarma.

Základní škola a Mateřská škola
Radim

V roce 2015 budeme vybírat poplatky za
odpad a ze psa od 26. ledna 2015, abychom
mohly v klidu dokončit účtování roku 2014 a
předat do účetnictví státu.
Poplatek za odpad pro rok 2015
Splatnost poplatku: květen 2015, dělené
platby listopad 2015
Sazby poplatku : 250,-- Kč na osobu s
trvalým pobytem v obci Radim
250,-- Kč za rekreační objekt
Od poplatku jsou osvobozené děti do 6 let
(včetně)

DĚKUJE VŠEM OBČANŮM,

Poplatek ze psa 2015

kteří přispěli do školního bleskového sběru
starého papíru.
říjen 2014

Splatnost poplatku: březen 2015

Celkem bylo nasbíráno 11.080 kg
papíru.

Sazba poplatku: 60,-- Kč / pes
Irena Mrázková a Petra Pospíšilová Vám
přejí spokojené Vánoce a klidný rok 2015

v mateřské škole 3.415,5 kg papíru,
v základní škole 7.664,5 kg papíru.
Sběru se nezúčastnilo 6 žáků.
Děkujeme všem občanům, kteří
přispěli dětem,
obyvatelům DPS a jejich
pečovatelce O. Varholové.
Za pomoc při organizaci akce
děkujeme zaměstnancům Obce
panu P.Růžičkovi a J.Bitrmanovi.
Těšíme se na další spolupráci
v příštím školním roce.
Žáci a
zaměstnanci
ZŠ a MŠ
Radim.

BIONÁDOBY
TERMÍNY VYVÁŽENÍ
PROSINEC 2014 – BŘEZEN 2015
16.12.2014
6.1.2015
20.1.2015
3.2.2015
17.2.2015
3.3.2015
17.3.2015
31.3.2015

OD DUBNA 2015 OPĚT KAŽDÉ ÚTERÝ!

Oddíl stolního tenisu
Radim v podzimu
sezóny 2014/2015

Viktorie

STAV VODOMĚRŮ

V regionálním přeboru
okresu Kolín je družstvo
„A“ průběžně na 7. místě
z 12 účastníků. Během roku se střídali Petr
Svojša, Vlastimil Říha, Václav Doskočil a
Klára Růžičková nebo Anna Stránská.
V regionální soutěži 1. třídy okresu Kolín
družstvo „B“ obsadilo 4. místo z 11 a
nastupovali Miloslav Mašín, Jaroslav
Prorok, Pavel Thiel, Josef Klimák a Václav
Lágner.
V regionální soutěži 2. třídy družstvo „C“
skončilo na 3. místě z 12 oddílů v sestavě
Jaroslav Prorok, Eliška Proroková , Tomáš
Hovorka, Václav Meserod. (Jaroslav Prorok)

Děti ze Základní školy již tradičně
přišly popřát hezké svátky
obyvatelům DPS Radim a
pracovníkům Obecního úřadu v
Radimi.

Nahlaste si stav vodoměrů na
Obecní úřad do

23.12.2014

13.10. exkurze ZŠ Radim na
skládce (4.+5.roč.)

Vánoce
Vánoce, vánoce, vítejte po roce......
Slovo „vánoce“ známe velice dobře. Je to
čas plný radosti a všichni se na něj těšíme.
Nejlépe o vánocích vyprávějí naše babičky.
„Tenkrát ještě nejezdila po silnici auta, ale
povozy tažené koňmi. V prosinci napadal
sníh a všechno bylo pohádkové.
Hospodyňky měly nejvíce práce se všemi
přípravami, tak jako maminky dnes. Ale
navíc ještě vyráběly dárky pro své milé.
Pro holčičky šily panenky z látky, polštářky
a peřinky do kolébky. Kolébky ze dřeva
vyřezávali dědečkové. Pro chlapečky šily
hadrové míčky, které se vycpávaly
pipinami nebo látkou. Míčky sice
neskákaly, ale hrát se s nimi dalo. Autíčkoa
se dala tak leda vymodelovat nebo
namalovat. Děti byly skromnější než dnes.
Nebyla ani televize a tak našly pod
stromečkem knihu plnou pohádek, které
četla celá rodina. Na vánočním
stromečkku visela jablíčka místo lesklých
ozdob a řetězy na stromek si vyráběly děti
samy z papíru a ze slámy. Také zvířátka
měla ráda vánoce. Koně, krávy, telátka,
kozy, prasátka, husy, slepice, králíci, psi,
kočky i ostatní dostali od hospodáře na
Štědrý den sváteční večeři, tedy všechno
co měli rádi. Myslivci nosili dobroty
zvířátkům do lesa.
V jižních Čechách pekly maminky tolik
vánoček, kolik bylo členů rodiny. Největší
vánočku dostal tatínem, potom maminka a
každé dítě dostalo svou malou vánočku.
V balíčku mělo ještě sišené švestky, křížaly
z jablek, ořechy, jablka a hrušky.
V pokoji vonělo jehličí, svítily svíčky a
v kamnech praskalo dřevo. Bylo ticho,
všichni se radovaly.“
Pokoj, radost, štěstí a zdraví ať naplní Vaše
sváteční dny a také celý nový rok!
Jana Jirásková

JUBILEA
Seifertová Aloisie
65
Štrunc Miloslav
65

A takhle Vánoce
proměnily naší školu

Příjemné prožití Vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví,
úspěchu v roce 2015
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Radimských listů

RADIMSKÉ LISTY
Vydává čtvrtletně obec Radim v nákladech 500 ks
Redaktoři: Martin Sýkora, Lucie Mašínová, Jana Jirásková,
Eliška Jirková
Grafická úprava: Eliška Jirková
Tisk: Janova dílna, Třebestovice
Redakce si vyhrazuje na výběr příspěvků a jejich úpravu
Uzávěrka dalšího čísla:

13.4.2014

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

