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Vážení sousedé,
ledy se konečně hnuly. Smlouva se
zhotovitelem díla, tedy s firmou, která bude
opravovat kamenný most, je podepsána.
Bohužel ještě není zpracována prováděcí
dokumentace stavby. Termín zahájení prací je
přelom prázdnin. Sám nerozumím tomu, proč
projekční kancelář zpracovávala projektovou
dokumentaci neuvěřitelných pět dlouhých
měsíců. Stejná projekční kancelář navrhovala
most zbourat. Nabízí se otázka, zda to není
odplata. Bohužel nás ale čeká další komplikace
s obchúznou trasou v době rekonstrukce
mostu. Ta povede ulicí Za Vodou a Zahradní.
Majitele automobilů prosím, aby neparkovali
na chodnících. V ulici Za Vodou můžete legálně
parkovat na silnici. Stačí jen ponechat volný
průjezd jednosměrnou ulicí v šíři 3 metry.
Nechte chodník chodcům! (Bude to
bezpečnější pro všechny účastníky silničního
provozu.) Věřím,
že konec dopravních
problémů je konečně na dohled.
Projekt „Stezka Liechtensteinů“ byl bohužel
ukončený ve fázi výběrového řízení. Důvodem
pro jeho zrušení byly opodstatněné námitky
uchazečů hlavně proti termínu předání
hotového díla. V letošním roce musí být, podle
podmínek Regionálního operačního programu
Střední Čechy, dotace vyčerpána. Letos totiž
končí celé programové období. Rozsah prací je
velký a do konce listopadu nelze kapli opravit.
Jen je mi líto stráveného času a úsilí od
listopadu, přes celé Vánoce až do dnešního
dne. Nebyla to ale práce marná. Máme
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kompletní projektovou dokumentaci, se
kterou můžeme dále pracovat. Kapli
samozřejmě opravovat budeme. Je to naše
nejcennější památka a to je zavazující.
Na konci dubna byl ukončený projekt „Živá
kronika“, o kterém jsem informoval v
předcházejících Listech. Jednalo se o setkání
dříve narozených a povídání o starých časech.
Ze dvou příjemných debat vznikl základní
materiál, který byl i s fotografiemi zpracován
do knižní podoby. Také máme pohlednice s
dobovými fotografiemi. V případě zájmu jsou k
dostání v úřadovně OÚ.
Od července navážeme na základě smlouvy
spolupráci s Pečovatelskou službou města
Pečky. V dubnových Listech jsme otiskli
informaci paní ředitelky včetně odpovědního
lístku. Bohužel se nám žádný lístek zpět
nevrátil a to ani na schůzce, kde paní ředitelka
Pečovatelské služby odpovídala na dotazy.
Dokonce i příchozích bylo jako šafránu.
Obdobná situace se stala s výběrem filmů do
kina. Ze dvou lístků se špatně hodnotí.
Promítání přesto uskutečníme.
Rádi bychom znali Vaše názory a potřeby. K
tomu je však třeba i spolupráce z Vaší strany.
Ještě se musím zmínit o dětském hřišti v
lokalitě Donava. Obec zakoupila v rámci
výstavby také herní prvky na uvedené hřiště. V

minulém roce přiložili tatínkové ruce k dílu a
hřiště postavili. Hlavním důvodem bylo, aby si
hřiště chránili a nenechali si zničit svou práci.
Roční řádná kontrola herních prvků proběhla v
polovině dubna. Následně nás navštívil
pracovník České obchodní inspekce na základě
anonymního podnětu našeho občana. Takže si
dovolím malý vzkaz: Pokud potřebujete nové
informace nebo si jen některé záležitosti
upřesnit, přijďte se nejdříve zeptat na Obecní
úřad. Rádi se Vám budeme věnovat. Pokud
nedostanete
od
našich
zaměstnanců
uspokojivou či dostačující odpověď, pak se
teprve obracejte na kontrolní orgány.

Letní kino
26. června se na hřišti promítal první film
Hodinový manžel. Můžete se těšit na další
promítání, a to 7. srpna, kdy se bude promítat
nový film Sedmero krkavců.

Přeji všem spoluobčanům krásné léto a
příjemné dny volna.
Martin Sýkora, starosta obce

Vystoupení dětí

Vítání občánků

V pátek 5. června v sále Obecního domu v
Radimi zahrál pěvecký sboreček Kuňky z
Chotutic pod vedením paní Lindy Matouškové
pro všechny
děti ze ZŠ a
MŠ Radim a
ostatní
zájemce
pohádku
Zlatovláska.
Většina
diváků
byla
překvapena pěknými pěveckými i hereckými
výkony spolužáků. Děti sklidily veliký aplaus.
Všem, kteří dětský sboreček vedou, přejeme
krásné léto a hezkou dovolenou. Žáci a
zaměstnanci ZŠ a MŠ Radim

V neděli 7. června bylo v radimské obřadní síni
OÚ přivítáno 9 nových Radimáčků a
Radimaček. (Vojtěch H., DANIEL V., ALŽBĚTA
W., TOMÁŠ K., NIKOLA P., JAKUB VÁCLAV V.,
JOSEFÍNA D., MICHAEL N., KRISTÝNA Č.)
Všem přejeme do života hodně štěstí a
radosti.

Wanted Všechlapy a Žraloci Cerhenice B.

Šipky
Letošní sezona byla více než vydařená a
posunuli jsme hranice zase o kousek dál.
A tým:
Extraliga - umístili jsme se na 3. místě, když
před námi byli 1. Podlesáci Králův Dvůr a 2.
Stg. Pepik´s band Praha. Nutno podotknout, že
za tyto týmy nastupují hráči z České
reprezentace.
Tato pozice je pro nás klíčová, jelikož zaručuje
postup na Mistrovství republiky a pozvánku na
ME v chorvatské Poreči v následujícím roce.
Český pohár družstev - v letošní sezoně jsme si
vybojovali postup do velkého finále. Pohár
hrálo jen ve Středočeském kraji přes 200 týmů
a pouze 3 postupovaly, proto již samotná
účast na finále byla úspěchem. V prvním kole
nám los přidělil Superligový Krásný Les a celý
zápas byl vyrovnaný, až se ukázala velká
zkušenost soupeřů a poslední dvě hry si berou
jednoznačně. Tím prohráváme 21:19. Prohra
nás posílá v pavouku na levou stranu, kde
narážíme na Mohelnici a další vyrovnaný zápas
- tentokrát vyhráváme 11:10 a vzápětí
porážíme Litomyšl 11:8, v semifinále levé
strany prohráváme opět po boji 10:11 s
Kostelcem nad Orlicí, když v rozhodující hře
soupeři hází 3 x 180 a jasně tento leg ovládají.
Krásná zkušenost a další velice cenné 3. místo.
Oblastní Liga CZDA - zde jsme v nejvyšší
soutěži celkem jasně postoupili do
vyřazovacích bojů, kde hrají 4 nejlepší týmy z
tabulky. V semifinále 2x porážíme Všetaty 13:5
a 12:6. Ve finále nás čeká několikanásobný
mistr této soutěže DC PIRANHA Praha - doma
vyhráváme 11:7, odvetu venku naopak
prohráváme 7:11 a dokonce i rozdíl legů je
stejný. Proto se poprvé v historii hraje
prodloužení. Tento rozhodující bod ovládáme
od začátku, protože i největší hvězdy
nezachytily náš nástup. Zdeněk zavírá a
stáváme se Mistry CZDA.
B tým se umístil na krásném 3. místě ve své
skupině, kde před ním byli jen opravdu silní

V nejbližší době nás čeká 27.- 28.6. zmiňované
MČR, kde nám los přidělil do skupiny Mustang
Brno, Hrádek nad Nisou, Truhles Hradec
Králové a vítěze Jižních Čech Matouš team
Dobrkovská Lhotka. Tato skupina je opravdu
nabitá TOP hráči, tak uvidíme, jak se
popereme o 2. postupové místo.
Petr Loukota

Krátce
Knihovna v prostorách sklepa
Obecního domu se již rýsuje. Sklep
je přepažený, v prostorách jsou nové
dveře a byla také k rekonstruována
kanalizace. Do místnosti, kde je
knihovna, byl umístěn koberec a
byly přestěhovány knihy.
Tak, jako každoročně, i letos můžeme v
letních měsících směle využívat
koupaliště. V době Dne dětí 5. července
bude v odpoledních hodinách vstup
zdarma
V bývalé knihovně vznikne prostor pro
cvičení. V plánu je mimo jiné také
sportovní podlaha.

1.

Lidská důstojnost. Hus vracel lidem
jejich hodnotu tím, že poukazoval na
jejich rovnost bez ohledu na
společenské postavení, vzdělání,
majetek, krásu a vliv. To, že je člověk
bohatý, vysoko postavený či krásný
neznamená, že má větší hodnotu než
ten, kdo tyto věci nemá. Člověk, který
si váží sám sebe, dokáže si vážit také
druhých lidí a začne jednat v souladu
s vědomím své hodnoty.

2.

Svoboda. Svoboda je jednou ze
základních hodnot demokratického
systému, kterou zaručuje právo
demokratických zemí. Nejvyšším
prvkem byla Husovi pravda, která má
moc přinášet lidem svobodu.

3.

Život v pravdě. Nejde jen o to
pravdu znát, ale v pravdě žít. Nejde
jen o teorii, znát, ale více jde o praxi.
Nejde o to, zda pravdu známe, ale zda
jednáme podle pravdy. Hus si cenil
pravdy velice vysoko, dokonce ji
považoval za důležitější než vlastní
život.

4.

Víra ve vítězství pravdy. První
československý prezident T. G.
Masaryk si zvolil Husovo heslo „Pravda
vítězí“ jako určení českého národa, a
proto toto heslo dodnes vlaje nad
Pražským hradem na prezidentské
standartě. Ke stejnému vyznání se
hlásil i prezident Václav Havel, který
ho rozšířil na „Pravda a láska vítězí
nad lží a nenávistí.“ Hus byl
přesvědčen, že pravda může být na
nějaký čas poražena, ale nakonec
přesto zvítězí. Skutečný vítěz není ten,
kdo druhého potlačí a přemůže, ale
ten, kdo hájí správnou věc.
Jana Jirásková

Noc kostelů
Každý rok, poslední pátek v měsíci květnu, se
koná akce Noc kostelů.
V radimském kostelíku se tato akce konala
poprvé. V okolních kostelích pečecké farnosti
se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten tuto akci
uspořádat.
Se souhlasem Josefa Nerada a starosty
Martina Sýkory se této akce chopili pan
Zdeněk Novák a paní Katarina Homolová.
Nenáročnější úkol byl osvětlit kostel, provést
generální úklid a sestavit program na tuto akci.
Na počátku akce jsem uvítal přítomné, poté
Josef Nerad vysvětlil smysl akce. Hovořilo se o
historii radimského filiálního kostela (dříve
kaple) Nejsvětějšího Vykupitele. Blanka
Zedníková hrála na harmoniku, dcera Lída na
flétnu. Ve svém repertoáru měly skladby J. S.
Bacha i ostatních evropských mistrů. Jejich
vystoupení bylo oceněné velkým potleskem.
Z. Novák

Poselství Jana Husa
Jan Hus je jednou z nejvýznamnějších
osobností českých dějin. 600. výročí jeho
upálení v Kostnici je příležitostí seznámení se
s jeho poselstvím.
Jan Hus přinesl nejen českému národu čtyři
základní nadčasové hodnoty, které svým
životem hájil, pro které žil a pro které i zemřel.

Naše škola
Skončil školní rok 2014 – 2015 a je třeba přát
žákům MŠ a ZŠ hezké prázdniny, pedagogům a
provozním pracovníkům spokojený odpočinek

i vydařenou dovolenou. Kromě výuky a
výchovy dětí se ve školním roce konaly různé
akce, soutěže, výlety, exkurze a pracovaly
zájmové kroužky.
O hodnocení jsem požádala přímo ve škole.
1.
V období 19. 11. 2014 až 11. 2.
2015 proběhl plavecký výcvik pro další
dva ročníky. Výuka probíhala v areálu
Vodní svět v Kolíně. Ve výuce chce
škola pokračovat. Velmi kladně je
hodnocen přístup vedoucí Plavecké
školy paní Hraníčkové, která i přes
dlouhodobě kvalitní práci s dětmi,
dostala z areálu Vodního světa
v Kolíně výpověď.
2.
Bleskové sběry papíru se konaly
dvakrát. Úspěch – celkem 24 255 kg.
3.
Na podzim probíhal projekt
„Bezpečně po škole“ v jehož rámci žáci
4. ročníku navštívili Muzeum policie
v Praze.
4.
V prosinci žáci předvedli vystoupení
u vánočního stromu.
5.
Vždy zdařilé je vystoupení při Vítaní
občánků, které se konalo 2krát
v Radimi a 1krát v Chotuticích.
6.
Tradičně probíhá spolupráce s MŠ.
Ukázky výuky pomáhají při přípravě
žáků pro vstup do 1. ročníku.
7.
Žáci navštívili Dětský dům Symfonie
v Poděbradech, kde si vyzkoušeli
výrobu keramiky, horolezeckou stěnu,
a získali poznatky o přírodě.
8.
Projekt Veselé zoubky se týkal 1.
ročníku.
9.
5. ročník si tradičně vyzkoušel Spaní
ve škole.
10. Škola využila nabídku od rodičů
žákyně Dominiky Poupě, kteří žáky
4.ročníku pozvali na exkurzi do
reklamní
agentury
v
Dolních
Počernicích. Vydařená a zajímavá
exkurze, při které se žáci seznámili
s tvorbou reklamní propagace a
s dabingem pohádek a filmů měla
velký ohlas.
11. Celá škola navštívila v Kolíně
Výstavu o životním prostředí.
12. 40 dětí jelo autobusem do Milovic
vyzkoušet Sportovně zábavný park
MIRÁKULUM.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Vánoce, Velikonoce a Den matek
jsou spojeny s návštěvou Domu pro
seniory.
Rádi se vídáme s dětským sborem
KUŇKY, který vede paní Linda
Matoušková.
Spolupráce se ZŠ Pečky. Dramatický
kroužek vede paní učitelka Eva
Zajícová.
Celoroční sběr pomerančové a
citrónové kůry. Usušeno bylo 108 kg.
Volby do školské rady. Zástupkyní
za rodiče byla zvolena paní Ing.
Martina Růžičková.
Ve škole pracovalo 5 zájmových
kroužků. Kroužky vedli pedagogové
zcela
zdarma.
Také
probíhala
soukromá výuka kytary. V MŠ to byla
výuka angličtiny.
Jana Jirásková

Když vyšli Němci se zbraněmi ven,
lidé se rozešli do svých domovů
Na Den vítězství, ale také dny předcházející,
vzpomínal Radimák Jiří Hotovec. Válečné
období prožil jako malý chlapec, přesto si na
dny před sedmdesáti lety pamatuje, jako by se
odehrály před týdnem.

u kaple. Přesně tam, kde je nyní památník
příjezdu Rudé armády. Za několik málo dní prý
tato vojska zmizela a přijel velký oddíl s
protileteckými kanóny. „Ten rozbil svůj tábor
na louce a pobyl tam více jak měsíc," zakončil
své vyprávění Jiří Hotovec.
(převzato z Kolínského deníku, autor: Lucie
Mašínová)

Co nás čeká na zámku?
Podle vyprávění Jiřího Hotovce stál v Radimi
naproti kapli obchod manželů Kuchařových.
„Kuchařova rodina byla jako jedna z mála v
obci, která vlastnila rádio," začal vyprávět Jiří
Hotovec. Podle jeho slov tedy 5. května 1945
vyndali ven reproduktor a vysílali to, co se
dělo v Praze. „Občané poslouchali zdáli, ale
když vyšli Němci se zbraněmi ven, lidé se
rozešli do svých domovů," vzpomínal. Němci
se však prý za krátko zase vrátili zpátky do
školy. Tu měli prý obsazenou a žáci ji
pochopitelně nenavštěvovali.
„Pak jsme poslouchali, co se děje," vrátil se Jiří
Hotovec ve svých vzpomínkách k vysílání
rozhlasu. Vzpomínal také na to, že ten den
nebylo vlídné počasí. „I další dny od 6. až do 8.
května neustále pršelo a bylo velmi chladno,"
vyprávěl. Ven prý nikdo v těchto dnech moc
nevycházel, a když, tak jen pro to nejnutnější.
Děti prý rodiče ven nechtěli pouštět vůbec.
Pak však přišel 9. květen. Den se rozzářil
nádherným slunečným svitem. „To už jsme
slyšeli, že ulicemi Plaňan projíždí Rudá
armáda," pokračoval dál ve vzpomínkách na
dny osvobození. „Pochopitelně, jako zvědaví
kluci, jsme se tam běželi podívat," dodal. Jiří
Hotovec také vyprávěl, že mezi 5. a 8.
květnem vyrostla u železného mostu na Pečky
obrovská barikáda.
Ta měla eventuálně zamezit příjezdu Němců
od Peček. „Velmi rychle však byla 9. května
odstraněna," řekl Jiří Hotovec. Kmeny, ze
kterých byla postavena, prý však ještě nějaký
čas ležely na břehu řeky Výrovky. „Po těch
dnech, kdy nás Rudá armáda osvobodila, jsme
se dočkali 11. května příjezdu prvních vojáků
do Radimi," vzpomínal. Podle jeho slov přijely
tři protitankové kanóny, které byly postaveny

11. července (sobota) - VEČERNÍ PROHLÍDKY prohlídka zámku při svitu svíček s průvodcem v
kostýmu a s malou ochutnávkou dobových pokrmů
v černé kuchyni. Délka večerní prohlídky cca 50
minut.
18. července (sobota) 10.00 - 17.00 hodin
DVEŘE DOKOŘÁN
Prozkoumejte historii po svém... Volný pohyb v
prostorách zámku (bez průvodce), doprovodný
program, divadlo, dobová hudba, řemeslné tržiště…
Nudí Vás prohlídky památek s průvodcem? Zažijte
historii jinak. Sami si určete, co chcete vidět a kolik
času a jak u nás strávíte. Můžete tak navštívit
prostory zámku od sklepa až po půdu podle svého
přání. V každé místnosti se dozvíte něco zajímavého
nebo si zasoutěžíte. Těšit se můžete například na
komorné, stolníka, písaře a kuchařky jistě dají i
něco dobrého ochutnat. Pozor však na vojáky, aby
Vás neobehráli v kostkách či nevsadili do vězení a
abyste neprobudili zámeckého pána, až mu
vstoupíte do ložnice.
25. července (sobota) - VEČERNÍ PROHLÍDKY prohlídka zámku při svitu svíček, s kostýmovaným
průvodcem a malou ochutnávkou dobových
pokrmů v černé kuchyni. Délka večerní prohlídky
cca 50 minut.
15. srpna (sobota) - VEČERNÍ PROHLÍDKY prohlídka zámku při svitu svíček, s kostýmovaným
průvodcem a malou ochutnávkou dobových
pokrmů v černé kuchyni. Délka večerní prohlídky
cca 50 minut 29. srpna (sobota) - VEČERNÍ
PROHLÍDKY - prohlídka zámku při svitu svíček, s
kostýmovaným průvodcem a malou ochutnávkou
dobových pokrmů v černé kuchyni. Délka večerní
prohlídky cca 50 minut.

Zprávy z pokladny Obecního úřadu
Měsíc květen uplynul jako voda, termín na
úhradu poplatku za odpad také a mnozí naši
spoluobčané poplatek za odpad nebo alespoň
jeho část, uhrazen nemají.
Žádáme je proto i cestou oznámení v
Radimských novinách o úhradu na účet obce
6028151/0100,
VS
1340xxx
(xxx=číslo
popisné), případně v pokladně OU.
Připomínám, že poplatek za svoz odpadu
podle obecní vyhlášky platí všichni občané
obce s trvalým pobytem v částce 250 Kč.
Osvobozené jsou děti do 6 tet (včetně) a
osoby dlouhodobě žijící mimo obec na základě
Čestného prohlášení.
V případě, že na č.p. není hlášen nikdo k
trvalému pobytu, je potřeba zaplatit paušální
poplatek 250 Kč majitelem nemovitosti.
Prodloužili jsme tedy lhůtu pro doplacení
poplatku za odpad do 15. července 2015. Po
tomto termínu se může stát, že neplatičům
neodvezeme odpad, tak jako se to dělá v
jiných obcích.
Všem spoluobčanům přejí krásné
Irena Mrázková a Petra Pospíšilová.

léto

Elektronická aukce plynu a
elektřiny
V rámci snižování nákladů se naše obec
zúčastnila elektronické aukce plynu a
elektřiny. Obec umožnila i našim občanům
připojit se do této aukce a snížit tak své
náklady na energie. Po úspěšném prvním kole
aukcí, proběhlo i druhé kolo, které se konalo
27. a 28. června. V případě, že Vám časově
nevyhovoval ani jeden termín hromadného
sběru dat, můžete i nadále využít tel. kontaktu
a nechat si spočítat svou úsporu za energie.
Garant projektu: Bejšáková Lucie 734703833
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