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Vážení sousedé,
dnešním dnem zahajujeme novou možnost
komunikace mezi vámi a úřadem.
Radimské listy spatřily, poprvé světlo
světa před více než šedesáti lety. Na tuto
tradici chceme navázat a věřím, že se nám
podaří listy dále zdokonalovat. Kvalita
obsahu bude také záležet na každém z nás.
Těšíme se na vaše náměty a připomínky.
Redakční rada je prozatím tvořena Lucií
Mašínovou, Eliškou Jirkovou a mou
maličkostí. Budeme rádi, pokud se najde
další zájemce a rozšíří naše řady.
Radimské listy budeme vydávat čtvrtletně.
Dovolte mi nyní, abych vás informoval o
připravovaných či probíhajících akcích.
Nejdéle rozpracovanou akcí s
názvem „Cestou za trilobity“ je odstranění
náletových dřevin v prostoru bývalého
lomu. Dne 23.prosince 2011 jsem podával
žádost o dotaci. V březnu jsem projekt
spěšně obhájil a čekal na další rozhodnutí
Státního zemědělského intervenčního
fondu. Vše se podařilo. Dohoda o
poskytnutí dotace byla podepsána v srpnu
2012. Výběr zhotovitele proběhl v
prosinci, a v únoru po provedení kontroly
mohly práce započít. V prostoru u lomu
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umístíme odpočívadlo s přístřeškem, stojan
na kola a koš na odpadky.
Nyní ke svozu BIO odpadu. V
minulém roce jsme společně dokázali
vytřídit 381,23 tun BIO odpadu. Za to patří
všem dík. Od dubna budeme pokračovat ve
svozu
v
pravidelných
týdenních
intervalech vždy v úterý.
V pondělí 8.dubna provedeme svoz
nebezpečných odpadů. Jedná se zejména o
barvy, ředidla, oleje, olejové filtry, čistící
tkaniny, brzdové kapaliny a obaly z těchto
odpadů. Při této příležitosti můžete před
svůj dům připravit i další nepotřebná
zařízení jako elektroodpad, lednice atd... O
vše se postaráme a odvezeme na Sběrný
dvůr.
Ve spolupráci s MAS Podlipansko
se budeme věnovat v sobotu 20.dubna
úklidu okolí obce v rámci akce „Ukliďme
Výrovku, ukliďme svět“. Nyní ještě není
určeno místo a čas srazu občanů, kteří
budou mít chuť se této akce zúčastnit.
Na závěr mi dovolte abych vám popřál
krásné velikonoční svátky, hodně sluníčka
a rodinné pohody.
Martin Sýkora
starosta

Seniorům zahrála Starostova dvanáctka
Počátkem března se uskutečnilo posezení s hudbou. Nejen
seniorům tři hodiny vyhrávala Starostova dvanáctka z Nové Vsi.
„Loni jsme tu měli harmonikáře, letos jsme chtěli sehnat
opravdovou dechovku a to se povedlo," prozradil starosta Martin
Sýkora. Na odpoledním posezení se sešlo na padesát účastníků,
kteří po většinu času seděli a naslouchali. Časem se však sálem
ozýval i zpěv jednotlivých hostů a někteří si dokonce
zatancovali.

Foto: archiv Deníku

Ve znamení masek se nesl sportovní ples
Na čtyři sta lidí
se
sešlo
na
pětaosmdesátém
sportovním plese,
který
pořádají
místní sportovci ve
spolupráci
s obecním
úřadem. K tanci i
poslechu hrála kapela z nedalekých
Poříčan, která si říká Bumerang. Hosté si
užili starých hitů, stejně tak jako písniček
od Kabátů, Olympicu nebo Arakainu.
Jako vždycky, i letos se sešla spousta
masek. Nejúspěšnější byli, tak jako
v předchozích letech, přátelé z hospody
na hřišti. Ti tentokrát překvapili Labutím
jezerem. A největší ovace samozřejmě
sklidila mužská část osazenstva. Na
druhém místě skončila cikánská rodinka

v podání Jirkových. Třetí místo si odnesl
Asterix
s Obelixem
a
krásnou
Kleopatrou. Tedy parta lidí okolo Ivety
Vodičkové (roz. Mašínové). Na plese
nechyběla ani bohatá tombola. Zábava
končila až nad ránem a některým
jedincům se ani se svítáním nechtělo
odejít domů.

Foto: archiv Deníku

Maškarní s DJ Čechem
a kolínským Srdíčkem
Aby si víkend neužívali pouze
dospělí,
na
druhý den po
sportovním
plese
byla
přichystána
diskotéka pro
děti.
Ty
nejprve shlédly vystoupení taneční
skupiny Srdíčko z Kolína a pak už
tančily na dětské hity, které pouštěl
DJ Čech. „Děti hrály obdobu
židličkované, akorát místo sedání na
židličky si stoupaly na barevné
čtverečky, “ popsala první soutěž
Libuše
Tomasco,
jedna
z pořadatelek. Další soutěží bylo
házení míčků do krabice a třetí a
poslední
disciplínou
bylo kutálení
míče
na
cvičení. Dětí
se
sešlo
určitě přes
sto. Podle odhadů jich bylo na sto
dvacet. Během soutěže vybírala
porota sestavená z rodičů nejhezčí
masky.
Vyhrála
nádherná
Mochomůrka, na druhém místě
skončil pirát a třetí pozici si krásnou
maskou zajistila víla Zvonilka.

DĚTSKÝ DEN
Na 9. června se chystá dětský den,
který bude pořádat TJ Viktoria Radim
společně s Junákem. Bližší info
přineseme na FB Radimských listů.

POJEĎTE NA DEGUSTACI
Na pátek 3. května obec naplánovala
zájezd do vinného sklípku v areálu
Vigvam v Němčicích. Na programu je
degustace
moravských
vín
s odborným výkladem someliéra.
V ceně zájezdu je studený raut
(domácí sýry z BIO farmy, obložené
mísy, škvarky, pečivo, pečená žebra s
rozpečeným chlebem) samozřejmě
neomezená konzumace vody a hlavně
vínečka. Odjíždět budeme z Radimi
autobusem v 18,30. Předpokládaný
návrat je asi na třetí hodinu ranní.
Cena tohoto zájezdu je 650,-Kč na
osobu. Přihlášky, včetně platby,
budou přijímány na úřadě. Počet
účastníků je omezený. Objednejte si
místa nejpozději do 10. dubna.

DIVADLO V OBECNÍM DOMĚ
Do sálu Obecního domu přijedou herci se
svým představením Don Qujiote de la
Ancha. Hrou, kterou režíruje jedinečný Bolek
Polívka. Na divadlo se můžete těšit 18.
května. Vstupné pro držitele radimské karty
je symbolická dvacetikoruna. Ostatní zaplatí
50 Kč.
Foto: archiv Deníku

Jaké byl tři týdny v kaňonu?
Řeka Colorado je pro vodák tím, co je
Mt. Everest pro horolezce. Výzva.
Touha. Symbol. Jako svůj splněný sen ji
mohou označit vodáci z Peček a mezi
nimi také
Václav
Polák
a
Milan Jirka.
Právě oni
uspořádali
s odstupem
jednoho roku přednášku o tom, jaké to
bylo potopit svá pádla do vod Colorada a
usínat s pohledem upřeným na miliony
hvězd. V jedné ze tříd místní školy
návštěvníci nejprve shlédli dokument,
který byl natočený ve spolupráci
s Českou televizí. Později měli možnost
prohlížet fotografie a poslouchat celý
příběh z pohledu přednášejících. Na
konci byl prostor pro dotazy, kterých
bylo více
než dost.
Přednáška
přilákala
jednotlivce
napříč
generacemi
– od dětí po seniory. ‚Vodáckou‘ schůzi
organizoval STP Radim.
Foto: archiv Deníku

NEZAPOMEŇTE!



Svoz bionádob je od dubna naplánovaný na
každé úterý
Poplatek za odpad je splatný do 31. 5. Za
každou osobu s trvalým pobytem je nutné
zaplatit 250 Kč, za rekreační objekt zaplatí
majitelé tu samou částku, tedy 250 Kč. Platit
můžete na pokladně obecního úřadu nebo na
účet 6028151/0100 a variabilní symbol
uveďte v tomto znění: VS – 1340xxx, kde x je
číslo popisné vašeho domu.

VÝROČÍ
Během prvního pololetí letošního
roku oslavili či
oslaví svá životní jubilea tito
radimští občané:
Naděžda Baráková
75
František Kytlica
75
Petr Nešvara
70
Jiřina Chadrabová
80
Stanislava Vyskočilová
75
Stanislav Svojša
75
Zdenka Turková
80
Eva Nováková
75
Jaroslava Kuchařová
90
Stanislava Karafiátová
80

GRATULUJEME!
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