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Vážení sousedé,
opět se musím alespoň v krátkosti zmínit o
mostu. Ke konci srpna jsem navštívil pana
hejtmana. Nejdůležitějším tématem naší
schůzky byl samozřejmě kamenný most a
situace s jeho opravou. Ke schůzce byl
přizván také hlavní mostní technik SÚS.
Panu hejtmanovi jsem vysvětlil, jaká
situace nastala po loňských povodních
díky uzavření mostu. Po té se ujal slova
zástupce SÚS. Beze studu vysvětloval, jak
na místě starého mostu chtěli vybudovat
most nový a až na základě mojí intervence
se dozvěděl, že je most památkově
chráněný. Toto je ale v době internetu
pouze chabá výmluva. Pan hejtman moji
námitku uznal a z přístupu SÚS k tak
závažnému problému nebyl vůbec
nadšený. Vyvstala totiž otázka, kdo
zanedbal prvotní přípravu ale hlavně, kdo
zbytečný projekt zaplatí. Pan hejtman mi
alespoň přislíbil, že se peníze na opravu
mostu najdou. Hejtman nás osobně
navštíví na začátku října. Doufám, že
přiveze pozitivní zprávy.
Projekt „Cestou za trilobity“ jehož hlavním
důvodem bylo vykácení náletových dřevin
a prostoru pod skálou vrátit zapomenutou
„tvář“ je hotov. Navštívila nás kontrola ze
Státního zemědělského intervenčního
fondu a shledala projekt jako ukončený.
Nyní čekáme na proplacení dotace.
Prostory bývalé Jednoty jsou vybaveny a
mohou začít sloužit našim občanům.
Prozatím je využíván Svazem tělesně
postižených a nově vznikajícím

výtvarným kroužkem, ve kterém budou
pracovat děti ve věku 3-10 let.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval
všem občanům, kteří aktivně přistoupili k
třídění odpadů. V minulosti se naše obec
„krčila“ na posledních příčkách soutěže
vyhlášené Středočeským krajem s názvem:
„My třídíme nejlépe“. V současné době
jsme v polovině soutěže v naší kategorii na
prvním místě. Díky, díky…..

Martin Sýkora, starosta

Osm týmů soupeřilo v nohejbale
Nohejbalovým
turnajem
si
první
prázdninový měsíc zpestřilo několik
Radimáků, ke kterým se přidali i přespolní
přátelé. Turnaj se odehrál 5. července za
finanční podpory obce Radim. Celodenní
turnaj, který začal v 8.00 hodin ráno a
skončil v pozdních odpoledních hodinách,
vyhrálo trio Barča, Báža a Cipajs (Michálek,
Michal Bažant a Ondřej Exner). Druhou
příčku vybojoval tým Honzy Hollera, Jiřího
Coubala a Jakuba Tauberta. Pomyslný
bronz si odnesl Jirka Tuček, Petr Šafránek a
jejich přespolní posila. Nohejbalový turnaj
nebyl posledním, který se na radimském
hřišti uskutečnil. Už nyní se hovoří o
přípravách dalšího. (lma)

Prázdniny byly vítány na hřišti i
mimo něj
Prázdniny už jsou pasé, vzpomeňme si
však, jak je Radimáci vítali. Na ty nejmenší
čekala na hřišti spousta soutěží, skákací
hrad a také super diskotéka. Radimáci
ukázali, že tóny rockové hudby jim nejsou
cizí a pohyb je také baví. V rámci soutěží se
děti přetahovaly o provaz, podlézaly
překážky nebo skákaly v pytli. Každý měl
možnost také projít stezkou, kde chodil u
provazu se zavázanýma očima, hledal
barevné fáborky. Poslední disciplínou byl
sprint zpátky na hřiště. Tady si děti mohly
zahrát na hasiče. To díky příjezdu
plaňanské jednotky, která dětem ukázala

hasičské auto a umožnila jim zkusit si
stříkat z hasičské hadice na cíl. (lma)

Zámek otevřel svou bránu
Také zámek připravil na léto netradiční
program. Návštěvníci měli možnost projít
si obydlené místnosti, kde odpočíval
panovník, navštívit kuchyň, kde kuchařinky
vařily nebo se jít podívat do nejvyšších
pater a také na zámeckou půdu. Pro malé
byly k dispozici tvořivé dílničky na terase
kavárny nebo loutkové divadlo v jedné z
komnat. Venku vyrostl dobový trh, kde
trhovci nabízeli košíky, nádobí, mýdla
nebo dobové oblečení. Nechybělo ani
prastaré řemeslo - drátkování. Počasí bylo
více než teplé, a tak každému přišla vhod
také nabídka studených nápojů. Kdo
přišel, jen tak ze zámku a okolní zahrady
neodešel. (lma)

Dominik byl v zámoří úspěšný

Stolní tenis Radim

V
minulém
čísle jsme vám
přinesli
rozhovor
s
nadějným
hokejistou
Dominikem
Mašínem.
Hovořili jsme
o tom, že by
rád hrál v zámoří. A on tam hned na
počátku zapůsobil. Nejen díky jeho jménu
si ho hokejový svět bude pamatovat.
Česká Mašina, jak mu přezdívají, totiž
dokázala hned dvakrát uspět v draftu.
Dominika draftoval juniorský kanadský
tým Peterborough a zároveň také floridský
tým Tampa Bay. Tím se Dominikovi splnily
hned dva sny najednou. Floridu si totiž
přál. Dominikovi za celou redakci (a věřím
že i za mnohé Radimáky) gratulujeme a
přejeme mnoho dalších úspěchů. (lma)

TJ Viktoria Radim, oddíl stolního tenisu, na
sezónu 2014/2015 přihlásil 3 družstva
dospělých. „A“ mužstvo do okresního
přeboru, „B“ do okresní soutěže 1. třídy a
„C“ do okresní soutěže 2. třídy. Jako jeden
z mála oddílů na okrese Kolín má takové
rovnoměrné
výkonnostní
rozložení.
Registraci má schválenu 10 mužů, 2
dorostenky a jedna žákyně. Postup do
okresní soutěže 1. třídy jsme nakonec loni
neuskutečnili, protože s takovým malým
počtem hráčů nelze obsadit 3 samostatná
družstva a někteří
hráči musí hrát
dvě
soutěže
najednou.
V
novém ročníku
zůstává situace
obdobná. Naše
cíle jsou jasné.
Chceme
opětovně zachovat všechny tři soutěže
Kolínského okresu, protože pokud nedojde
k rozšíření hráčské základny, nemůžeme
uvažovat o vyšších soutěžích. Letošní letní
příprava
proběhla
tentokrát
bez
tréninkových kempů. Pokud hráči nebyli
na dovolené, scházeli se pravidelně každé
pondělí na sále Obecního domu v Radimi.
Od září budou naše tréninky rozšířeny i na
středy, abychom na říjnové zahájení
soutěží byli připraveni. Do nové sezóny si
přejme zdraví a hráčskou pohodu, ke které
přispívá i velká podpora výboru
tělovýchovné jednoty a obce Radim.

Sluková a Kolocová sklízí ovoce
S Radimí spjatá Kristýna Kolocová je spolu
s Markétou Slukovou úspěšnou beachvojebalistkou. Připomeňme například
vítězství pražského Super Cupu na Císařské
louce, prvenství v českém poháru na Ládví
nebo na World Tour Open v Praze. První
byly dívky také na B-Cupu v Grazu a na
Grand Slamu v Berlíně. Kristýně i Markétě
přejeme hodně sportovních úspěchů.
(lma)

Tímto zveme nové zájemce do našich řad a
příznivce na mistrovská utkání. Hrací dny
na domácí utkání jsou pondělí a středa od
19 hodin. (JarPro)

Z historie obce Radim – Studánky
To krásné, doslova poetické
studánky, útěcha pro žíznivé.

cestě stéká do Výrovky. Nyní je přebytečná
voda odváděna betonovými rourami.

slovo,

Kopcovitý terén radimského katastru je
přímo ideální pro výskyt studánek.
Ještě v nedaleké minulosti se studánkám
věnovala neobyčejná péče, jak údržbě i
vlastní čistotě, vždyť poskytovaly osvěžení
lidem pracujícím na poli, dobytku i zvěři.
Pro vodu do studánky se chodilo i ze
vzdálenějších pozemků.

Další studánka – tak se tomu místo říkalo,
bylo vlastně vyústění vody ze zámeckého
rybníka. Voda byla čistá, brala se na praní
prádla a častý pocestný se ve studánce
omytím osvěžil. Že voda byla čistá svědčila
přítomnost čolků a pijavic. V roce 1950
byla studánka zrušena.
p. Jirásková

V současné době některé studánky zanikly
nebo se z nich stala bahniska
Studánky se vyskytovaly, nebo dosud jsou:
Dvě studánky dosud jsou pod „Lerchovou
strání“ v úseku polí, kde se říká „v dolích“.
Jednu upravil obětavý myslivec jako
kaliště, pro nově vyskytující se polní zvěř,
srnky. Pozorný člověk, mající zájem o
přírodu, z povzdálí může pozorovat, jak si
skutečně srny ve vodě hoví. Jedna
studánka pod „Bělovskovou strání“, ve
stejném úseku polí. V této studánce při
větším suchu přestává voda téci.
Jedna studánka ve stráni pod ulicí zvaná
Karlín. Vydatná studánka. Zde voda vytéká
silným pramenem a odtéká příkopem do
Výrovky. V její blízkosti se utvořilo
bahnisko zarostlé rákosím, kde se
zdržovalo vodní ptactvo.
Jedna studánka u polní cesty „v hruškách“
při silnici do Tatec. Nebyla udržovaná a
zanikla. Dnes, v tomto porostu je stále
půda vlhká, při deštích bahnitá.
Několik studánek v osadě Chroustov.
Nejvydatnější,
opatřená
skružemi,
zásobuje několik domů pitnou vodou.
Voda stále vytéká silným pramenem a po

Nyní si můžete kroniku
obce Radim zapůjčit
v místní knihovně.

Naše obec recyklací starých
spotřebičů výrazně přispěla k
ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali prostřednictvím
společnosti ASEKOL k recyklaci
178 televizí, 73 monitorů a 645 kg
drobného elektra
Občané naší obce již několik let
zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného
odpadu.
Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a
recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše
obec získala certifikát vypovídající nejen o
přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o významu sběru
drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení.
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a
recyklace např. stovky mobilních telefonů
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje

moderní úsporná lednice za více než 4,3
roku provozu. Díky recyklaci jednoho
notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy,
na kterou osobní automobil ujede téměř
100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392
litrů pitné vody. Stejné množství je
například spotřebováno při 30 cyklech
myčky nádobí.
„Z
Certifikátu
Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili
178 televizí, 73 monitorů a 645 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
53,68 MWh elektřiny, 1 848,01 litrů ropy,
256,34 m3 vody a 2,79 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 13,06 tun CO2 ekv., a
produkci nebezpečných odpadů o 49,61
tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu 2
tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to
impozantní čísla. Proto si všichni, kteří
zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně
životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

I přes velkou chválu ne všichni
třídí, jak by měli

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr a celková nutnost třídění
odpadů se dostává stále hlouběji do
našeho povědomí. O tom svědčí i množství
druhotných surovin odevzdaných za první
půlrok letošního roku. Letos poprvé
budeme vykazovat sběr TETRAPACKu.
Naproti tomu je předpoklad, že uložíme
méně směsného odpadu než v minulých
letech. Největší vzestup je v příjmu
vyřazeného elektrozařízení. Zatímco jsme
v roce 2013 odevzdali 3,79 tun elektra, tak
v prvním pololetí letošního roku již 7,18
tun! O konkrétním množství jednotlivých
komodit
budeme
informovat
v
následujícím čísle RL.
MS
Drobnosti (vybité tužkové baterie, fény,
kulmy) mohou děti přinášet i do ZŠ, kde je
u hlavního vchodu umístěna přepravka
určená na drobný elektromateriál.

problém, kde budeme s dětmi trávit část
léta. Tichonická louka se přímo nabízela
jako ideální alternativa. Louka byla ve
velmi zanedbaném stavu. Některé rostliny
dosahovaly výšky daleko přes 150 cm.
Navštívil jsem tedy Ing. Svobodu,
nynějšího ředitele Lavatu a domluvil se s
ním na podmínkách dlouhodobého
pronájmu, který spočívá v údržbě
pozemku.

Obec tedy žádnou louku nekoupila a už
vůbec nebude stavět rekreační chalupu.
Vše je pouze dílem osobní aktivity.
Nevěříte? Vezměte si stan, spacák a jeďte
se podívat.
MS

Jak je to s loukou?
Rekreace – Tichonice, tak si mnoho
občanů Radimi a zaměstnanců Chirany
Chotutice pamatují název dovolené u řeky
Sázavy. Tenhle zapomenutý kout přírody
jsem znovu objevil se svým bratrem
minulý rok.
S kamarády jsme šest let využívali louku
radimských
Junáků
v
Dojetřicích.
Původním záměrem bylo uskutečnit
fotbalové soustředění přípravky TJ Viktoria
Radim, kde jsem působil jako trenér.
Situace se však postupem času měnila.
Poměr dívky-chlapci se časem změnil ve
prospěch něžného pohlaví. Proto již nešlo
o soustředění, ale o jakousi APALUCHU.
Manželky vždy plakaly doma (štěstím).
Vlivem velkých dešťů byl junácký tábor
minulý rok zrušen a tím pádem i naše
dovolená s dětmi. Řešili jsme tedy

V úterý 29. července byl slavnostně
otevřen babybox na budově Zdravotnické
záchranné služby v Kutné Hoře.
Prezentace bedýnky na nechtěná lidská
mláďata se ujal pan Ludvík Hess, otec této
myšlenky, který si říká „BABYDĚDEK“. Naše
obec již druhým rokem podporuje vznik
nových a údržbu starších boxů.

Letní období ve Viktorce
Během léta je přestávka krátká a tak se
toho mnoho neuskutečnilo. Pokoušeli
jsme se trochu renovovat trávník, ale až
podzimní měsíce nám ukáží s jakou
úspěšností. Na hřišti po dva večery
proběhlo letní kino a těšilo se docela
solidní návštěvě. Všechna družstva již
trénují ale sezona jim začíná postupně a to
podle počtu mužstev v dané soutěži. Jako
první začalo naše A mužstvo, které má po
třech odehraných kolech plný počet tedy
devět bodů a vyhřívá se na prvním místě
tabulky, doufejme že tam vydrží co
nejdéle. B mužstvo v prvním kole utrpělo
debakl na hřišti Bečvár a tady doufejme se
to již opakovat nebude. V rozpise se
můžete podívat jak které dny a od kolika
hrají naše družstva, nebo můžete navštívit
naše
stránky http://viktoriaradim.webnode.cz/.
Těšíme
se
na
vaši
návštěvu.

Dušan Hrabal
Tajemník Tělovýchovné jednoty
Viktoria Radim

Šipkaři a ME
ME se pořádalo v chorvatském Poreči.
První turnaj nás čekal asi 3 hodiny po
příjezdu a na našich výkonech to bylo znát.
Únava a protahování pořadatelů do
pozdních nočních hodin nám vůbec
nepřidalo.

výběrům ze středních čech. Naše ambice
jsou dostat se na medailové umístění.
Petr Loukota

Piráti v Radimi
Do družstev jsme nastupovali druhý den.
Podle nových pravidel jsme byly nuceni
postavit alespoň jedno družstvo do elitní
kategorie, proto jsme přihlásily 2 týmy.
V kategorii Elite jsme o jeden jediný leg
nepostoupily ze skupiny, kdy jsme měly 3
týmy stejný počet bodů, ale horší
vzájemné zápasy.
V klasickém Eurocapu jsme obsadili krásné
7 místo, kdy jsme po vítězství ve skupině
ještě v play of vyhráli 3 zápasy a zastavilo
nás až německé družstvo z Dortmundu,
které
nakonec
bralo
i
titul.
Nejvýraznějším úspěchem bylo 2 místo v
turnaji v losovaných dvojicích, kde náš
Zděnek Tomáš se slovinským parťákem
mohli i turnaj vyhrát, ale lepší hru kazila
nervozita na konci, kdy neproměnili 10
šipek na vítězství.
Celkový dojem - nervozita udělala své a
nepředvedli jsme to nejlepší co umíme.
Příště nebudeme na této akci nováčky a
úspěchů, podle mě, bude ještě víc.
Do nového ročníku se zapojíme v září. Po
kontrolách
soupisek
týmu,
kdy
konkurenční družstva výrazně posílila,
bychom chtěli skončit do pátého místa v
Extralize.
B- tým, který loni postoupil, by mohl být
někde
v
půlce
tabulky.
Krajskou soutěž přihlašujeme až v říjnu. Po
2 letech, kdy jsme postupovali, budeme
hrát nejvyšší soutěž, proti nejlepším

Pirátskou stezkou si prošli mladí kandidáti
na piráty v neděli ke konci září. Ačkoli se
nad hlavami všech smrákalo, cestu prošly
děti, jak se říká v suchým triku. Malí piráti
v zámecké zahradě, v lese i v okolí hřiště
prokazovali své dovednosti a to jak fyzické
tak ty, u kterých se musí přemýšlet. Stříleli
na plechovky, hledali rozdíly, chytali
papoušky, přetahovali se nebo lovili v
mořském písku ztracené prsteny. Na konci
stezky čekalo na děti divadélko v podání
pěveckého sboru Kuňky. Pohádka o
Šípkové Růžence se moc povedla. Pro
velký úspěch ji tak děti musely zopakovat.
Došlo také na rozdání cen z tomboly, jen
závěrečný táborák překazily kapky deště.
(lma)

Zprávy PTS Radim

LETNÍ KINO

V měsíci červnu jsme uskutečnili slibovaný
zájezd na Výstaviště Lysá nad Ladem, kde
jsme si prohlédli, někdo i nakoupil, nejen
kytičky, zeleninu a ovoce, ale výtvarné
práce seniorů a žáků škol, včetně těch
našich ze Základní školy Radim.
V září, za velmi pěkného počasí jsme
uskutečnili zájezd do Botanicusu v Ostré u
Nymburka. Prohlédli si, jak žili na našem
území Keltové a také velmi pěkné a
rozlehlé zahrady bylinek. Po náročné a
opatrné chůzi po kamenitých chodnících,
někteří
z nás
poobědvali
v místní
restauraci a spokojeni jsme se vraceli
domů.

Loučení s prázdninami
Tak jako děti prázdniny vítaly, tak se s nimi
i rozloučily. Ačkoli v září, počasí jim přálo.
Z toho důvodu si užili nejen jednotlivé
soutěže připravené na hřišti a následnou
diskotéku zakončenou židličkovanou o
plyšáka, ale také hasiče. Ti původně
nabízeli jednu ze soutěží, a to sestřelení
PET láhve proudem vody. Nakonec se však
všechno zvrhlo ve vodní bitvu mezi dětmi
a plaňanskými hasiči. Kdo ji začal snad ani
nemusíme upřesňovat. Ohýnek připravený
na špekáčky se tak hodil víc než dost. (lm)

Dne 6.října v 17:00 hodin Vás zveme na
cestopisnou
přednášku
s vodáky,
jmenovitě s p. Ing. V.Polákem na téma
Albánie
a
Makedonie
do
nově
zrekonstruované klubovny po bývalé
Jednotě. Rekonstrukce byla provedena
naším obecním úřadem.
A ještě v říjnu Nás čeká zájezd do Polska
za podzimními, pro někoho možná i
vánočními nákupy. Protože již v současné
době je o tento zájezd velký zájem,
upozorňujeme, že nejdříve budou
uspokojeni členové naší organizace a stav
zájemců bude doplněn o nečleny.
Pro zimní měsíce se pokusíme zajistit
vstupenky na Vánoční koncert v Kolínském
divadle, který se v minulém roce velmi
líbil. Rovněž uvažujeme o návštěvě
místního zámku nebo jiné předvánoční či
vánoční akce
Na tyto akce Vás zve výbor MO STP
Zdena Holubová

JUBILEA

Sýkora Jan
70
Mašín Vlastimil
70
Procházka Karel
75
Sedláčková Jana
70
Svojšová Věra
70

Výsledky anket
V minulém čísle a ve stejný čas i na webu obce jsme zveřejnili anketu „Kultura a sport“. Výsledky z
hlasování vám předkládám:
Pořadí celkový počet hlasů
1. Neckyáda 49
2. Koncerty v kapli 38
3. Masopust 28
4. Sportovní turnaje 25
5. Staročeské máje 22
6. Čtení dětem 21
7. Recesní 1.máj průvod 13
Neckyádu zorganizujeme ve druhé polovině června příštího roku spolu s dětským dnem.
Jsem mile překvapen zájmem o koncerty v kapli. Paní Blanka Zedníková si v rámci dnů kulturního
dědictví vyzkoušela jak se hraje v kapli na harmonium. Mohu potvrdit, že to byl hezký zážitek. Možnost
koncertu jsem nabídl dětskému sboru Kuňky z Chotutic, který navštěvují také děti z Radimi.
V anketě se také objevily dva hlasy pro výstavbu rozhledny a po jednom hlasu pro letní parkety,
přednášky a letní kino.
Budeme se snažit zorganizovat další akce dle pořadí zájmu. Nic se ale nadá dělat bez pomoci a nadšení
co největšího počtu dobrovolníků. Proto vyzývám další zájemce. Připojte se k nám.
Další anketa se týkala možného přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého
Pořadí celkový počet hlasů
1. Ke kapli 49
2. Zpět na místo 36
3. Jinam 14

Dalších pět hlasů se přiklánělo k přesunutí sochy do blízkosti kamenného mostu.
Je tedy rozhodnuto a sochu přemístíme ke kapli. Možná, že v době kdy budete číst tyto řádky, bude
socha na novém místě. Bohoslužbu povede a sochu vysvětí pan farář Nerad. Přesný termín ještě není
znám.
MS

Mikulášská besídka
6.12.2014 – sál Obecního
domu od 13:30

Čekají Nás soutěže o zajímavé ceny,
pravé peklo a Mikuláš s anděly
! Balíčky pro děti sebou!
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