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Vážení sousedé,
znovu, ale ne naposled začínám své řádky
situací kolem mostu. Pro účel dopravy je
zkolaudovaný a vozidla jej mohou využívat.
Pouze je snížena nosnost na dostačujících 18
tun. Určitě jste si povšimli nových
pískovcových kvádrů a spárování zídek. S
určitostí mohu říci, že nynější vzhled není
zdaleka konečný. Na jaře příštího roku budou
opět probíhat jednání s Krajskou správou a
údržbou silnic a Národním památkovým
ústavem. Věřím, že most získá slušivý „kabát“,
který bude přijatelným kompromisem pro
všechny zúčastněné strany. Pro nás je v tuto
chvíli důležité přesunutí dopravy z místních
komunikací zpět na hlavní silnici po nekonečně
dlouhých třiceti měsících. Jednosměrný provoz
v ulicích V Bažantnici, Za Vodou a Zahradní
zůstane zachován. Lávka pro pěší je průchozí
bez omezení. Prozatím není jasné, zda zůstane
lávka nynější a upraví se alespoň zábradlí,
nebo bude nutné vybudovat lávku novou.
Adventní koncert v kapli byl na několik měsíců
poslední akcí, která se zde konala. V kapli totiž
již začala rozsáhlá rekonstrukce. V současné
době restaurátoři odkrývají původní výmalbu.
V jarních měsících přijde na řadu oprava krovu
a částečná výměna střešní krytiny. Poté
přijdou na řadu kamenické práce v podobě

opravy schodů, práce na fasádě a výroby
replik křížů. Hotové dílo by mělo být předáno
na začátku října.
Pokud vlastníte starý, již nevyhovující kotel na
tuhá paliva tak zbystřete. V rámci „kotlíkové
dotace“, která bude Krajským úřadem
Středočeského kraje vyhlášena v nejbližších
dnech, je možné zažádat o podporu v podobě
dotace. Podklady pro získání dotace je nutné
zkompletovat do konce první poloviny ledna.
Veškeré tyto podklady jsou dostupné na
obecním úřadě. Bližší informace naleznete
uvnitř listů.
Obec převzala do svého vlastnictví
nemovitosti
TJ
Viktoria.
Záměrem
zastupitelstva je postupem let vybudovat nová
sportoviště. Hrací plocha bude vybavena
automatickou závlahou. Nebude chybět hřiště
s umělým povrchem, dále tenisový kurt a
venkovní posilovna. Hlavním úkolem je
vybudování nových kabin s odpovídajícím
zázemím. Prozatím je zpracovaná studie
areálu a připravuje se projekt kabin.
Přeji Vám ze srdce za sebe a redakční radu
klidné prožití Vánoc, štěstí a zdraví v
nadcházejícím roce a dětem mnoho dárků pod
stromečkem. Mějte požehnané Vánoce.
Martin Sýkora, starosta

Kaple ožila v době adventu
Ještě před tím, než se odborníci pustili do
rekonstrukce, ožila kaple adventním
koncertem. A ne jen tak ledajakým. V naší
obci se představil člen souboru opery
Národního divadla v Praze Jakub Hrubý
společně
s
předním
hobojistou
současnosti Janem Thuri a s varhaníkem,
cembalistou a sbormistrem Josefem
Kšicou. Adventní koncert zahájil několika
slovy starosta obce Martin Sýkora, poté se
kaplí rozezněly Staročeské roráty. V
programu byla mimo jiné skladba Ave
Maria od G. Cacinniho a A. Dvořáka.
Nechyběly ani sklady J. J. Ryby. Příjemný
večer s milou atmosférou pak zakončila
romantická skladba posledního barokního
skladatele F. X. Thuriho s názvem Ekloga
matutina. Shoda jmen pana skladatele a
hobojisty, který nás poctil svou návštěvou,
není náhodná. Jde o otce a syna.
Předvánoční akce přilákala do kaple
návštěvníky nejrůznějšího věku. Koncert si
přišly poslechnout také maminky s malými
dětmi. Podle ohlasů se koncert tohoto tria
lidem velmi líbil. (lma)

Zpívání u školy
Již tradičně se Radimští vždy před svátky
sešli, aby si poslechli koledy a další
vánočně laděné písně z úst dětí z mateřské
a základní školy. Letos tomu nebylo jinak.
Před budovou školy zářil nově nasvícený
stromeček a příchozí se zahřívali svařeným
vínem nebo čajem. Děti zazpívaly pásmo
připravených písní, nechybělo zpestření
hrou na flétnu a také několik recitací
básní. Po poslední písni však program
nekončil. Žáci radimské základní školy
pozvali všechny přítomné na fotbalové
hřiště. Tam byl připravený ohňostroj.
Tentokrát k němu hrála hudba, což mělo
být překvapením a zpestřením celé show.

Lampionový průvod slavil úspěch, sešly se desítky lidí

S velkým zájmem se setkal lampionový
průvod na počátku prosince. Děti s rodiči i
prarodiči se sešly u školy, aby odsud prošly
hned několika ulicemi. Dlouhý průvod se
vydal od školy do kopce okolo kostela
směrem do Karlína. Následně sešel dolů a
podél Výrovky se dostal až k novému
mostu. Tady na chvíli zastavil dopravu a
pokračoval jednosměrnou ulicí ke hřišti.
Světýlkový průvod pak prošel přes nově
opravený barokní most. Účastníci se pak
rozloučili před Obecním úřadem. (lma)

Rybařina to je dřina
Ojedinělou akci si užilo spoustu z Vás na
podzim, kdy se na koupališti konal výlov
pstruhů. Zájem o ulovení své ryby měli
nejen známí rybáři, ale také ti, kteří se o
ryby a rybaření nijak zvlášť nezajímají.
Mnozí drželi možná prut v ruce poprvé v
životě. Zážitek si odnesly určitě nejen děti,
ale i všichni dospělí. A kdo neměl chuť na
rybu, pochutnal si na výborném guláši,
jehož receptura je přísně tajná. (lma)

Pravé plameny, kouř z kotle a
hororová hudba – to je Mikulášská
Již před třetí hodinou odpoledne se na
sále Obecního domu začali scházet první
nedočkavci. O půl čtvrté už byla nouze o
místa na sezení. Děti však dlouho beztak
neposeděly. Začala totiž zábava plná her.
Klasická židličkovaná snad děti nikdy
neomrzí a když u ní ještě mohou práskat
nafouknuté balonky, jsou ve svém živlu.
Asi o hodinu později je čekala krátká
diskotéka a někteří už možná dostali
strach. Netrvalo dlouho a hudba, které se
zalekli možná i dospělí, vylákala čerty z
pekla. Když z pekla začaly šlehat plameny a
začalo se kouřit z kotle, mnohé děti už
neopustily náruč svých rodičů. Asi ty děti
přeci jen trochu zlobily… Ale to by nebyla
Mikulášská, aby malé zlobivce nepřišel
zachránit Mikuláš s anděly. Když se ho děti
dovolaly, přišel s velkým košem plným
dárků. To už některé děti byly v pekle.
Všechny se nakonec vrátily k rodičům.
Někdy však museli sourozenci dlouho
prosit svatého Mikuláše o vykoupení
brášky či sestřičky.
Velký dík patří nejen všem, kteří se na této
akci podíleli, ale zejména obci Radim za
finanční podporu, bez které bychom pro
děti nemohli připravit tak skvělé peklo. V
neposlední řadě bychom rádi poděkovali
také manželům Holým, kteří provozují
obchod Bala. Právě díky nim si děti mohly
odnést perníčky, oplatky nebo žvýkačky za
svou účast v soutěžích. Za skvělou hudební
produkci, ohňové efekty a kouř, který se
linul z pekla, děkujeme Zdeňku Klučinovi.
Ještě jednou děkujeme také všem
účinkujícím,
které
nemohu
ani
vyjmenovat. Bylo Vás tolik, že bych
nechtěla na někoho zapomenout.
Za celý tým ještě jednou DĚKUJEME.
Lucie Mašínová

Mašín povede na MS českou
dvacítku: Parta z osmnáctek drží,
třeba pustíme i Gotta
15. prosince 2015 08:38 - Praha
Nominační boj v hokejové dvacítce půjde
trochu mimo něj. Dominik Mašín byl
trenérem
již
určen
kapitánem
reprezentace pro MS do 20 let. Obránce,
kterého v létě draftovala Tampa a nyní
hraje juniorskou OHL za Peterborough, tak
už může myslet na šampionát.

Obránce Dominik Mašín před mistrovstvím
světa hokejistů do 20 let.
Kateřina Šulová, ČTK
Roli kapitána jste zastával i v roce 2014 u
stříbrného výběru na mistrovství světa do
18 let. Liší se to nějak u dvacítky?
Asi nás v Helsinkách čeká přece jen
dospělejší hokej, ovšem moje role bude
stejná. Odvést poctivou práci pro tým a
nahecovat to v kabině i na střídačce.
Nebudu na to sám, povzbuzujeme se
navzájem. Skvělá parta z osmnáctek pořád
drží, všichni jsme se na sebe těšili, volali si
a psali.
Nyní však postrádáte své dvě největší
hokejové individuality, Pastrňáka s
Vránou. Jak citelné je to oslabení?
Tak chybějí, ale my musíme hrát týmově.
Jeden za druhého a doufám, že vzhledem
k tomu, co jsme dokázali jako junioři,
budeme i správně sebevědomí. Musíme

začít co nejlépe, hned od prvního zápasu s
Rusy se asi vše odvine.
Ovlivní nominační nejistota závěrečný
kemp, kde je ještě dvanáct hráčů navíc?
Tlačenice v kádru spíš prospěje. Všichni
musí makat a trenér může vybrat silný
tým. Užívám si v šatně české písničky a
třeba zase obnovíme tradici, kdy jsme v
osmnáctce po vítězném zápase hráli šlágry
Karla Gotta.
Do loňského léta jste působil ve Slavii.
Změnil vás pobyt za oceánem?
Jsem samostatnější. Bydlím sice v rodině,
takže před zápasem mi navaří, ale snídaně
zvládám sám, naučil jsem se dělat si
vajíčka a takové lehčí věci. Zprvu jsem
neuměl pořádně řeč, chyběla rodina a
kamarádi, ale zvykl jsem si a dohnal i jazyk.
Jak probíhala hokejová adaptace?
Na menším ledě se hraje daleko víc
fyzicky, ale řekl bych, že ten styl mi sedí.
Při prvním tréninku teď na kempu dvacítky
jsem se chvíli adaptoval zase na širší
kluziště. To však přijde bleskově, vždyť
jsem na něm vyrostl.
Řešilo se v zámoří MS?
V kabině se o tom všichni bavili a
spoluhráči mi přáli hodně štěstí. I když pro
ně je jasným favoritem kanadská dvacítka.
Martin Kézr, Právo

Jak si vedou stolní tenisté?

Podzimní část mladší přípravky

V podzimní části okresních soutěží
2015/2016 ve stolním tenise je odehráno
9. kol. V 1. třídě sestava "A" mužstva Petr
Svojša, Václav Doskočil, Anna Stránská a
Klára Růžičková je na prvním místě. Ve 2.
třídě "B" celek hraje ve složení Václav
Lágner, Miloslav Mašín, Pavel Thiel,
Jaroslav Prorok a Josef Klimák na 2. místě
tabulky. 3. třídu reprezentuje "C" družstvo
na 2. místě a nastupují Jaroslav Prorok,
Eliška Proroková, Tomáš Hovorka a Václav
Meserod. Domácí zápasy se hrají v pondělí
a ve středu od 19.00 hod. a příznivci jsou
srdečně zváni.

Podzimní část jsme odstartovali po třech
trénincích o prázdninách v herně 30. 8.
2015 na turnaji v Kochánkách.

Stolní tenisté zvou na vánoční turnaj
Dále ve spolupráci s Obecním úřadem
Radim pořádáme vánoční turnaj. Tímto
Vás všechny srdečně zveme. Turnaj je
naplánovaný na 27. prosince pro
neregistrované ženy a muže.
Jaroslav Prorok

Vedli jsme si herně poměrně slušně.
Odehráli jsme tam 7 zápasů 3 1 3 10:10.
Turnaj byl velmi kvalitně obsazen,
výsledkově i způsobem hry jsme odehráli
vyrovnané zápasy. Bohužel i přes náš
vynikající výkon jsme podle pravidel
turnaje obsadili až 16. místo. Výsledkově
až příliš kruté, ale herně paráda. Chci
vyzdvihnout hlavně zápas se SLOVANEM
LIBEREC. Naši kluci ukázali soupeřům, jak
dokážeme hrát fotbal na vesnici v RADIMI.
Jako jediní jsme jinak suverénnímu týmu
body sebrali po remíze 1:1.
Se začátkem školního roku jsme začali
pravidelně trénovat 2x týdně + porce
zápasů
okresního
přeboru
mladší
přípravky. V soutěži je celkem 12 týmů.
Během rozeběhnuté soutěže jsme si dali
přátelák s Kolínem r. 2006 (B tým). Tady
musím kluky obzvláště pochválit. V zápasu
se předvedli v tom nejlepším světle. K
zápasu jsme odjeli pouze se sedmi dětmi a
s velkými obavami jak dopadneme! Po
vyrovnaném začátku jsme po 15 minutách
převzali veškerou nadvládu nad zápasem a
soupeře jsme ve všem přehráli.
Zaslouženě jsme dosáhli na vítězství 3:10 a
odvezli jsme si cenné zkušenosti domů, do
RADIMI!
Zúčastnili jsme se Posvícenského turnaje v
Pečkách. V turnaji jsme obsadili celkové 8.
místo z 12 zúčastněných!
Po odehraném podzimu jsme na krásném
2. místě 11 9 0 2 125: 57 27 b. PARÁDA
(výsledkově nejlepší Radimský tým!) po
suverénním Kolínu A 11 zápasů 11 výher.
Tady netřeba gratulovat, tento tým dokáže

hrát vyrovnanou partii se Spartou a těmi
nejlepšími v zemi.
1. Kolín A
2. RADIM
3. Pečky
Děti nám ukazují, že je fotbal náramně
baví a hlavně jim i jde. To je také pro nás
trenéry největší motivace a zdroj radosti
pro práci s těmito kluky. Je zážitkem
trénovat je, věnovat jim čas, jezdit s nimi
na turnaje apod. Je vidět, že se sešel
hlavně silný ročník 2007. Kluci, kostra
týmu, jsou spolu od našich začátků před
třemi lety, což se hlavně letos jak herně
tak i výsledkově ukazuje! Mě osobně to
vše obrovsky moc, veškerá práce s kluky
baví, je úžasné vidět jejich šťastné úsměvy,
úspěchy a jejich postup směrem nahoru –
je to KRÁSA!
Momentálně máme zimní přípravu
pravidelně v pátek a v neděli v sále
obecního domu, kde trénujeme.
Přes zimní přestávku se zúčastníme
halových turnajů, již nyní máme
naplánované:
2. 1. turnaj v Kolíně (pořádáme my),r.
2007
30. 1. turnaj v Nymburce r. 2007
Všem bych chtěl poděkovat, dětem,
rodičům, že naše spolupráce funguje a
popřát krásné vánoční svátky a vstup do
nového roku 2016.
Žoudlík Jan

Starší žáci
Starší žáci mají podzimní část sezony
odehranou a po této části sezony se drží
na 4. místě se ziskem 12 bodů za 4 výhry a
3 prohry se skóre 36:23. Hráčům a vedení
starších žáků přejeme krásné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok.

Mladší žáci
Mladší žáci mají podzimní část sezony
odehranou a po této části sezony se drží
na 8. místě se ziskem 6 bodů za 2 výhry a 7
proher se skóre 14:74. Příští rok nám vyjde
asi 10 dětí ze starší přípravky do tohoto
mužstva, proto věřme, že kluky bude
fotbal dále bavit i přesto, že hrají proti
starším soupeřům. Hráčům a vedení
mladších žáků přejeme krásné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok.

Starší přípravka
Starší přípravka má podzimní část sezony
odehranou a po této části sezony je na 10.
místě se ziskem 7 bodů za 2 výhry, 1
remízu a 7 proher se skóre 41:103. V
těžších pasážích zápasu přejít např. přes
dva protihráče a zbytečně se míče zbavují,
což se postupně snažíme odbourávat,
proto věřme, že kluci a holky dokážou na
jaře toto odstranit a uvidíme pěkné
fotbalové momenty. Hráčům a vedení
starší přípravky přejeme krásné prožití
vánočních svátků a krásný nový rok.

Mini přípravka
Naše nejmenší kategorie mini přípravka je
rozdělena na dvě části. První část jsou
hráči, kteří budou v příští sezoně hrát za
mladší přípravku a druhá část jsou děti,
které začínají s fotbalem nebo ještě nemají
věk, aby mohla příští sezonu hrát ve vyšší
kategorii. První kategorii hraje zápasy
společně s mladší přípravkou na vedlejším

hřišti formou přátelského utkání. Druhá
kategorie hraje vlastní domluvené zápasy,
kterých není mnoho, jelikož takto malých
mužstev mnoho není. Věřme, že prcky
bude fotbal v Radimi bavit jako dosud a že
nám budou dělat jen samou radost.
Hráčům a vedení mini přípravky přejeme
krásné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok.

B
B tým má podzimní část sezony odehranou
a po této části sezony se drží na 8. místě
se ziskem 16 bodů za 4 výhry, 2 remízy s
následnými výhrami na pokutové kopy a 7
proher se skóre 27:52. Věřme, že B tým na
jaře ještě vylepší své postavení v tabulce a
hráči budou mít do fotbalu ještě větší chuť
než nyní. Hráčům a vedení B týmu
přejeme krásné prožití vánočních svátků a
šťastný nový rok.

A
A tým má podzimní část sezony
odehranou a po této části sezony se drží
na 13. místě se ziskem 16 bodů za 5 výher,
1 remízu s následnou prohrou na
pokutové kopy a 9 proher se skóre 24:43.
Největší debakly obdrželo Áčko v
Klecanech 5:0, ve Slaném 6:0 a v Horkách
6:1, což mělo za důsledek odstoupení
Petra Šafránka z pozice trenéra. Trenérské
kormidlo poté převzal Jakub Slunéčko,
který s týmem dohrál zbytek podzimní
části sezony. Do jarní části sezony věřme,
že náš tým udělá dostatečný počet bodů,
aby tuto soutěž zachránil. Hráčům a
vedení A týmů přejeme krásné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok.

Vánoční turnaj a turnaj s maminkami

Advent
Nový církevní rok začal první neděli
adventní 29. 11. 2015. Další adventní
neděle připadly na 6. 12. 2015, 13. 12.
2015, 20. 12. 2015.
Adventní doba končí 24. 12. 2015 na
Štědrý den před Vánoční vigilií narození
Páně.
Advent je pro věřící doba přípravy na
narození Ježíše Krista.

Je to doba rozjímání, zpytování svědomí a
zamyšlení, co jsme za minulý rok vykonali.
Pořádají se různé akce, kostelní sbírky,
koncerty k organizacím, které podporují
sociálně slabé rodiny s postiženými dětmi.
K adventu si občané zdobí domy,
domácnosti, města, vesnice, ulice i
náměstí
vánočními
motivy.
Nezapomínáme ani na zemřelé příbuzné.
Mše v kostele v adventu slouží kněz v
ornátu fialové barvy bez ozdobných prvků.
Až třetí neděli adventní může použít ornát
růžové barvy. Oltáře jsou bez výzdoby. Při
mši se věřící modlí „věřím v Boha“. A
nezpívají „sláva na výsostech Bohu“.
Na začátku mše se zpívá „ejhle, Hospodin
přijde“ nebo jiné adventní písně. V době
adventní se nekonají žádné církevní
slavnosti.

Nový rok začíná první sobotu před čtvrtou
adventní nedělí, věřící vykonají svatou
zpověď v kostele. Následující neděli
přijmou Svátost smíření, aby tak mohli
oslavit narození Krista Ježíše.
Při štědrovečerní vigilii kněz zpívá „sláva
na výsostech Bohu“. Víme, že se nám
narodil Ježíš Kristus, radujme se a veselme
se. Začíná doba vánoční, která trvá do
slavnosti Tří králů 2016.
Občanům přeji radostné a spokojené
vánoční svátky a bohatého Ježíška.
Novák Zdeněk

Pracovnice pokladny
obecního úřadu Irena
Mrázková a Petra
Pospíšilová přejí všem
spoluobčanům klidné a
pohodové Vánoce a v
novém roce hodně štěstí
a spokojenosti. Zároveň
sdělují spoluobčanům, že
v tomto roce byla pro
veřejnost pokladna
naposledy otevřena v
úterý 22. 12. 2015. Další
dny již budou probíhat
uzávěrkové práce.
Platby za odpad a za psy
bude pokladna vybírat od
25. 1. 2016.

Tímto bychom se chtěli omluvit
prvňáčkům ZŠ Radim a dodatečně
vkládáme foto z 1. září

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA RADIM,OKRES KOLÍN
příspěvková organizace

UKÁZKA VÝUKY v 1.ročníku
pro rodiče budoucích prvňáčků (předškoláků)
se uskuteční v úterý 12.ledna

2016 v budově ZŠ

Radim v 1.třídě

od 8.00 do 10.00 hodin.

Výuku bude řídit paní učitelka Mgr. Edita Hrubešová,
vyučující prvního ročníku.
Po ukázce budou mít rodiče možnost si prohlédnout
základní školu a pohovořit si s vyučujícími.
________________
(Mgr. Petra Jirková - ředitelka školy)

PLÁN AKCÍ
27. prosince 2015

Turnaj ve stolním tenise

16. ledna 2016

Ples plaňanských myslivců

12. ledna 2016

Ukázka výuky v 1. ročníku

18. ledna 2016

Zápis dětí do 1. ročníku

6. února 2016

Ples pečených myslivců

13. února 2016

Masopust

19. února 2016

Kenast ples

27. února 2016

Ples plaňanských hasičů

5. března 2016

Dětský karneval

12. března 2016

Sportovní ples

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADIM,
OKRES KOLÍN
příspěvková organizace
č.j.:15-12-16/30

ZÁPIS DĚTÍ DO 1.ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis dětí do 1.ročníku Základní školy v Radimi pro školní rok
2016/2017 se uskuteční

Radimský
masopust
Tradici lze obnovit i v jednadvacátém
století

v pondělí 18.1.2016 v době od 13.00 – 18.00 hodin

Bude se konat 13. 2. 2016

v budově ZŠ Radim v přízemí v učebnách 1. a 2. ročníku.

Program:

K zápisu přijdou děti, které do 31.8.2016 dovrší věku 6 let a
děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní
docházky.
Rodiče žádáme, aby nezapomněli vzít s sebou:
- rodné listy dětí
- občanský průkaz
- 100,-Kč na razítko pro žáka do 1.ročníku

11:00 – 12:00 sraz na hřišti, příprava
průvodu,
domaskování
12:00 – 12:30 přechod k obecnímu
úřadu a předání klíče
od obce panem starostou maškarám
12:30 – 16:30 masopustní průvod obcí
17:00 – 19:00 dětská zábava (diskotéka)
v KD
19:00 – 20:00 soutěž o nejlepší jitrnici,
masopustní koblížek v KD
20:00 – 02:00 masopustní zábava v KD

-žádosti o odklad povinné školní docházky lze podat do 31.5.2016, tj.
rok, kdy má dítě zahájit školní docházku a musí být doloženy
doporučením školského poradenského zařízení (PPP, PC) a
odborného lékaře nebo klinického psychologa; v případě promeškání
termínu musí ředitel školy žádost o odklad povinné školní docházky
zamítnout;
Děti mladší 6 let:
-narozené 1.9.-31.12. šk. roku, kdy žádají o zahájení školní docházky
→ doporučení školského poradenského zařízení (PPP, PC);
-narozené 1.1.-30.6. šk. roku, kdy žádají o zahájení školní docházky →
doporučení školského poradenského zařízení (PPP, PC) a odborného
lékaře (pediatra);
Co Vašemu dítěti můžeme nabídnout?

přímou návaznost na práci MŠ
individuální přístup k dítěti (nižší počet žáků ve třídě)

odborně individuálně vedenou péči o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami (školní speciální pedagog, hodiny
určené žákům se SPU)

provoz školní družiny od 6.30 do 15.30 hodin

moderně vybavenou počítačovou pracovnu

práce v učebnách s interaktivní tabulí

hezké pracovní prostředí ve všech moderně vybavených
učebnách a ve školní družině

zaměření výchovy na prožitkovou, sociální a osobnostní
výchovu (školní metodik prevence)

možnost zapojit se do činnosti v zájmových kroužcích
 výuku anglického jazyka již od prvního ročníku formou
kroužku v návaznosti na výuku AJ v MŠ
 výuku anglického jazyka od druhého ročníku formou
kroužku bezplatně


__________________________
(Mgr.Petra Jirková - ředitelka školy)

Masky jsou libovolné, dle lidové
tvořivosti.
Budeme rádi, když nám otevřete dveře
vašeho stavení a pohostíte maškary
dobrým pitím a něčím k zakousnutí.
Případné dotazy:
Dušan Hrabal: 725 401 176,
h.dusan@seznam.cz
Lucie Mašínová: 739 409 037,
lucie.masinova@seznam.cz
Michal Zedník: 723 844 963,
michalzednik@seznam.cz

Kotlíkovédotace
Na konci roku 2015 bude Středočeským krajem vyhlášena
1. Výzva na výměnu kotlů v rámci tzv. „kotlíkových dotací“.
Předmětem podpory bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za:
• kotel na pevná paliva – uhlí, dřevo, biomasa, kombinované (např. na uhlí a peletky)
• tepelné čerpadlo
• plynový kondenzační kotel
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem
na pevná paliva s ručním přikládáním. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, z
nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu.
• Příklady výměn při více zdrojích pro vytápění:

– kombinace kotle na pevnápaliva a plynového kotle –kotel na pevnápaliva lze vyměnit, fyzickáosoba
doložíčestnéprohlášení, že kotel sloužíjako primárnízdroj pro vytápění

– plynovýkotel a elektrickýkotel –nelze vyměnit
– plyn/elektrika + krbovákamna s teplovodním výměníkem –nelze vyměnit
– plyn/elektrika + kamna (bez rozvodů–bez připojenína otopnou soustavu) –nelze vyměnit
Výše podpory bude poskytována následující hranicí:

• 70 % způsobilých výdajů* v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí
• 75 % způsobilých výdajů* v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního
kotle

• 80 % způsobilých výdajů* způsobilých výdajů v případě, že je realizace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na
obnovitelné zdroje
*Způsobilý výdaj = maximální částka, z které je dotace počítána.
Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 150.000,- Kč.
Pokud je energetická třída budovy vyšší než „C“ musí být provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ opatření, tj. například výměna
vstupních dveří nebo jiné drobnější opatření.
Uznatelné náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20.000,- Kč.
Dle současné legislativy:
• od roku 2014 je možné umísťovat nové kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy
• od roku 2016 budou vykonávané kontroly technického stavu a provozu kotlů
• od roku 2017 má každá domácnost povinnost při kontrole předložit doklad o revizi kotle (pokuta až 50.000,- Kč)
• od roku 2018bude možné umísťovat nové kotle pouze 4. a vyšší emisní třídy
• od roku 2022 začne platit zákaz provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy
Informace k dotaci a našim službám:
- Firma GRANT ELITE s.r.o. zařídí bezplatně kompletní administraci pro získání dotace. Zařídíme návrh „mikro“energetického opatření
od energetického specialisty nebo průkaz energetické náročnosti domu (PNEB).
- Dodáme a nainstalujeme kotle (případně další zařízení) v termínech a kvalitě, které jsou požadované Krajským úřadem
(poskytovatel dotace).
- Naše služby jsou kompletní. Po získání dotace se žadatel kromě výběru techniky nemusí dále o nic starat.
- Za služby spojené s administrací žádosti o dotaci si neúčtujeme žádné poplatky.
- Díky většímu objemu zakázek máme výrazně nižší ceny, nežli koncový zákazník – tento rozdíl nám hradí náklady spojené
s administrací žádosti.
- Širokou škálu techniky od různých výrobců nabízíme za běžnou konkurenceschopnou cenu – toto je zajištěno ve smlouvě
s žadatelem.
- Tyto kotle splňují požadavky Nařízení komise (EU) (č. návrhu D028691/04), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva.
- Každý žadatel, který splní podmínky kraje, dotaci získá, záleží pouze
na čase podání žádosti.
- V rámci výzvy, která bude vyhlášena v prosinci 2015, se v Středočeském kraji plánuje podpořit 2 340 projektů.
- Podle zkušeností z minulosti očekáváme, že kapacita může být naplněná již v prvním týdnu příjmu žádostí.

Jelikož bude přijímání žádostí zahájeno Krajským úřadem Středočeského kraje dne 15. ledna 2016, je nutné nám

vyplněné a podepsané registrační formuláře společně se smlouvou a fotodokumentací
odevzdané nejpozději do 11. ledna 2016!

Zámek ožil Vánocemi
Vánoční
koledy,
spousta
stánků
s nejrůznějším zbožím a vůně svařeného
vína. Tak to vypadala v poslední adventní
neděli na nádvoří zámku Radim. O kulturní
program se postaral dětský pěvecký sbor
Kuňky. Přítomným přiblížil, jak vypadají
svátky v jiných zemích, a zazpíval několik
zahraničních koled. Mezi nimi písně ze
Španělska nebo Rakouska. Děti zpívaly
také anglicky a polsky.
V druhé části programu se děti zabývaly
vánocemi u nás a nechyběly ani tradiční
koledy. Byli také vyhlášení vítězové
soutěže o nejkrásnější perníček. Třetí
místo si odnesl Jan Šibík ml., druhou příčku
obsadila Aneta Svojšová a prvenství si
zaslouženě odnesla její maminka Věra
Svojšová, která perníček ve tvaru hvězdy
vymalovala cukrovou krajkou.
Během celého odpoledne si děti mohly
rozříznout jablíčko, vylít olovo nebo pustit
do vany s kaprem svou svíčku v ořechové
skořápce. Nechyběl ani živý betlém, kde se
objevili kromě Josefa a Marie také živí Tři
králové. Děti tu mohly Ježíškovi pošeptat
své vánoční přání. V betlémě bylo také
kůzlátko, ovečka a poník.
Po celou dobu mohli přítomní navštívit
také zámek a prohlédnut si výstavu
betlémů.
V zámecké
kavárně
se
návštěvníci mohli zahřát. Program začal ve
dvě hodiny odpoledne a nádvoří bylo plné
návštěvníků nejen z naší obce až do
setmění, kdy program pomalu končil.
Lucie Mašínová

Příjemné prožití Vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví, úspěchu
v roce 2016
Přeje redakce
Radimských listů
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