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Vážení sousedé,
na úvod mi dovolte malé povodňové
ohlédnutí. Raději bych psal o čemkoliv jiném,
než o tom, že je kamenný most stále uzavřen.
Při jednáních s představiteli KÚ se stále
rozcházíme se stejným výsledkem. Od státu do
současné doby nebyly uvolněny finance na
opravu. Most tedy do konce roku s největší
pravděpodobností otevřen nebude. Na
základě této informace jsem tedy požádal
alespoň o zákaz vjezdu nákladních automobilů
do objízdné trasy. Tedy do ulic V Bažantnici, Za
Vodou a Zahradní. Doufám, že alespoň tato
žádost bude vyslyšena. Zprovoznění tratě ČD
je plánováno také bohužel až na červenec
příštího roku. Je mi to líto a soucítím se všemi
občany, kteří bydlí v povodní postižené oblasti
a ještě musejí snášet důsledky zvýšené
dopravy. Nyní ale nemám příznivější zprávy a
obávám se, že je ani mít nebudu.
Pojďme se raději podívat na pozitivnější věci.
Naše obec se zapojila do projektu s názvem
„Živá kronika“. Jde o společný projekt
jedenácti obcí pod záštitou MAS Podlipansko.
Cílem je s pomocí pamětníků posbírat co

nejvíce informací, starých dokumentů,
legitimací, plánů domů atd. Z takto získaných
materiálů vznikne tištěná kronika, pohlednice,
DVD kronika a výstava fotografií. První schůzka
se v Radimi uskuteční v dubnu příštího roku.
Již nyní se tedy obracím na dříve narozené.
Prosím, podívejte se doma do šuplat a až bude
schůzka vyhlášena přineste vaše dokumenty a
fotografie spolu se vzpomínkami. Tento
projekt, který je podpořen z Programu rozvoje
venkova je v ČR naprosto unikátní.
Na závěr ještě žhavá novinka. Radimské
brikety se staly certifikovaným výrobkem a
může používat ochrannou známku POLABÍregionální produkt.
Další číslo Radimských listů vyjde začátkem
příštího roku. Dovolte mi tedy abych vám
popřál klidné prožití Vánočních svátků, nůši
štěstí, pevné zdraví, koš pohody a ať je příští
rok znatelně klidnější než druhá polovina
letošního roku.
Martin Sýkora, starosta

Zámek ožil slavnostmi
Zárubovské renesanční slavnosti na radimském
zámku se již pomalu stávají tradicí. Tentokrát se
uskutečnily 20. července. Kromě místních se v
Radimi ten den objevilo také mnoho turistů. Každý
návštěvník zámku si mohl po celý den užívat
dobového tržiště. Prodejci nabízeli čaje, koření
nebo keramiku. Jeden ze stánků patřil pečecké
mydlářce Martině Teclové. Ta nejen prodávala své
voňavé

Dětský den nevyšel, s prázdninami
jsme se loučili také za deště
Dešťové kapky rozhodně nerozhodí žádné z
radimských dětí. Tak dlouho čekaly na den plný
soutěží, že si ho užily i při dešti. Sportovci pro ně
připravily zajímavé soutěže. Houpačka z lana
přivázaného na bráně, kuželky, obří člověče nezlob
se, překážková dráha, kterou děti musely překonat
na koloběžce nebo například běh s míčem na
bránu. K tomu všemu hudba a dobrá nálada. „Děti
tady moc nezůstávají, ale přišlo jich i tak dost,“
řekla Dobra Machatová, jedna z pořadatelek. Šlo o
to, že dětem sice déšť nevadil,

výrobky, ale společně s příchozími dětmi také
vyráběla jejich vlastní mýdla. Nejen dětské diváky
jistě pobavilo vystoupení skupiny historického
šermu Collegium Armatum. Nechyběly ani
renesanční tance nebo hudba skupiny Trubaka. Pro
děti byly připravené soutěže. Každý z hostů mohl
také zavítat do jednoho z prohlídkových okruhů.
(lma)

ale rodiče s nimi nechtěli dlouho zůstávat venku.
Právě proto moc nevyšlo opékání buřtíků. Za to si
však maminky i děti užily fotbalový zápas. Ten byl
více než vyrovnaný a tak nakonec muselo dojít i na
penalty. Maminky se hodně snažily, nakonec však
svým ratolestem přeci jen podlehly. (lma)

Mladší žáci
V minulé sezoně jsme skončili v dolní polovině tabulky,s tím jsme nebyli vůbec spokojeni.
Letní příprava byla těžká na vytrvalost a sprinty v horkém počasí.
Musím hráčům poděkovat za příchody na trénink, že to nevzdali.
Náš cíl je pokusit se atakovat horní příčky tabulky a hrát pěkný fotbal pro diváky.
Jirka Janoušek

Pohádkovým lesem se prošly dítka
s dospělými
Pohádkový les v zámecké zahradě, u přilehlého
rybníka a lesem k lávce nedaleko koupaliště. Tak to
vypadalo v Radimi druhý zářijový víkend. Děti
soutěžily nebo pomáhaly Mickey Mousovi a
Minnie, Karkulce, Pippi nebo Rumcajsovi. Za
každou pomoc, případně splněný úkol každý z nich
získal razítko. Při návratu si pak v truhle mohli
soutěžící vybrat odměnu. Maminky – pořadatelky

Šipkaři slaví úspěch
Radimští šipkaři měli úspěšnou sezónu. Zvítězili
totiž v první lize středních Čech – východní oblasti.
Tím si zasloužili postup
do extraligy středních
Čech. Utkají se tak s
týmy Příbrami, Prahy,
Berouna nebo například
Kladna. A jaké měli
šipkaři pocity na
závěrečném turnaji?
„Věřili jsme si, ale
soupeř nás zaskočil
vynikající hrou. Ve finále
jsme prohrávali, ale dokázali jsme skóre otočit,“
řekl Petr Loukota, jeden z hráčů týmu. Petr

O Radimskou kouli soupeřilo sedm
týmů
Klasického podzimního klání v pétanque s názvem
Radimská koule se tentokrát účastnilo sedm týmů.
To je o dva více než v loňském roce. Vše začalo po
půl sedmé ráno, kdy se týmy sešly, a turnaj mohl
být odstartován. Každého čekal zápas s každým.
Jednadvacet zápasů se odehrávalo na dvou
hřištích. Druhé z nich, situované za kulturním
domem, mělo letos premiéru. Některé hry byly
vyrovnané. Obzvlášť poslední zápas turnaje byl

si akci hodně chválily. „Vždycky nám vyjde počasí, i
dnes se
nakonec
udělalo
hezky,“
pochvalovala
si Lenka
Čechová,
jedna z
pořadatelek.
Na stanovištích nebyly pouze maminky a tatínkové,
ale také některé z dětí. Nakonec si všichni společně
opekly buřtíky.

upozorňuje, že radimský tým je jediný, který není
složený z kvalitních hráčů. „Náš tým je spíš
založený na kamarádství,“
vysvětlil. Podle něj si nikdy nic
nevyčítají a hrají v klidu. Šipky
si prý každý z nich skládá sám
a používá je jak na tréninky,
tak na zápasy. A mají Radimští
nějaký fígl, jak hrát dobře a
vyhrát? „Každý má svůj oblíbený double a tam to
směřuje,“ řekl Petr Loukota. Zajímavostí jistě je i
to, že tým Radimi dokázal vyhrát i přesto, že
předtím nemohl trénovat. Turnaj se totiž odehrával
těsně po povodních a tak kluci místo tréninku
pomáhali vyklízet hospodu. „V pátek ve tři
odpoledne jsme vyklidili hospodu a v sobotu v šest
ráno jsme jeli na mistrovství,“ prozradil. (lma)

napínavý, vyrovnaný a emočně podložený. Své
jméno na poháru vítězů letos nakonec najde tým
Vasrmanů. Ti si v loňském roce říkali Sharks of
Radim a daný tým byl první po dvouleté pauze.
Obhájci loňského titulu, Mrzáci, skončili tentokrát
až na třetím místě. Turnaj končil ve večerních
hodinách. Zajímavostí bylo, že díky Kefír týmu si
každý musel vypít jeden kefír, který byl součástí
každé výhry. (lma)

Dodnes slyším slova hlasatelky
Moučkové
Na okupaci v roce 1968 zavzpomínala Jana
Jirásková z Radimi.
Od roku 1968 uběhlo už pětačtyřicet let. Tehdy mi
bylo dvacet sedm roků a měla jsem dvě malé děti.
Synovi bylo šest roků a dceři teprve rok. Ráno
21. srpna 1968 odjel muž do práce po páté hodině,
tak jako každý den.
Zůstávala jsem s dětmi sama a starala se o ně a
o domácnost. Nějak se mi nechtělo ten den
vstávat, přestože jsem měla v koupelně namočené
prádlo, které jsem chtěla vyprat. V sedm hodin
jsem pustila rádio a po chvíli jsem zjistila, že
některé stanice nevysílají a ostatní hrají smutnou
hudbu. V domnění, že asi někdo zemřel, jsem
přijímač vypnula.
Brzy jsem byla vyvedena z omylu, když se v sedm
třicet objevil manžel doma.
Přijel z práce. Bál se o nás, byl zmatený, stejně jako
já, kterou navíc vylekal, že je zle.
Opět jsme zapnuli rádio, potom televizi a tak jsme
se dozvěděli, že došlo v časných ranních hodinách
k okupaci naší vlasti.
Okupaci provedla vojska Varšavské smlouvy, která
krátce předtím ukončila vojenské cvičení nedaleko
našich hranic na území Polska. O „zastávce"
v Československu po ukončení cvičení se vojáci
dozvěděli na poslední chvíli. Mezi vojáky byli
Poláci, Rusové a Maďaři.
A tak jsme sledovali na obrazovce kusé i amatérské
záběry z různých koutů naší země. Ovšem jenom
ty, které se podařilo dostat ke štábům televize a do
vysílání.
Zavládlo napětí, strach, pocit bezmoci, zlost.
Nevěděli jsme, co bude dál. Byli jsme, celý národ,
vyzýváni ke klidu a rozvaze. Vojáci na hranicích se
snažili zabránit vstupu spojeneckých vojsk na naše
území. Nepovedlo se. Prý vojska přijela zabránit
puči, který měl ohrozit socialismus u nás i ve
státech Varšavské smlouvy. Naše země byla
obklíčena a směrem ku Praze jely kolony aut
s vojáky, zbraněmi a kolony tanků.
I naší obcí projížděly tanky a ozýval se strašidelný
hukot. Lidé, kteří se nebáli, běželi tím směrem
k hlavní silnici a hrozili na vojáky. Nevěděli, co by
měli udělat, aby obec uchránili před tragédií.
K té došlo v Praze při obléhání Československého
rozhlasu. Rádio po chvíli ztichlo. Ještě však vysílala
televize. Viděli jsme záběry, jak se tanky pomalu
plíží do kopce k vysílači televize na Kavčích horách.
Děla tanků byla namířena na budovu televize.
Hlasatelé postupně opouštěli budovu zadním
vchodem. Mezi posledními byla také Kamila

Moučková která na události srpna 1968 také často
vzpomíná.
Její poslední slova slyším dodnes: „Vážení přátelé,
sami vidíte tanky, musím se s vámi rozloučit. Buďte
stateční, jsme s vámi." Hlasatelé byli nuceni odejít
pryč z budovy, ale nevěděli, kam mají jít. Vojáci na
ně mířili zbraněmi. Šlo o nervy. Vždyť v Praze už se
bojovalo.
Střílelo se tam. Lidé se ptali: „Proč?" Odpověď
neznali ani samotní vojáci. Někteří z nich ani
nevěděli, že jsou v Československé republice.
Důvod okupace znali možná velitelé. A určitě
nejvyšší představitelé Sovětského svazu.
Lidé se na mladé vojáky v ulicích snažili mluvit
rusky a oni byli zmatení. Byli to mladí kluci okolo
dvaceti let. Mnohdy byli sami vystrašení z toho, co
se děje. Dostali rozkaz od svých velitelů a museli ho
splnit. Naši lidé v zoufalství strhávali dopravní
značky a otáčeli směrovky opačným směrem od
Prahy. Podařilo se jim uvést vojska ve zmatek.
Strach a obavy nás ale přesto neopustily.
Nevěděli jsme, co bude dál. Lidé z továren šli
samozřejmě domů, právě tak jako ráno manžel.
Jenže byl osm let po vojně. To znamená četař
v záloze. Měli jsme strach, aby nebyla mobilizace a
my ženy nezůstaly doma s dětmi samy. Vypadalo
to, že bude válka. Ti, kdo zažili okupaci před
druhou světovou válkou už věděli, jak to vypadá,
ale co přijde, se mohl každý jen domnívat.
V obchodech mizelo zboží, lidé nakupovali jídlo do
zásoby jako před válkou.
Vládní představitelé byli zatčeni a odvezeni do
Sovětského svazu. Byl to Alexandr Dubček, Josef
Smrkovský a další. Prezidentem byl tehdy teprve
krátce Ludvík Svoboda. Jeho žádosti o propuštění
zatčených nebylo vyhověno. Jejich pobyt
v Sovětském svazu trval několik dní.
Vydal se tedy do Moskvy. Byl ve vážnosti, a dobře
jej znali. Bojoval ve 2. světové válce a v roce
1945 osvobozoval naši republiku, zúčastnil se bojů
u Dukly a bojů vítězných na našem území. Po
dlouhém jednání mohli se členové vlády vrátit
domů.
Na srpen 1968 nezapomeneme. Trvalo dlouho, než
se situace uklidnila. Na protest zemřel student Jan
Palach, student Karlovy univerzity. Zapálil se na
Václavském náměstí. Lidé a následně doktoři mu
chtěli pomoci, ale on po třech dnes stejně zemřel.
Byla to tragédie. Nebyl však jediný. několik
studentů ho ještě následovalo, například na
stejném místě se upálil také student Jan Zajíc.
Obecně studenti měli větší odvahu. Byli mladí,
průbojnější a chtěli za svoji vlast bojovat. My jsme
samozřejmě také chtěli bojovat, ale nebyli jsme už
tak odvážní. Přeci jen jsme měli rodinu, děti.
(Jaj)

Velký příběh malého fotbalisty
Atraktivní duel mezi vítězem fotbalové Ligy mistrů
německým FC Bayern Mnichov a vítězem Evropské
ligy UEFA 2012/13 londýnským klubem Chelsea,
který se odehrál 30. srpna 2013 na stadionu Eden
Aréna v Praze, si nemohl nechat ujít žádný
fanoušek fotbalu.
Málo kdo, ale dostane příležitost účastnit se
slavnostního ceremoniálu a doprovodit před
zahájením zápasu jednoho z hráčů na hřiště .
Tuto šanci dostal mladý fotbalista TJ Viktoria
Radim

a zároveň prvňáček ZŠ
v Radimi šestiletý
Robert Němeček z
Radimi.
Při zahajovacím
ceremoniálu v dresu
Chelsea doprovodil na
fotbalové hřiště hráče
s číslem 27 Davida
Alabu hrajícího za FC
Bayern Mnichov. Pro
Roberta to byl
bezpochyby životní
zážitek.

Projekt Rückerovy sady startuje
Tým mladých lidí získal od nadace O2 Think Big
finance na realizaci projektu. Na jeho počátku stála
Tereza Tichá. V plánu je Ohrádky, jak většina
radimáků prostor zná, upravit a udělat z nich místo
vhodné k odpočinku. Zároveň by místo mělo sloužit
jako informační pro turisty, kteří do Radimi zamíří.
Výsledkem bude přírodní park, který přispěje k
pozvednutí kultury a atraktivity Radimi,
zorientování turistů (umístění informačních cedulí
bude plnit funkci informačního centra) a
zviditelnění radimského lomu. „Přemístěním
kamene z radimského lomu, který se nachází,
chceme podpořit tematiku projektu a jeho sladění
s ostatními památkami a zajímavostmi a určitým

Všechny generace se sešly na
koncertu Smolíka a Josefa IX.
Radim není kulturně mrtvá obec. Málokdy se však
stane, že se na jedné akci sejdou takřka všechny
generace a navíc se všichni dobře baví. To se však
povedlo na koncertě Hvězdy v Radimi, kdy Josef IX.,
zpěvák, textař, skladatel a nový Radimák vystoupil
a předvedl nejen místním, ale všem hostům svůj
repertoár. Součástí energického koncertu byl také
křest alba s názvem Hvězdy stárnou nad
hvězdárnou. Cédéčko nemělo jen jednoho kmotra,
ale hend několik. Mimo jiné například starostu
obce Martina Sýkoru, majitele zámku Antonín
Dotlačil nebo zpěvák Jakub Smolík. Josef IX.
poprosil Martina Sýkoru, aby právě on otevřel pivo,
kterým měl křest proběhnout. Pak již z každý z

způsobem navnadit turisty k jeho návštěvě,“ říká
Tereza Tichá. V plánu je zakomponování
migmatické ruly, která je pro tuto oblast typická a
tím opět sjednotit a propojit tematiku zajímavostí
obce (vedle příbojové facie svrchní křídy je
migmatická rula druhým prvkem, který se v lomu
nachází a najdeme ji i ve sklepeních radimského
zámku). Dalším zajímavým prvkem, který bude do
sadů zakomponovaný je světoznámá hra
geocaching. Naučný charakter budou plnit dřevěné
cedule, které budou umístěné na kmeny
jednotlivých stromů s názvem druhu tohoto
stromu. Navazuje na to logická hra formou
křížovky.. K tématice přidáme i lavičku vyřezanou z
kmene topolů s prvky trilobita (v lomu v minulosti
naleziště trilobitů). (lma)

kmotrů album pokřtil svou trochou z láhvového
piva. Křest však nebyl za večer jediným. Svou
novou desku Vítám každý nový den pokřtil také
netradičně. Jako kmotra si vybral právě Josefa IX.
Ten na pódium přišel s půllitrem Kofoly. Částí byla
nová deska pokřtěna a zbytek ledového nápoje
Jakub Smolík vypil. „To je studený,“ zhodnotil a
pokračoval v koncertě. Snad každý v sále čekal na
jeden z nejznámějších hitů zpěváka, písničku Jen
blázen žárlí. Tu si zpěvák schovával na závěr svého
koncertu. Na koncertu kromě hlavních hvězd
večera vystoupila také mladičká zpěvačka Markéta
Kadetová a Štěpán Kojan ze skupiny Keks, který
nezapomněl zahrát největší hity kapely. Závěr
večera patřil domácímu Telegrafu a taneční
zábavě. Celý večer vznikl díky spolupráci obce,
rádia Blaník, Josefa IX. a restaurace Kulturní dům
Radim. (lma)

Po záplavách jsme
velice pochybovali
o otevření
koupaliště pro
nadcházející
sezonu. Vše se ale
povedlo a těsně
před
červencovými
vedry koupaliště
napustili a zahájili
provoz. V areálu
byly instalovány
nové lavičky a
letos poprvé také
slunečníky.

Výročí
Od listopadu do
prosince oslaví životní
jubilea tito radimští
občané
Čurejová Irena
80
Bouma Josef
80
Pavel Otakar
80
Ruckerová Eliška
85
Betko Jan
85
GRATULUJEME

Novinky ze zámku aneb na co se můžete těšit?
23. 11. - večerní prohlídky - prohlídka zámku při svíčkách s
kostýmovaným průvodcem. V černé kuchyni s malou ochutnávkou
dobových pokrmů.
30.11. sobotní Mikulášské prohlídky s nadílkou
1.12. nedělní Mikulášské prohlídky s nadílkou
5.12. čtvrteční Mikulášské prohlídky s nadílkou
9.12. – 31.12. Vánoce na zámku - vánoční prohlídky (všední dny
program pro MŠ a ZŠ... 9. 12. - 20.12.)

Prosíme občany , kteří mají
zapůjčené vysoušeče a již je
nepotřebují, aby je odvezli na
OÚ. Nebo případně nahlásili
na OÚ termín odvozu.
DĚKUJEME

14.12. Vánoční noční prohlídky - prohlídka zámku při svíčkách se
scénkou z historie zámku a malou ochutnávkou dobových pokrmů.

Na začátku prosince vyjde
pod záštitou Radimských
listů seznam plánovaných
akcí na prosinec… (adventní
koncert, mikulášská…a
další). Tímto Vás také
prosíme o informace o
plánovaných akcí plus
nějaký plakát či foto zaslání
na e-mail nebo na
facebook(radimské listy)
DĚKUJEME
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