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Vážení sousedé,
scházíme se u dalšího čísla našich
listů. Termín uzávěrky Radimských
listů byl z důvodu povodní posunut na
konec června. Jako blesk z čistého
nebe
přišla
večer
2.
června
pohroma, kterou nikdo z nás nečekal.
Před tímto datem si snad všichni
radimáci říkali, že nás nikdy velká voda
nemůže překvapit díky hlubokému
korytu Výrovky. Z důvodu protržení či
poškození hrází rybníků na horním
toku
se
na
nás
v
době
kulminace řítila vlna o průtoku 123 m3
za vteřinu. Díky všem, kteří ihned po
výzvě přispěchali na pomoc a
pytlovali. I přes veškeré snažení se
nám nepodařilo vodu zastavit. Od
zmiňovaného nedělního večera se ale
stalo také něco jiného a do dalšího
života velmi poučného. Při této krizové
situaci se naše povahy otevřely jako
kniha. Tak jako má každá mince rub a
líc, tak rozdílní jsou i lidé. Jedni
obětavě pytlovali, a když bylo jasné, že
nad tímto živlem nezvítězíme, tak
pomáhali sousedům či známým s

evakuací. Někteří až doma zjistili, že
jsou také zaplaveni. Na druhé straně
jsou lidé, kteří myslí jen a jen na sebe
a vlastní blaho či majetek a ani tato
krizová situace je nevzruší. Od teď
vím, na koho se dá spolehnout a koho
mohu příště požádat o pomoc. Chci
poděkovat všem, kteří se podíleli na
likvidaci povodňových škod. Úklid obce
a domů jsme zvládli za velmi krátkou
dobu. Myslím, že na sebe můžeme být
právem hrdi. Velmi nám pomohla
pomoc mnoha dárců a hlavně
organizací ADRA a Člověk v
tísni.
Obecní garáže se staly
distribučním
skladem
úklidových
prostředků, košťat, lopat, pracích
prášků atd. pro zasažené obce na
celém toku Výrovky.
Zvláštní poděkování patří hasičům z
Krouné, Peček a hlavně z Vrbčan. Přeji
všem, ať se váš život vrátí co
nejrychleji do pohody.
Martin Sýkora, starosta

Roztopily jsme na hoře Pičhoře velký oheň
Bylo to posledního dubna, pokolikáté
už..?
Navlékly jsme si sváteční hábity, na
hlavách rozdivočely účesy, každá
svých pár myší a hadů, nasedly na
košťata a vypravily se na další svátek
všech čarodějnic. Tento velký jsme si
přilétly užít na horu Pičhoru spolu s
čarodějnými
malými
i
velkými
potvůrkami a také s obyčejnými
smrtelníky. Opět jsme všem těm
statečným
dětem
rozdaly
pár
nelehkých úkolů, za které po splnění
dostaly nějaké to cukrátko či odměnu
hodnou jejich odvahy. Naše čarodějná
kuchyně letos nevařila...zato velká
šéfka čarodějnice Michelle učila ty
malé nezbedné i hodné děti míchat
čarodějné lektvary! A to byly panečku
barvičky! Průlet tunelem už zvládají
děti na jedničku, stejně jako se bez
obav prohrábnou v čarodějné truhle,
aby našly, co tam sklerotická
čarodějnice ztratila. Úkolů bylo jako
obvykle dosti. K tomu všemu tam
vyhrával již dávno odrostlý čarodějný
učeň na své nástroje, a sice mistr
hudebního rejdění DJ Čech. V
poslední době máme vůbec ve svém
spolku
oddané
a
věrné
spolupracovníky – jako např. kuchaře,
co vaří výborné polystyrenové kuličky
(prý
rozpukaná
kukuřice
neboli
popcorn se tomu říká). A ta paní
malířka, ta zase maluje čarokrásné
nebo čaroohavné obličeje. A nesmím
zapomenout na naše nejvěrnější
kolegy – strážce ohně. To jsou velmi
důležití pánové, kteří jsou s námi na
Pičhoře od začátku. Jejich nástroje –
cisterna a hadice dokážou naše
návštěvníky
pořádně
přilákat..

…hlavně však slouží ke zvládnutí
zlého ohně. Tito pánové si říkají hasiči
a obývají Dobřichov, což je obec, která
Pičhoře vládne. Tato víska, nad kterou
se koná slet,
je k nám
každoročně
štědrá, neb
poskytne
nám
příspěvek ve
zlaťácích a
naše
slavnost tak
může
být
daleko
okázalejší.
Abych nezapomněla, musím opět
zamáčknout slzu nad naší hadrovou
kolegyní, která je každoročně ohni
obětována za nás za všechny. Letos
už to byla sedmá. Na závěr této stati
bych poděkovala všem dobrovolným i
nedobrovolným dobrovolníkům, kteří
čímkoliv
k
našemu
přispěli
čarodějnickému svátku, umožnily nám
přistát na hoře Pičhoře a společně si to
s námi přišli užít. Za všechny krásné,
méně krásné a ošklivé čarodějnice…
Čarodějnice s havraními vlasy (ivm)

Lom jako místo odpočinku
Jak jste si již jistě všimli, v prostoru
radimského lomu se mnoho změnilo.
Porost, který si v chráněném území
rostl svévolně, byl vystříhán či vyřezán,
tráva posekaná. Místo by mělo dostat
nový význam. Nejpozději na podzim by

Uklízela se Výrovka, pak
přišla velká voda
Čtrnáct lidí se zúčastnilo akce s
názvem Ukliďme Výrovku, ukliďme
svět. Okolo řeky uklízely i čtyři děti.
Někteří lidé, kteří chtěli pomoci,
nedorazili, jelikož vznikl komunikační
uzel v době a místě konání akce. V
rámci akce se nasbíralo 180 kilogramů
železa a 382 kilogramů netříděného

se tu měli objevit lavičky a k
prastarému místu by měly turisty i
místní dovézt informační tabule.
Projekt, na který obec získala dotace,
měl být již hotový, MAS Podlipansko,
která na projektu spolupracuje, však
požádala o prodloužení lhůty. Více
informací o této investici vám
přineseme
v
dalším
čísle
zpravodaje.(lma)

odpadu, ve kterém se nalezl i papír
nebo plasty. Radimští navíc na
počátek prázdnin plánovali brigádu v
podobě vyřezávání větví u břehů. Vše
se však změnilo, když Radim zasáhla
povodeň. Všechen nepořádek je
zpátky, ba mnohdy ještě větší. Brigáda
tedy bude potřeba více než předtím. O
jejím konání vás budeme informovat.
(lma)

Den vítězství si připomněli
hlavně starší
Ve středu 8. května v podvečer byly
položeny kytice k pomníkům padlých
z 1. a 2. Světové války v Radimi.

Závěrem promluvil k přítomným
starosta obce Martin Sýkora a též
poděkoval všem za účast na tomto
pietním aktu.(jaj)

Účastníky byly převážně starší občané
a pamětníci těchto událostí.

BUDEME RESTAUROVAT SOCHU
Socha svatého Jana Nepomuckého se dočká nového hávu. Její podstavec, je téměř tři sta let
starý, vznikl již v roce 1737. V současné době obec hledá vhodného restaurátora. (lma)

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
Vedení Základní a mateřské školy v Radimi děkuje všem občanům i dětem, kteří se
podíleli na akci SBĚR PAPÍRU 15.4. – 19.4.2013
Výsledky: občané dodali starý papír za 813,- Kč
Škola 8422 kg

Za 12 796,- Kč

Školka 3561 kg

Sběru se nezúčastnilo jen 7 dětí, jinak všichni. Za získané peníze budou zakoupeny
ceny do soutěží pro děti.
Žáci 3.,4. a 5. třídy naší školy si užili školu v přírodě a to v Janově nad Nisou od 14. –
19.6.2013 . Počasí se jim vydařilo a všichni si tím mohli užít sportovní areál včetně
přírody kolem. Pro zpestření programu navštívili IQ park a Luna park v Liberci.
Pro školní rok 2013/2014 je přihlášeno 20 prvňáčků.
Všem žákům, učitelkám a provozním pracovníkům přejeme krásné prázdniny a
spokojenou dovolenou. (jaj)

NEJSTARŠÍ ZPRÁVY O ŠKOLE
Počátek vyučování dítek v Radimi spadá do konce 16. století. Vyučovalo se v jednom
zámeckém pokoji. Po čase majitelka panství paní Augusta Kinská dovolila, aby byla zřízena
škola o jedné třídě v budově na „Rybníku“ pode dvorem zámku. Na té už vyučovali skuteční
učitelé. Tak se ze soukromé školy stala zámecká škola národní, veřejná. To bylo na začátku
18. století. Obvod této staré školy radimské zahrnoval obce: Radim, Dobřichov, Pečky,
Chotutice, Velké Chvalovice a Tatce. (jaj)

Proč se kope u bytovky?
U jedné ze žlutých bytovek vznikl výkop. Obec se pro odkopání části zeminy v
blízkosti zdí rozhodla zejména proto, že nájemníkům vlhnou zdi. V některých bytech
byla situace již neúnosná. Nezřídka se stávalo, že padaly jističe. Na vině je špatná
izolace budovy. Výkop by měl pomoci, aby se podobná situace neopakovala.(lma)

POVODNĚ V RADIMI

Dětský den letos
nebude
Nejprve byl pouze
přesunutý vzhledem k
předpovědi velkých dešťů,
nakonec se však konat
nebude. Děti si letos
soutěže na hřišti a v jeho
okolí neužijí. Na vině jsou
povodně, které podmáčely
půdu. Obec přitom na
dětský den byla
připravená. Koupila
dokonce nafukovací
skákadlo, v hodnotě 15
tisíc korun, které věnovala
Viktorii Radim. V minulých
letech se toto skákadlo
vždy pronajímalo a ceny
za pronájem byla takřka
stejná jako nákupní
cena.(lma)
Koupaliště by mělo
otevřít po půli července
„Koupaliště nakonec
otevřené bude,“ prozradil
Martin Sýkora. Podle jeho
slov jsou motory, které
zaplavila voda na servisu a
oplocení obec obnoví.
Opravy, které byly na
letošek naplánované, jsou
již hotové a koupaliště by
se muselo napustit i v
případě, že by nebylo
provozováno. „Doufáme,
že bude napuštěné do 15.
července,“ vyřkl starosta
datum, na které se jistě ptá
mnoho milovníků letních
radovánek. (lma)

VÝROČÍ
Od června do září oslaví
životní jubilea tito radimští
občané:
Jiří Hanykýř
70
Milada Hlaváčová
85
Helena Víznerová
80
Helena Suchánková
70
Štefania Bejšáková
75
Helena Černá
80
Václav Livora
75
Zdeněk Syrový
80
Hana Kytlicová
70
Marie Šmejkalová
80
Danuše Spoustová
70
Zdeněk Fišer
70
Lidia Vrbová

Z dopisů 75
občanů…
GRATULUJEME!

Don Quijote de la Anča navštívil Radim
Svérázné zpracování osudů Dona Quijota a
věrného služebníka Sancho Panzy… Po formální
stránce zvolil režijní poradce představení, autor,
mim, básník těla i duše Boleslav Polívka cestu
humoru, porozumění a fantazie. S vědomím toho,
že společnost je poznamenaná dekadencí a
nedostatkem ideálů a opravdových vzorů,
předstupují před diváky 2,38 m vysoký profesor
španělského jazyka a literatury a 120ti kilogramová
Ancha, pracující jako vychovatelka na kominickém
internátě ve Šlapanicích, v kostýmech Dona
Quijota a Sancho Panzy. Se skupinou
španělštinářů
(Květinka,
Kudrnáčka,
pana
Prezidenta a dalších Radimských diváků) se
ujímají nelehkého úkolu: co nejlépe ztvárnit příběh
důmyslného rytíře Dona Quijota. Představení
cestou humornou přibližuje velkou literární postavu
Dona Quijota a zároveň myšlenky našeho velkého
pedagoga J. A. Komenského. Představení bylo
velice komunikativní a dostal obdiv u diváků všech
věkových skupin. (jirkel)
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