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Vážení sousedé,
již tradičně začnu mostem. Práce na
dláždění koryta a spárování klenby pod
mostem jsou ukončené. Nejnáročnější operací
bude provedení injektáží opěr. Zjednodušeně
to znamená, že se na každé straně mostu
provedou čtyři vrty, které povedou asi pět
metrů pod hladinu Výrovky. Vrty budou
vyplněny betonem. Následně dojde k odhalení
klenby, na kterou se umístí hydroizolační
ochranná textilie. Stavba poprsních zídek je
prozatím největší oříšek. Samotná realizace
není složitá. Těžší je jednání s Národním
památkovým úřadem (NPÚ). Mojí prioritou je
přesvědčit NPÚ, aby byly zídky postaveny
z neomítnutého kamene. Úřad má, bohužel,
naprosto odlišný názor. Nezbývá než bojovat.
Pokud nenastanou komplikace, bude most
průjezdný v listopadu.
V minulém čísle jsem psal o ukončení
projektu „Stezka Liechtensteinů“. Hlavním
důvodem
byly
opodstatněné
námitky
uchazečů hlavně proti termínu předání
hotového díla. Nebylo technologicky možné
stihnout kompletní opravu během třech
měsíců. Čerpání dotace jsme se tedy vzdali.
Zastupitelstvo rozhodlo o opravě kaple na
náklady obce. Nyní připravujeme výběrové
řízení na zhotovitele. Je velmi pravděpodobné,
že se na kapli začne pracovat ještě letos.

Projekt „Živá kronika“, tedy vyprávění o
starých časech se přesunul z Peček k nám.
Konkrétně do sálu Obecního domu. Zde si
můžete
prohlédnout
fotografie
nejen
z Radimi, ale i z okolních obcí. V rámci
projektu vznikly pohlednice, které jsou
k dostání v úřadovně OÚ.
V současné době připravujeme v rámci
Dobrovolného svazku obcí (DSO) Pečecký
region žádost o dotaci na protipovodňová
opatření. V našem případě se jedná hlavně o
vybudování nového rozhlasu. Starý už pomalu
dosluhuje a také jsme zaznamenali výtku od
Telekomunikačního úřadu. Námi používaná
frekvence totiž ruší signál telefonního
operátora.
Další připravovanou akcí je vybudování
bezbariérového vstupu do budovy úřadu.
Prozatím je zpracovaný návrh. V plánu je také
vybudování lávky přes Výrovku z lokality
Donava na panelovou cestu. Lávka bude
určena pouze pro pěší a cyklisty. Jednání
se státním podnikem Povodí Labe proběhlo
úspěšně. Zadáme zpracování geologického
průzkumu a projektové dokumentace. Pokud
vše proběhne hladce, mohou být oba záměry
realizovány v příštím roce.
Přeji Vám krásné podzimní dny.
Martin Sýkora, starosta

Radim se dala do pohybu

všem, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu závodu. (lma)

Radim – stolní tenis, fotbal i šipky k Radimi
patří již dlouho. Nyní můžeme přidat další
sport. Uskutečnil se totiž první ročník
závodu „Radim v pohybu“, který pořádala
TJ Viktoria Radim a obec Radim.

Více než dvacítka dospělých běžců a téměř
třicet malých nadšených sportovců
zavítalo na první ročník tohoto závodu.
Zatímco nejdelší z dětských tratí byla
dlouhá kilometr, hlavní závod byl dlouhý
pět a deset kilometrů. Do závodu na pět
kilometrů se přihlásil také patnáctiletý
Jakub a teprve jedenáctiletá Vanesa. Ta
nakonec ukázala, že pětikilometrová trať
pro ni není překážkou. Do cíle totiž
doběhla celkově druhá. V kategorii žen,
které se běhu na této trati účastnily, byla
vítězkou. Za sebou tak nechala starší a
zkušenější běžkyně. Mezi muži v běhu na
pět kilometrů zvítězil Václav Jícha.
Prvenství v běhu na deset kilometrů si
odnesl Jiří Miler z Mladé Boleslavi a jako
jediná žena zdolala desetikilometrovou
trať Petra Šmerhová.

Tateckou fošnu ovládl tým RaPe
Tým složený převážně z radimáků, kterým
vypomohli soutěživí pečáci, ovládl soutěž v
přetahování provazem. Tu v rámci Tatecké
fošny vyzkoušely celkem čtyři týmy.
Domácí tým , sousední Milčice a nedaleké
Poříčany. Speciální putovní cena bude
díky prvenství po celý rok doma v Radimi.
(lma)

Akce splnila očekávání pořadatelů.
Organizátoři se těší na Vaši účast v dalším
ročníku. Všichni, kteří tentokrát váhali a
nakonec nevyběhli, mají nyní celý rok na
pilné trénování. Příští rok určitě nebudou
chybět na startovní čáře.
Za uspořádání letošního ročníku patří
velký dík nejen všem účastníkům, bez
nichž by závod nebyl závodem, ale také

Vrtulník i legrace na vodě, to byl

Dětský den
Zábava nejen pro děti, ale také pro
tatínky. To bylo cílem dětského dne.
Maminky jsou pak totiž spokojené tak
nějak automaticky.
Kromě běžných dětských soutěží jsme tak
byli svědky úžasné akrobacie s vrtulníkem
nebo jsme si mohli prohlédnout, jak
vypadá zevnitř automobil dálniční policie.
A ačkoli by jistě žádný z mužů nechtěl, aby
ho tento vůz stavěl, každý se chtěl podívat
dovnitř a někteří dokonce i pod kapotu. To
asi pro jistotu.

Přejít lávku na koupališti až na úplný
konec. To byl oříšek zejména pro ženy.
Zatímco děti v parných dnech bez
problému došly až na konec a elegantně
skočily do vody, dámy ne a ne udělat více
než pár kroků. Jestlipak to nebylo
zlomyslností těch dobrých mužských duší,
které lávku v koupališti držely?
Na závěr vydařeného dne, během kterého
děti mohly skotačit v pěně nebo se
dozvědět něco o odchytu zvířat, si mohl
každý, kdo vydržel až do konce, opéct
špekáčky.
Příští rok nás obdobný dětský den čeká
znovu a nouze o překvapení jistě nebude.
(lma)

Zlatovláska pozvala na pohádkovou
cestu
Hudebně
zpracovanou
pohádku
Zlatovláska si nacvičily děti z pěveckého
sboru Kuňky, aby ji mohly předvést na
nádvoří
zámku
před
zahájením
pohádkového lesa. Ten prošlo na sto
osmdesát dětí společně s rodiči. Podle
pořadatelů je to největší účast v historii.
Malí soutěžící museli plnit úkoly, za které
dostávali razítka. Ty pak na samém konci
proměnili za poklad z truhly. Děti cestou
potkaly například Popelku, vodníka,
indiány, rytíře, čertici nebo krále s
princeznou. „Poděkování patří všem
malým i velkým pomocníkům a
pěveckému sboru Kuňky pod vedením
Lindy Matouškové ,“ nešetřila slovy díků
Jana Zukerová, jedna z pořadatelek
pravidelné dětské akce, kterou připravuje

Mateřské centrum Pramínek. Ta děkovala
také obci Radim za podporu této
každoroční akce. Výtěžek z akce bude
věnován na činnost dětského sboru Kuňky
a mateřského centra Pramínek. (lma)

neuvěřitelně krátkou dobu byly schopné
tyto děti pod vedením svých maminek
nacvičit 3 populární písně a spolu se svými
kamarády z pěveckého sboru Kuňky
vystoupit před publikem.
Slyšeli jsme Baladu o Kornetovi a dívce, v
níž hudební doprovod zajistily kytaristky
Róza Matoušková a Eliška Sýkorová,
rytmická
bonga
rozezněl
Mikuláš
Matoušek, flétnové sólo zahrála Ludmila
Zedníková, zpěvačkou byla Dominika
Poupě a za sborové hlasy vděčíme Sáře a
Filipovi Zíchovým, Janu Zedníkovi a Lauře
Poupě.
Druhou skladbou byl rádiový hit zpěvačky
Adele Rolling In The Deep. Tentokrát to
děti skutečně rozjely. Liduška Zedníková za
klávesami skvěle držela basovou linku i
klavírní doprovod, Miky ovládal celou bicí
soupravu, Domča udržela napětí v hlase a
výborně zvládla anglický text a stejnou
pochvalu zaslouží i sborové hlasy. Všichni
si vysloužili obrovský aplaus.

Trio De Vejro

Hudební večer na zámku
4.září 2015 se na terase Café Zámek Radim
uskutečnil tradiční hudební večer. Kapela
Trio De Vejro na každém vystoupení
překvapí své posluchače hudebním
hostem a nejinak tomu bylo i tento večer.
Úvodní 2 písně zahráli v klasickém složení:
zpěv-Linda Matoušková; klávesy, zpěvBlanka Zedníková; basová kytara-Josef
Matoušek; bicí-Martin Poupě.
A hned poté přišlo ono velké překvapení,
nebo spíš malé, neboť nastoupili potomci
výše zmíněných interpretů. To, co
předvedli, bylo důkazem rčení: "Jablko
nepadá
daleko
od
stromu".
Za

Na rozloučenou si děti připravily ještě
jednu hitovku, ale z českých řad a to píseň
„Ty a já“ kapely Kryštof. Opět došlo k
obměně v ansámblu. U bicích sice zůstal
sedět Miky Matoušek s jemnými
metličkami, ale u kláves se vystřídali
sourozenci Zedníkovi. Jenda doprovázel se
svou maminkou, Liduška nádherně zahrála
flétnové sólo a pěvecký sbor andělskými
hlásky zpíval a dojímal posluchačky.
A přestože se sem tam vloudila malá
chybička, celkový hudební dojem z
vystoupení mladé kapely byl výborný.
Dětem patří velký dík za jejich čas strávený
u nástrojů, textů a na zkouškách o
prázdninách, ale také obdiv za odvahu,
píli, nadšení a chuť dělat muziku. Přeji
všem, aby jim tento elán vydržel a těším se
na další vystoupení.

Za Trio De Vejro děkuji Petře Zíchové, že
můžeme v kavárně pořádat tyto hudební
večery, při nichž je u stolů vždy výborné
občerstvení, příjemná obsluha a veselá
atmosféra. Za rok v létě vám snad znovu
zahrajeme do ouška. Jste srdečně zváni.
Blanka Zedníková

určitě nevyhrají. Na vítězství má dobře
našlápnuto
například
tým
Maxim
Turbulenc, který nyní skončil na druhém
místě. (lma)

Žraloci ovládli turnaj v pétanque
Tradiční turnaj v pétanque ovládl tým
Žralolů z Radimi. Tým si tak připsal
vítězství za rok 2014, ačkoli se turnaj
odehrál v letošním roce. Dohrával se totiž
turnaj za loňský rok, kdy se nekonal.
Letos tak na
týmy
čeká
ještě jeden
turnaj, který
je
naplánovaný
na
říjen.
Všechny
týmy, které
se
turnaje
zúčastnily, se
chtějí
zúčastnit
znovu, pokud
jim to čas jen
trochu dovolí. Ačkoli na hřišti vládlo
sportovní chování, zdravá soutěživost byla
znát. Snad proto každý vítězným Žralokům
sice popřál, ale tvrdil, že další turnaj již

Zprávy T. J. Viktoria Radim
Zdravím všechny příznivce Radimské
kopané. Jsme na začátku nové sezony, tak
mi dovolte krátké ohlédnutí za uplynulým
létem. Letní přestávka je kratší než ta
zimní, ale i tak se odehrálo spoustu
zajímavých věcí.
A mužstvo: Hraje i v nové sezoně krajskou
soutěž I.A. třídy. Přes léto sehrálo několik
přátelských zápasu a v zatím odehraných
šesti kolech 1 remizovalo s Dobrovicemi B,
dvakrát vyhrálo s Červenými Pečkami 7:2,
zde stojí za zmínku pět branek v jednom
utkání Jakuba Slunečka a s Luštěnicemi
4:3, podlehli 4:0 Brandýsu nad Labem, 4:2
v Mělníku a 3:0 u nováčka v Jedomělicích.
Mužstvo v letním přestupním období

opustili David Hrodek, Martin Puk, Daniel
Hubáček, Michal Volavka a Pavel Sova.

Patrik Dorfl, Lukáš Michálek, Petr Havlík,
Zdeněk Vejdělek Útočníci : Ivo Procházka,
Tomáš Soukal Trenér: Radek Procházka

Za A tým v této sezoně tedy nastupují
Brankáři: Arnošt Kopecký, Jiří Hanuš
Obránci : Filip Říha, Jan Vaníček, Milan
Tománek, Adam Baško,Adam Kříž, Milan
Mjartan Záložníci : Filip Hrbek, Josef
Krombholcz, Václav Bellada, Jaroslav
Čábelka, Jakub Králík, Jakub Kovařík, Lukáš
Synek
Útočníci: Ondřej Exner, Jakub Slunéčko
( kapitán), Štěpán Růžička, Ivo Procházka.
Trenér: je Šafránek Petr, Vedoucí: Hovorka
Jaroslav

B mužstvo: To po minulé sezoně
sestoupilo z Okresního přeboru do III.
Třídy od. B. Jak už to tak bývá, po sestupu
se málokdy povede udržet tým
pohromadě a tak i nás opustili Tomáš a
Miloš Ružinský a Tomáš Dejl, odešli
hostovat do vyšší soutěže a v nových
působištích se jim zatím dobře daří. Naše B
mužstvo má po odehraných kolech 50%
úspěšnost 2 výhry a to s Kozojedy 4:3 a v
Pečkách s tamním B mužstvem 1:3, horší
jsou venkovní prohry 9:0 v Bečvárech a 8:1
v Dobrém Poli. Tam se snad polepšíme.
Za mužstvo nastupují: Brankáři : Michal
Urik, Václav Arnold Obránci : Dušan
Hrabal, Jiří Janoušek, Jan Mašín, Tomáš
Strniště,
Roman
Procházka,
Karel
Polesný,Tomáš Kropáček, Jan Holler, Jan
Vaniček Záložníci : Lukáš Synek (kapitán),

Dorost: Tuto věkovou kategorii se nám
bohužel udržet nepodařilo. Bohužel jsme
měli hodně hráčů na hostování a málo
svých vlastních, kluci se nám rozutekli do
domácích oddílů a nám zůstali tři hráči.
Kde Patrik Dorfl nastupuje za B mužstvo,
Adam Matouš je na hostování v Pečkách a
Ondřej Doležal má hostování v Kolíně. Do
příští sezony se nám však doufáme podaří
dát dorost opět dohromady a budeme s
ním hrát soutěž.
Starší žáci: Ti nastupují v Okresním
přeboru sk. A.. Zatím nám dělají pouze
radost ze dvou kol mají plný počet bodů se
skorém 13:2, to po výsledcích 2:4 v
Dolních Chvátlinách a 9:0 s Libicemi, v
tabulce jim patří druhé místo Tuchorazí. Za
mužstvo v této sezoně nastupují Brankáři:
Ondřej Poula, Karel Svobodník Obránci: Jiří
Stuchlík, Pavel Žídek, František Opl, Jan
Palas,Oskar
Brun
Záložníci:
Jan
Radosta,,Jiří Smolík, Tomáš Michálek, Ivan
Rytnauer, Milan Vrabec, Jaroslav Naďo
Útočníci: Ondřej Krejčí Trenér: Ondřej
Exner Vedoucí: Jan Mašín

Mladší žáci: Maji tuto sezonu poměrně
těžkou úlohu, většina z nich hrála ještě
loni za starší přípravku a tak i přes
veškerou snahu své zápasy zatím
prohrává. To však vůbec nevadí, důležité
je že to kluky baví a i přes nepříznivý
výsledek nepřestávají hrát a bojují. Za
mladší žáky nastupují:
Brankář: David Zedník Obránci: Štěpán
Psota, Nicolas Danch, Zděnek Hovorka
Záložnící: Martin Lalík, Tomáš Moravec,
Václav Dyškant, ,Roman Virag Útočníci:
Adam Janeček Trenér: Ondřej Exner,
Vedoucí: Jan Mašín

Michal Sýkora Útočníci: David Chramosta,
Jiří Němeček, Jiří Tuček, Max Mrázek
Trenéři: Michal Zedník a Jan Žoudlík
Minipřípravka: To jsou většinou ještě děti
předškolního věku, nebo první, druhá
třída. Hrajeme si s nimi a učíme je základy
fotbalu. Děti chodí poměrně hodně a baví
je to. Scházíme se každé pondělí a středu
od 17:30. Je vítán každý kdo bude chtít
trénovat a hrát si s námi.

Starší přípravka: Ta prozatím okupuje
poslední místo v tabulce po dvou prohrách
proti Pečkám a Velkému Oseku. Ale
během sezony se určitě zlepší. Za mužstvo
nastupují
Brankáři:
Filip
Mašín
Obránci:Leny Kuchař, Martin Dvořáček,
Martin Neumann Záložníci:Tomáš Urban,
Nela Krutská, Patrik Dufek, Lukáš Nedvěd,
Lukáš Kubička, Vanesa Venclová Útočníci:
Filip Zícha, Ondřej Lovětínský, Ludmila
Zedníková Trenér:Tomáš Dvořáček

SmartUp – program Nadace O2,
který oživuje nápady mladých lidí

Mladší přípravka: Zde je situace úplně
opačná oproti jejich starším kolegům. Po
třech kolech mají plný počet bodů a
prohánějí první Kolín. Jen tak dále.
Soupiska mužstva Brankáři: David Žoudlík,
René Mestek
Obránci: Lukáš Marek, Jan Zedník, Tomáš
Pršo Záložníci: Ondřej Petrák, Michal
Dufek, Robert Němeček, Olliver De la Luz,

Z
iniciativy
mládeže vznikl
v “Ohrádkách”,
jak místo v
centru Radimi
nazývají místní,
projekt
“Rückerovy
sady Radim”, co
by přírodní park a outdoorové informační
centrum. Událo se tak koncem roku 2013
pod záštitou Nadace O2. V posledních
letech takto nadace oživila desítky a
desítky dalších nápadů mladých lidí, kteří
měli dost kuráže a chuti k tomu svůj nápad
realizovat. Slyšeli jste už o programu
SmartUp?

Denně člověku projde myslí spousta
různých věcí, nápadů. Některé se k nám
vracejí, o to větší chuť máme je po té
realizovat. SmartUp je jedna z cest, kterou
se člověk může vydat. Záměrem programu
je podporovat mladé lidi v tom, co nosí v
hlavě, dát jim šanci přenést svoje
myšlenky na plátno reality, dát jim
možnost ukázat, jak vnímají svět svýma
očima, co chtějí změnit, vyřešit, zanechat
ve svých stopách. Jak? Nadace poskytuje
finanční granty do výše až 185.000 Kč,
vzdělání ve formě workshopů na širokou
škálu různých témat od administrace
projektu,
rozpočtování
financí,
komunikace s médii až po projektové
řízení, podporu mentora, což může být
zaměstnanec O2 nebo Ambassador, tj.
člověk, který už svůj projekt realizoval a
“má to už za sebou”. Být na seznamu
podpořených projektů znamená spoustu
energie, vydané i přijímané, znamená
cennou zkušenost, nový rozměr týmové
spolupráce, mnoho a mnoho nových tváří.
Za sebe mohu říct jen: „Nenech se zahnat
strachem a zkus to!“ Za ten pocit svobody
realizovat si „něco svého“ to opravdu stojí.
Náš projektový tým se přiklonil k podpoře
turismu v obci. Vybudovali jsme tedy
přírodní park s informačními cedulemi na
trase naučné stezky „Cestou za Trilobity“.
Hanka umístila Sochy pro zdraví
zobrazující smutek, naději, lásku, štěstí do
vestibulu nemocnice pro zpříjemnění chvil
pacientům i lékařům. Adéla uspořádala
charitativní módní přehlídku pro ženy z
azylového domova. Kluci na bývalém
parkovišti pod mostem vytvořili Bikepark.
Karel pomohl v boji proti dětské mozkové
obrně uspořádáním benefičního koncertu.
Vsadím se, že je někdo v okolí, kdo Vás
inspiroval. Co byste řekli tomu být pro
tentokrát inspirací pro ostatní?
Tereza, Ambassadorka SmartUp

realizovaný projekt: Rückerovy sady Radim
více na: www.o2smartup.cz

Místní organizace Svazu tělesně
postižených Radim.
Druhou polovinu roku naší činnosti jsme
zahájili administrativními pracemi, tj.
změnou v názvu organizace , kdy se podle
nového Občanského zákoníku zák.89/2012
Sb. naše organizace stala z občanského
sdružení (o.s.) zapsaným spolkem (z.s.).
Pro změnu dvou písmenek bylo zapotřebí
vyplnit spoustu tiskopisů a ověřených
podpisů. Díky pochopení pracovnic
obecního úřadu jsme to zvládli v určeném
termínu.
A teď něco k činnosti. Upozorňujeme
občany, že platnost průkazů se zdravotním
postižením, které byly vydány před rokem
2015, končí 31.12.2015. V letošním roce
probíhá
výměna
těchto
průkazů.
Doporučujeme, aby ti z vás, kteří o
výměnu dosud nepožádali, abyste tak
učinili co nejdříve.
Na měsíc září letošního roku jsme měli
plánovanou
návštěvu
divadelního
představení v Kolíně. Věřte, že jsme se
starali jak telefonicky, internetem tak
osobním jednáním vyjednat některé z
programu uváděných představení, ale
nepodařilo se. Bez kultury nebudeme,
protože se nám podařilo zajistit vstupenky
na Vánoční koncert Václava Hybše na
středu 25. listopadu 2015 do Městského
společenského domu v Kolíně.
Na začátku měsíce listopadu , tj.pondělí
2.listopadu v 17 hod.se bude konat

přednáška pečeckých vodáků s filmovými
ukázkami z cest po Rumunsku. Přednášku
bude uvádět pan Václav Polák. Konat se
bude v klubovně OÚ po bývalé Jednotě.
Dále upozorňujeme, že veškeré informace
o konání našich i okresních ( OV STP Kolín )
akcích v průběhu roku zveřejňujeme ve
vývěsní skříňce u obecního úřadu.
Za org. výbor : Holubová Z.

Letní kino 2015

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 právo na výběr příspěvků a jejich úpravu
Uzávěrka dalšího čísla: 14.12.2015
Vydavatel: Obec Radim, Radim 6, 281 03 Radim u Kolína,
listy@obecradim.cz, www.obecradim.cz, IČ 00235661

