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Vážení sousedé,
zima je za námi a tak mi dovolte, abych
Vás přivítal u jarního vydání Radimských
listů. Tímto výtiskem vstupujeme do
pátého roku našeho snažení. Ve svatební
terminologii tedy slavíme dřevěné výročí.

Minule jsem Vás informoval o ukončení
výběrového řízení na vyprojektování
sportovního areálu. Zakázku zpracovává
Ing. arch. Adámek se svým týmem a nyní
na ní pilně pracuje.

S koncem března byla dokončena náročná
rekonstrukce kaple a dílo jsme převzali.
Nyní bude na nás, jak budeme tyto krásné
prostory využívat. Termín svěcení ještě
není znám. Prozatím se jeví jako
nejpravděpodobnější termín naší poutě.
Do budoucna nás ještě bude čekat úprava
celého prostoru parku. Kapli budeme chtít
otevřít široké veřejnosti. Chceme ji
využívat pro svatby, koncerty a také křtiny.

Projektování nové čistírny odpadních vod
je o krůček dále. V současné době čekáme
na vyjádření dotčených orgánů. Po
kladném vyřízení budeme podávat žádost
o územní a stavební souhlas. Současně
připravujeme žádost na dotaci.

Nyní jsme těsně před vyhlášením
výběrového
řízení
na
zhotovení
bezbariérového vstupu do budovy OÚ. Se
samotnou
realizací
počítáme
pravděpodobně od května. Stavba by
neměla trvat déle než tři měsíce. Po dobu
výstavby bude omezen vstup do budovy.
Hlavní vchod nebudeme moci používat.
Místo něj se bude do budovy vcházet
zadním vchodem, tedy jako do restaurace
a sálu.

Nakonec mi dovolte, abych poděkoval
všem, kteří se podíleli na přípravě
letošního masopustu. Poděkování patří
také hospodyňkám, které maskám
připravily chutné občerstvení. Oproti
minulému roku byla součástí průvodu i
živá kapela. K dobré náladě přispělo také
krásné počasí.
Po dlouhé zimě vstupujeme do jarních
měsíců, ve kterých Vám přeji hodně
krásných jarních dnů.
Martin Sýkora, starosta

Divoký západ na sále
Karneval pro děti se tentokrát nesl
v kovbojském. Počátek patřil krátkému
vystoupení kovbojek, které následně
vyzvaly děti na parket. Kromě tancování
samozřejmě byly připravené také soutěže.
Děti v nejrůznějších kostýmech soutěžily
v plném nasazení. Odměnou mu byla
sladkost v podobě bonbonů, lízátka nebo
oplatky. K maškarnímu veselí pochopitelně
patří také vyhlášení masek.

Ti nejlepší si odnesli plnou náruč odměn.
Malou cenu útěchy v podobě bublifuku či
jiné malé hračky si však nakonec odnesli
úplně
všichni.
Poděkování
patří
sponzorům:
potravinám
Bala
a
samozřejmě Obecnímu úřadu. Slova díků
směřuji také k těm, kteří pomohli sál
připravit a ihned po akci také uklidit a
pochopitelně všem, kteří se podíleli na
samotném průběhu dětské akce.

Karetní turnaj si nenechaly ujít ani
ženy
Na tradičním karetním turnaji na hřišti se
letos sešlo více než třicet hráčů, kteří
změřili své síly a také zkusili štěstí ve hře.
Turnaj byl rozdělený na dvě skupiny. Mezi
karetními hráči bylo také několik žen, ale
ani jedna z nich se však nakonec
neprobojovala do finále, kde se utkali
nejlepší dva hráči z každé skupiny.
Upomínkovou cenu si z turnaje odnesli
všichni bez ohledu na umístění.
Nejúspěšnějším hráčem se stal zkušený
karetní matador Jaroslav Čábelka starší. Z

žen si nejlepší umístění odnesla Kristina
Sýkorová. (lma)

Maškary prošly obcí podruhé
V loňském roce se nám podařilo obnovit
tradici masopustu. Protože se celá akce
povedla, rozhodli jsme se průvod a večerní
zábavu zopakovat také v letošním roce.
Průvod tentokrát doprovázela kapela
Kolíňanka. Stejně jako v loňském roce, i
letos průvod začal u obecního úřadu
propůjčením klíče od Radimi. Maškary pak
zavítaly do Domova seniorů a následně do
ulic obce. Domácnosti byly velmi
pohostinné, za což mockrát děkujeme.
Ochutnali jsme spoustu dobrého jídla a
pití. Účastníci průvodu hodnotili akci jako
velmi povedenou, a tak pevně doufáme,
že se líbila i vám všem. V odpoledních
hodinách si den užily také děti, pro které
byla na sále Obecního domu připravená
diskotéka. Večer pak patřil zábavě s
rockovou muzikou. Sál sice nebyl
zaplněný, ale vládla opravdu skvělá
atmosféra a takřka všichni přítomní
vydrželi i po celodenním veselí ještě
několik hodin tancovat. (lma)

Sportovci pořádali 89. karneval
Téměř devadesát let již Radimští sportovci
pořádají v závěru plesové sezóny karneval.
Na něm se schází téměř všechny generace
a rok co rok je možné obdivovat nádherné
masky. V převlecích opět přišli nejen
jednotlivci, ale i celé skupiny. S úspěchem
a drobným oceněným se setkala skupina
vánočních ozdobiček, Indiánů a skupina z
pohádky Princ a Večernice. Povedené však
byly také převleky party upírů, vojáků,
bezdomovců nebo hodinového manžela.
Přišla také boxerka, beruška i vězeň.
Někteří se vrátili nazpět v čase, a tak přišli
oblečení jako Rebelové, jiní připomněli éru
hippies. (lma)

Šipkařská sezóna se posunula do
druhé poloviny

turnaji se utká s aktuálně nejlepšími 24
šipkaři z republiky.

V extralize se držíme po 14-ti kolech stále
na prvním místě o 3 body před Letnou.
Zatím to vypadá, že v si poklidu pohlídáme
umístění do 3. místa, které je důležité pro
další nominace na reprezentaci našeho
kraje.

V brzké době nás čekají dvě veliké akce:
Mistrovství České republiky konané
poslední víkend v květnu a začátkem
června jedeme na Mistrovství Evropy do
Itálie, kde budeme Radim reprezentovat v
Eurocupech kategorie ellite. Po turnaji
družstev se zde bude konat MS jednotlivců
v elektronických šipkách. Jedná se o ca 40
během 8 dnů. Naši hráči nastoupí do všech
hlavních soutěží.
Petr Loukota

V oblastní lize
místě náskok 6
této soutěži
přemožitele a
prvenství .

CZDA máme na prvním
bodů po 13-ti kolech. V
jsme ještě nepoznali
kráčíme za obhajobou

Český pohár: Již samotná kvalifikace byla
náročná. Ve Středních Čechách se
přihlásilo cca 250 družstev a pouze 3
postupují na republikové finále kategorie
A+. Povedlo se a jako první si zajišťujeme
nominaci do Žďáru nad Sázavou. Zde se
setkalo nejlepších 32 týmů republiky. V
prvním kole nám los přidělil hráče Mostu,
kde jsme měli celý zápas mírně navrch a
vyhráváme 21:11. Avšak ve druhém kole
padla kosa na kámen. Narážíme na
Chrudim. Soupeř byl nabuzen, když zápas
před námi vyřadili jednoho z favoritů a
forma jim zůstala. Prohráváme 21:6 a
končíme jako v minulém roce v osmifinále.
Dařilo se hráčům i jednotlivě: Zdeněk
Tomáš byl pozván na finále Bulls turnaj
mistrů kategorie A, který se konal v
Olomouci. Do turnaje postupují 2 hráči z
každého kraje, kteří jsou vedeni v žebříčku.
Zdeněk postoupil ze skupiny. V Play Off
prohrává 5:1 a končí na krásném 9. místě.
Historicky budeme mít prvního hráče v
nejprestižnějším turnaji v České republice.
Jedná se o TOP 24, kam se nominoval
Ondra Kysilka. Kvalifikoval se na Grand Prix
ve Žďáru nad Sázavou, kde skončil na
úžasném 5. místě z 433 hráčů. V tomto

Krátce o stolním tenise
Sezóna
2016/2017
stolnětenisových
soutěží na okrese Kolín se blíží k
závěru.
Po odehraných 15. kolech je "A" mužstvo v
regionální
soutěži
1.
třídy
na 6. místě, "B" družstvo v RS 2 na 4. místě
a "C" v soutěži 3. třídy na
5.místě.
Jaroslav Prorok

Fotbalový přehled

Tento turnaj jsem chápal jako větší
výzvu.....

Jako již loni po odehrání podzimní části
jsme i letos přešli hned na zimní přípravu v
sále Obecního domu, kde trénujeme 2 x
týdně.

Týmy ( Choceň, Rajhrad, Jaroměř,
Nebušice, RADIM, Chotěboř, Svitavy,
Kolín, Letohrad, Velké Meziříčí).

Přípravu si zpestříme tzv. „přáteláky“ ve
větších halách. Byli jsme 2x v Pečkách, 2x v
Kouřimi a 1x také v Kolíně. Zde jsme měřili
síly s Pečkami, Dobrým Polem, Sadskou,
Uhlířskými Janovicemi. V zápasech
nastupovali všechny děti starší přípravky,
které doplňuji třemi spoluhráči z mladší
přípravky. V těchto zápasech se tedy
celkem prostřídalo 18 dětí.
Druhou součástí zimní přípravy jsou
halové turnaje, ve kterých je již počet dětí
omezen a je potřeba vždy sestavit
nominaci. Je vynikající, že je vždy z čeho
vybírat, děti hrát chtějí!!
Turnaje v Praze Běchovicích: soupeři
převážné pražské čtvrtě + v hale Mělník
jsme byli dvakrát, jednou na Mikuláše na
UMT, kde bylo slunečno -5°C. Odehráli
jsme 5 zápasů, výsledkem bylo 2. místo a
stříbrné medaile. Podruhé bylo už v hale 6
týmů, kde jsme odehráli znovu 5 zápasů.
Výsledkem bylo opět krásné 2. místo,
stříbrná medaile a nejlepší střelec turnaje:
náš David Chramosta.
Turnaj UFOUN CUP v Kostelci:

Opět krásný turnaj s naším představením a
k údivu ostatních týmů, které nám, jako
malému týmu, všechny fandily.....
Hráli jsme dobře, dařilo se ... o malinkatý
krůček nám utekla finálová skupina. Ve
skupině 2 výhry, 1 remíza, 1 prohra a 3.
místo. O celkové 5. místo jsme se utkali s
Kolínem. Před zápasem jsem věřil, že je
konečně porazíme 1: 0 jsme vedli, ale to
bychom chtěli asi už moc, nakonec jsme
smolně prohráli 1:2 a skončili na krásném
6. místě.
Byl to velmi náročný turnaj, časově i
kvalitou. Ale dokázali jsme si, že hrát se dá
s každým, jen je to víc náročnější
(důraznost, rychlost ...)
18.3. byl poslední halový turnaj v Kostelci
a pak už jarní část Okresního přeboru. Dále
také 8.5.2017 Velký turnaj v Českém Brodě
(24 týmů).
Již nyní také připravuji naše 2. letní
fotbalové soustředění, tentokráte v
Řevnici u Karlštejna (20. - 23.8. 2017).
Dušan Hrabal

krásná hala s tribunou pro diváky, 6 týmů (
Kolín 06, Sadská, Vyžlovka, Radošovice,
Praha Háje, RADIM), 5 zápasů, 4 výhry,
jediná porážka s Kolínem. Výsledkem 2.
místo a stříbro pro nadšené kluky.
Turnaj v Heřmanově Městci:
Velký turnaj, 10 týmů, dostali jsme se tam
na pozvání.

Foto ze soustředění dospělých

Práce našich školáků

Filip H.

Natálka D.

Rozpis mistrovských utkání Viktoria Radim, jaro 2017

Datum

Ml. žáci

St. přípravka

Ml. přípravka

Sobota 25.3
Neděle 26.3
Sobota 1.4
Neděle 2.4

V 14:00 Kouřim

Pátek 7.4

D 13:00 Kolín B
D 18:00 Kolín A

Sobota 8.4
Neděle 9.4
Středa 12.4
Sobota 15.4

D 13:00 Č. Brod A

V 10:15 Rostoklaty
V 17:00 Kolín B
D 10:15 Velký Osek

V 15:00 Pečky

Neděle 16.4
Pátek 21.4
Sobota 22.4

D 18:00 Č.Brod A
V 16:30 Č. Brod

Neděle 23.4

D 13:00 Velim

Pondělí 24.4
Sobota 29.4

V 17:45 Č.Brod B
D 10:15 Štítary

Neděle 30.4
Pátek 5.5
Sobota 6.5

D 18:00 Pečky
V 15:00 Bečváry

Neděle 7.5

D 13:00 Velký Osek

Pátek 12.5
Sobota 13.5

V 16:45 Č. Brod B

D 18:00 Č. Pečky
D 10:15 Polepy

Neděle 14.5
Pondělí 15.5

V 17:00 Velim

Čtvrtek 18.5

V 17:00 Zásmuky

Sobota 20.5
Neděle 21.5

D 13:00 Kolín C

Pátek 26.5
Sobota 27.5

D 18:00 Velký Osek
D 10:15 Třebovle

Neděle 28.5
Úterý 30.5

V 17:00 Kolín

Středa 31.5

V 17:00 Kolín A

Sobota 3.6
Neděle 4.6

V 15:00 Býchory

Pátek 9.6
Sobota 10.6
Neděle 11.6

D 18:00 Kolín C
D 10:15 J. Lhota

V 10:15 Dobré Pole

Rozpis mistrovských utkání Viktoria Radim, jaro 2017
Datum
Sobota 25.3
Neděle 26.3
Sobota 1.4
Neděle 2.4
Sobota 8.4
Neděle 9.4
Sobota 15.4
Neděle 16.4
Sobota 22.4
Neděle 23.4
Sobota 29.4
Neděle 30.4
Sobota 6.5
Neděle 7.5
Sobota 13.5
Neděle 14.5
Sobota 20.5
Neděle 21.5
Sobota 27.5
Neděle 28.5
Sobota 3.6
Neděle 4.6
Sobota 10.6
Neděle 11.6
Sobota 17.6
Neděle 18.6

A tým

Dorost

St. Žáci

V15:00 Bílé Podolí
D 10:15 Zásmuky
D 16:30 Tuchoraz
V 16:30 Liblice

V 14:30 D. Chvátliny

D 10:15 Cerhenice
V 14:30 Plaňany

D 17:00 Lysá n.L

V 10:15 Suchdol
D 10:15 Vrdy

D 10:15 Liblice
V 10:15 Břežany II

V 17:00 Tupadly
V 10:15 Štítary
D 17:00 Loučeň
D 10:15 Krakovany

D 10:15 Ratboř
V 10:15 Č. Pečky

V 17:00 Pátek
D 17:00 Sadská

V 17:00 Křečhoř

D 10:15 Tuchoraz
V 15:00 Zásmuky

V 14:30 Č. Brod B
V 10:15 Ovčáry
D 17:00 Č. Pečky

D 10:15 Kouřim
D 10:15 Tuchoraz

V 17:00 Čáslav
V 17:00 Býchory
V 10:15 Chotusice
D 17:00 Milovice
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