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Vážení sousedé,
a znovu začínám mostem. V polovině března
nám byl od Vodoprávního úřadu Kolín doručen
souhlas s opravou mostu. Po vydání
stavebního povolení, resp. po nabytí jeho
právní moci, už bude možné zahájit
rekonstrukční práce. Reálně lze tedy říci, že
oprava starého mostu bude zahájena v květnu
nebo v červnu a ještě letos musí být
dokončena. Jak jsem již psal v minulém čísle,
lávka pro pěší není součástí projektu. Budeme
se ale snažit, aby současná lávka plnila svou
funkci do té doby, než bude uvedena do
provozu lávka nová.
V únoru letošního roku nám byla přidělena
dotace na projekt „Stezka Liechtensteinů“.
Jedná se o projekt, v jehož rámci dojde k
částečné opravě cesty na Dobřichov. Zde
vzniknou odpočinková místa se stoly a
lavicemi, stojany na kola, odpadkovými koši,
informační tabulí s mapou Radimi a okolí. Další
místo se stejným vybavením také vznikne u
zámku, přesněji ve výklenku u trafostanice.
Poslední zastavení se bude nacházet přímo
před kaplí. Chodník zde bude dlážděný
kamennou mozaikou. V projektu není
opomenuta ani zeleň. Podél chodníku bude
vysazeno skoro osmdesát kusů habru.
Nejdůležitější částí projektu je kompletní
stavební obnova kaple. Ta zahrnuje odvedení
srážkové vody od kaple, opravu kamenného
pláště, opravu krovu a výměnu střešní krytiny.
V interiéru bude provedena oprava

vitrážových oken, bude obnovena původní
výmalba a opravy se dočká také vstup do
kaple.
Největším nepřítelem tohoto projektu je
rychle plynoucí čas. Vzhledem ke končícímu
programovému období musí být realizace
oprav kaple ukončena ještě letos. Doufám, že
se nám tento smělý plán podaří, i přes velkou
časovou náročnost, uskutečnit.
V letošním roce dojde k realizaci přejezdového
zabezpečovacího zařízení na přejezdech ČD.
Jedná se o výstražný tón a světelnou
signalizaci. Tato akce je plně v rukou ČD a ani
vzniklá petice některých občanů žijících v ulici
Sportovní
nemůže
realizaci
projektu
zabezpečovacího zařízení zastavit.
Od července chceme zahájit spolupráci s
Pečovatelskou službou města Pečky. Proto
prosím hlavně starší spoluobčany, aby
věnovali pozornost nabídce služeb uvedené
uvnitř tohoto čísla Radimských listů a
prostřednictvím odpovědního lístku nám
sdělili, zda by některou z uvedených služeb
chtěli využívat. Dle Vašich odpovědí se bude
zastupitelstvo zabývat otázkou možnosti
alespoň částečné úhrady úkonů, které by naši
občané využívali.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál
mnoho krásných sluníčkových dní.
Martin Sýkora, starosta

Velikonoce
Velikonoce letos byly začátkem měsíce.
Těšili jsme se na sváteční setkávání rodin a
přátel. Je to příležitost popovídat si u
společného stolu, zavzpomínat a svátečně
si pochutnat.
Velikonoční pečení, to jsou mazance,
věnce, jidáše a brioše. Nesmí chybět ani
velikonoční beránek. Proto nabízím recept
na příští rok.
KOKOSOVÝ BERÁNEK
Suroviny:
* 250g polohrubé mouky
* 200g hery
* 180g moučkového cukru
* 1 vanilkový cukr
* 3 vejce
* 250g tvarohu
* ½ balíčku prášku do pečiva
Na potření:
* 50g rostlinného tuku
* 50g moučkového cukru
* 100g strouhaného kokosu
* 2 rozinky nebo lentilky na oči
Postup:
1. Tuk utřeme s moučkovým a vanilkovým
cukrem a vejci do pěny
Tvaroh rozředíme mlékem a přidáme ke
žloutkové hmotě.
2. Nakonec vmícháme mouku s práškem do
pečiva.
3. Vymazanou a moukou vysypanou formu
naplníme těstem a pečeme při teplotě 160
stupňů asi 40 minut
4. Po úplném vychladnutí celého beránka
potřeme tukem utřeným s cukrem a obalíme v
kokosu.

Dobrou chuť!
Jana Jirásková

Nádvoří zámku na Velikonoce ožilo jarmarkem. Děti
mohly krmit živá zvířátka a o kulturní program se
postaral dětský pěvecký sbor Kuňky. Příchozí si v kase
zámku mohli vyzkoušet malování kraslic voskem,
nebo zdobení velikonočních perníčků. Nechyběly ani
speciální prohlídky zámku s milým občerstvením v
černé kuchyni.
lma

"3.třída a
jejich
příprava s
Bc.Zuzanou
Pellerovou
na
Velikonoce."

I když nám počasí připomíná více zimu než
jaro, na Škaredou středu děti z MŠ a ZŠ
Radim byly potěšit obyvatele Domu
seniorů
a
zaměstnance
OÚ.
Svým
krátkým
vystoupením
jsme
společně
oslavili
nadcházející
velikonoční svátky.

„Ukliďme svět“
V sobotu 11.4.2015 jsme se sešli v hojném
počtu na akci s názvem „Ukliďme svět“.
Sešlo se nás skoro padesát! Zaměřili jsme
se na úklid koryta Výrovky a blízkého okolí.
Jednalo se hlavně o naplaveniny z
červnové povodně 2013. Společně jsme
ulevili přírodě od 540 kg nepořádku. Na
fotografii rozhodně nejsme všichni.
Doufám, že se příště sejdeme v ještě
větším počtu. Moc děkuji všem uklízejícím.

„Cesty vody“
Mezinárodní projekt Cesty vody – cesty k
sebe je dokončen a MAS Podlipansko,
o.p.s. slavnostně otevřelo nově vzniklá
výtvarná díla a instalace. V radimském
lomu
je
nově
instalované
dílo
„ZKAMENĚLINY“,
které
společně
zrealizovali Juliana Hadvigová (keramička)
a Leo Pivoňka (kovář). Na místě jsou
vytvořeny z keramiky a kovu modely
inspirované pravěkými mlži. Ty jsou
instalovány na kameni, který se do 50. let
20. století v místě těžil. Keramické modely
jsou překryté kovovou mříží, která
kopíruje tvar pravěkých nálezů. Pro děti je
připraveno „hrabaliště“, kde si mohou
najít svoji keramickou zkamenělinu.
Martin Sýkora

Martin Sýkora

"Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16, který
proběhl 4.3.2015".
K zápisu do MŠ pro školní rok 2015/16 přišlo 35
žadatelů.

Velmi nás mrzí, že nemůžeme všem žádostem
vyhovět. I.Čáslavová, Mgr.P.Jirková

Březen – měsíc knihy
V měsíci březnu se každým rokem
zamýšlíme nad významem knihy. S knihou
se setkáváme celý život.
Už malé batole si oblíbí obrázkovou knihu,
barevnou a rozkládací. Později se naučí
říkadla, která mu rodiče recitují. Tím se
rozvíjí slovní zásoba a obrázky obohacují
dětské vjemy.
Ve škole se výuka bez knih neobejde. Jsou
to učebnice, které předávají dětem nové
poznámky. Začínají výukou abecedy,
skládáním slabik, slov a vět. Jaká radost,
když se dítě naučí číst! Co teprve, když umí
přečíst souvislý text a první knihu. Učíme
číst s porozuměním a děti si pak rády
povídají o tom, co přečetly a co je zaujalo.
Často se ptají, jak to bude dál? Pomalu
vznikají doma dětské knihovničky a dětem
i studentům se tříbí čtenářský vkus.
Nejednou se mladý čtenář chce podobat
hrdinovi z knihy a bere si ho jako vzor.
Knihy jsou určeny i dospělým. Někteří
navštěvují lidové knihovny. V knihách
nalézají mnoho poznatků z nejrůznějších
oborů, kultur i ze světa. Oblíbené jsou i
cestopisy, slovníky a odborná literatura.
Potěší též dobrodružná kniha, knihy o
přírodě, sportu, o vaření. Pro šikovné ruce
jsou knihy pro kutily, pro zahrádkáře a pro
řidiče. Každý čtenář najde knihy podle
svých zájmů a ke své spokojenosti.
Autorům knih bych přála nejširší okruh
námětů a co nejvíce čtenářů.
Jana Jirásková

Původní prostory určené pro knihovnu
byly ve velmi zbědovaném stavu. Strop
připomínal vlnobití a původní bílá
výmalba evokovala spíše prostor uhelné
kotelny. Poslední kapkou k nápadu
přestěhovat knihovnu bylo velmi strmé
schodiště. Bezbariérový prostor bohužel
nemáme. Našli jsme ale jiné, podstatně
lépe přístupné místo.
Jedná se o bývalou hernu stolního tenisu v
suterénu budovy úřadu. V současnosti je
prostor vymalován, jsou nainstalovány
nové regály, zbývá položit nové běhouny a
knihy se mohou stěhovat do regálů, kde
budou opět trpělivě čekat po dohledem
svědomité paní Šindelářové na své čtenáře.
O otevření knihovny Vás budeme
informovat obecním rozhlasem.

Naše škola
Při vstupu do budovy naší školy nás
zaujme výzdoba chodeb a oken. Výzdoba
se nejen obměňuje, např. podle ročních
období nebo
významných
výročí, ale je i
trvalá. Úžasná
je
výzdoba
vítězných
pohárů
z
různých soutěží. Dále je to množství
diplomů, které jsem nestačila spočítat.
Diplomy obdržely děti za účast a umístění
ve sportovních a kulturních soutěží i
pěveckých, výtvarných jiných. To je
podívaná! Jsou u nás opravdu šikovné děti
a je radost s nimi pracovat. Od ledna 2015
proběhly na škole akce školní i
mimoškolní.


Konala se ukázka výuky v 1.ročníku.
Škoda, že se akce nezúčastnilo více
rodičů. To by vyučující určitě potěšilo.



Proběhl zápis dětí do 1.ročníku. Z
počtu 19 dostalo 5 dětí odklad školní
docházky.



V prosinci, 17.12., navštívili žáci Dům s
pečovatelskou
službou.
Takové
návštěvy starších občanů konají
pravidelně a střídají se s dětmi z
mateřské školky. Rády potěší a
zazpívají,
přinesou
i
dárečky.
Velikonoční návštěvu naplánovali na
1.dubna. Den matek na 7.květen 2015.
Příležitostně půjdou i do kanceláře
Obecního úřadu. Občerstvení pro Dům
seniorů pomáhá zajistit s obcí i
Kulturní a školský výbor.



Paní učitelka Menšíková pečuje o
nástěnku na chodbě OÚ. Chystá tablo
vycházejících žáků 5.ročníku a
přecházejících dětí z MŠ do 1.ročníku v
září.
Jana Jirásková

Pan starosta
Martin Sýkora
popřál
zaměstnancům
ke Dni učitelů.
Děkujeme
Mgr.Petra
Jirková

K zápisu do 1.ročníku ZŠ pro
školní rok 2015/16 přišlo se
svými nejbližšími 19 dětí.
Všichni se snažili dokázat, že
to v té první třídě určitě
zvládnou.
TAK VÁM, MILÍ BUDOUCÍ
PRVŇÁČCI, PŘEJEME HODNĚ
ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ NA
ŠKOLNÍ CESTĚ!

Stolním tenistům končí sezona

Anička je druhá
v republice
V loňské sezoně
vyhrála seriál osmi
turnajů mladšího
žactva Grand Prix v
kategorii mladší žactvo, kde jsou kluci i
děvčata dohromady a tu samou soutěž
jako starší žákyně. Řeč je o Anně Stránské,
která je nadějnou hráčkou stolního tenisu.
Na svém kontě má vítězství seriálu turnajů
Středočeského kraje v kategorii mladší
žactvo i kategorii starších žákyň.
V této sezoně si ke svým úspěchům
připsala ještě výhru na mezinárodním
turnaji v soutěži družstev Satellit Tour v
Havířově a Hluku, když za celé dva turnaje
prohrála pouze jeden zápas a tak svému
týmu velkou měrou přispěla k vítězství.
V Hluku se dostala také do finále mladších
žákyň, kde však po smolném konci své
soupeřce podlehla.
Zvítězila však například na bodovacích
turnajích České republiky mladších žákyň
17. ledna 2015 ve Valticích a 22. února v
Hostinném. V letošním roce ji ještě nikdo
neporazil.
Na žebříčku České republiky mladších
žákyň této úspěšné sportovkyni z Radimi
patří druhé místo. V žebříčku starších pak
místo patnácté.
Jde o úspěch, který nemá v Radimi
obdoby, ba snad ani u mládeže v okrese,
co se stolního tenisu týče.
Trenéry Aničky jsou bývalý úspěšný
reprezentant a hráč bundesligového PSV
Mühlhausenu
Bohumil
Vožický
a
olympionik z Athén Richard Výborný.
lma

Po odehraném 20. kole je "A" mužstvo v
regionálním přeboru na 7. místě, "B"
mužstvo v regionální soutěži 1. třídy na 3.
místě a "C" družstvo v regionální soutěži 2.
třídy také na 3. místě. Do konce března
zbývají odehrát dvě poslední kola.
J. Prorok

Fotbal
Zdravím příznivce kopané v Radimi. Jelikož
zima
je
ve
fotbale poměrně
mrtvé období,
pouze se trénuje
a
hrají
se
přípravné zápasy
nemám
moc
možností co do
tohoto čísla listů psát.
Naše družstva od přípravek pro dospělé
se účastnili různých turnajů. Dlouhodobě
hráli turnaj však pouze mladší přípravka a
A mužstvo, oboje v Kolíně. Mladší
přípravka v halovém turnaji zakončila své
působení na třetím místě se ziskem 46
bodů. K tomu nám řekl trenér Michal
Zedník "Ve dnech 21. 12., 18. 1., 1. 2. a 8.
2. jsme se zúčastnili Zimní ligy mladších
přípravek v Kolíně, což byl čtyřdílný seriál
turnajů, určený pro děti narozené v roce
2007 a mladší. Do zápasů nastoupili tito
hráči TJ Viktoria Radim: Michal Sýkora,

David Žoudlík, Jan Zedník, David
Chramosta, Tomáš Pršo, Lukáš Marek,
Olliver De La Luz, Ondřej Petrák, René
Mestek, Robert Němeček, Matyáš Kučaba,
Michal Dufek. V celkovém součtu čtyř
turnajů jsme se umístili na 3. místě (1.
turnaj = 4. místo, 2. turnaj = 3. místo, 3.
turnaj = 3. místo a 4. turnaj = 1. místo),
přičemž jsme získali 46 bodů s celkovým
skóre 53:9. David Žoudlík byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje. Konečné
pořadí všech zúčastněných týmů: 1. AFK
Pečky, 2. FK Kolín 07, 3. TJ Viktoria Radim,
4. FC Velim, 5. FK Bohemia Poděbrady, 6.
FK Mladá Boleslav 08, 7. FK Kolín 08." A
mužstvo hrálo turnaj na umělé trávě, v
konkurenci družstev Nymburku, Velim,
Kolín U-19, Poříčan a Libic nad Cidlinou
obsadilo druhou příčku. Jinak soutěže se
nám rozběhly od 7. 3. 2015.

Šipkaři si brousí zuby na Mistrovství
republiky
A družstvo stále
drží třetí pozici.
Před námi jsou
pouze
Králův
Dvůr ,,A" a Buldogs Praha. Na dotírající
Letnou máme náskok pěti bodů a zbývá
nám pět kol do konce soutěže. Cílem je
tuto pozici, která zaručuje účast na MČR,
udržet.
V dubnu nás čeká finále Poháru družstev v
Praze, kde se utká 12 nejlepších týmů ze
Středočeského kraje. Z tohoto klání vyjdou
3 družstva, která pojedou o týden později
reprezentovat Kraj na republikové finále.
B družstvo se ve své skupině dělí o krásné
3. místo s hráči ze Žehuně, naši však mají
lepší bilanci vzájemných zápasů. Družstvo
CZDA si v nejvyšší soutěži zajistilo již s
předstihem play-off, do kterého postupují
první 4 týmy. V tabulce se nacházíme na 1.
místě s bilancí 11-1-2.
Petr Loukota

Nejlepší byly letos
kočky

V rozpise se můžete podívat kdy můžete
zajít podpořit naše družstva. Za
projevenou
přízeň
děkujeme.

Tajemník
Radim

Tělovýchovné

Dušan Hrabal
jednoty Viktoria

Sportovní ples v
Radimi letos připadl
na 7. března. Opět byl
plný
důmyslných
masek. Zaplesat si
přišli zombie, nádherné kočky, námořníci,
ale také celé osazenstvo z Pomády, které
navíc předvedlo oslnivý tanec. Prvenství v
podobě drobného ocenění si letos odnesla
právě skupina koček. Na všechny přítomné
čekala bohatá tombola, kde si na své
kromě milovníků uzenin přišli také
kutilové. Ženy nejvíce toužily po
konferenčním stolku nebo osvětlení.
(lma)

Letos bylo o ples více
K tradičním plesům, které začínají
mysliveckými, letos přibyl ještě jeden. Svůj
ples zde měl také Kenast. Nejprve tedy
plesali myslivci z Peček a Plaňan. Na své si
přišli také Plaňanští hasiči a svůj velký den
si v Radimi prožili studenti Liblické střední
školy, kteří zde měli svůj maturitní ples.
Pak sál patřil Radimským sportovcům a
všem příznivcům maškarního karnevalu.
Posledním plesem byl právě ples Kenastu,
který se uskutečnil 20. března. Hlavní
hvězdou večera byla kapela Holki.
Přítomné však bavil také DJ Kofola a
zpočátku hrála Poděbradka.
(lma)

Mezi dětmi vyhrál robot
Převlek robota, zřejmě doma vyrobený z
papírových krabic měl největší úspěch
mezi dětskými maskami na sobotním
karnevalu pro děti. Kromě robota v sále
tancovaly princezny, poletovaly tam víly a
všechny chránili švarní rytíři. Objevil se
také medvídek Pú, fotbalista, malý elegán,
sladký popcorn nebo jeptiška.
(lma)

„Pršák v OB“

V předstihu Vám představuji dopravní řešení v
ulicích V Bažantnici, částečně v ulici Zahradní a
Za Vodou.
Nejhorší dopravní situace je v současnosti při
výjezdu z ulice V Bažantnici. Dalším důvodem
změn je parkování vozidel na ulici, které je v
rozporu se zákonem o provozu na pozemních
komunikacích. Jednosměrný průjezd uvedených
ulic přispěje k lepšímu přehledu řidičů při
vjíždění na hlavní silnici. Díky jednosměrnému
provozu nebude parkování ve výše zmíněných
ulicích v rozporu se zákonem. Vozidla již
nebudou stát na chodníku a pěší jej budou moci
plně využívat. V ulici Za Vodou se citelně sníží
počet projíždějících vozidel.
Pevně věřím, že si na změnu rychle zvykneme.

Zpráva o činnosti MO Svazu tělesně
postižených v Radimi.
Výroční členská schůze, která se konala
21.března 2015 hodnotila plnění usnesení
z minulé výroční schůze a zároveň si
stanovila nové úkoly pro tento rok.
Od minulé výroční schůze odešlo z našich
řad 10 členů. Šest z nich zemřelo a čtyři
členové požádali o zrušení členství. Nově
výbor organizace přijal 8 členů, čímž k
dnešnímu dni máme 78 členů.
Jednou z našich povinností byly návštěvy u
členů při jejich významných životních
jubileích. Rovněž i letos chceme spolu s
malým dárečkem tyto členy navštěvovat a
pohovořit si s nimi o všem co je zajímá.
Mimo plán činnosti jsme ve spolupráci s
obecním úřadem zprostředkovali cvičení
jógy pro starší občany, které je pravidelně
v úterý a ve čtvrtek navštěvováno v
klubovně po bývalé Jednotě. Cvičení
dobrovolně řídí paní Irena Mrázková.
Pro zlepšení fyzické a duševní kondice
přispívala a částečně byla využívána i
nabídka rekondičních a rekreačních
pobytů, včetně zahraničních, které
zprostředkovává okresní výbor STP Kolín i
v tomto roce. Nabídka je ve vývěsní
skříňce.
V měsíci únoru letošního roku jsme
uspořádali besedu ve spolupráci s Policií
ČR pro seniory a to na téma:“ prevence
kriminality „.
Následně po VČS 26. března jsme navštívili
výstavu květin u p. Starkla. Počasí nám
přálo a zájezd se vydařil ke spokojenosti
všech čtyřiceti účastníků.
V loňském roce jsme na jaře a na podzim
uskutečnili nákupní zájezd do Polska.

Rovněž letos a to již 16.dubna tento zájezd
uskutečníme.Bližší informace vám budou
sděleny obecním rozhlasem.
Rovněž jsme spolupracovali s Obecním
úřadem na akci Živá kronika. Členky
osobně navštěvovaly, vysvětlovaly a zvaly
na účast v této akci občany, kteří svými
dokumenty, fotografiemi a vzpomínkami
měli co říci k dění v obci v minulých letech.
V měsíci květnu máme naplánovanou
návštěvu zámku v Poděbradech, případně
jízdu parníkem z Poděbrad na soutok Labe
s Cidlinou.
V červnu loňského roku jsme byli na
výstavišti v Lysé n. L.,kde byly
pozoruhodné ruční práce seniorů a
výtvarné práce dětí základních škol, včetně
té naší základní školy. Rovněž letos a to 11.
června se do Lysé n. L. znovu podíváme,
kde mimo květinek a sadby pro naše
zahrádky budou senioři vystavovat své
ruční práce.
V září jsme uspořádali zájezd do
Botanicusu v Ostré. Pro některé členky
chůze po kamenných chodnících nebyla
příliš vhodná a tak využily odpočinek s
posezením v bylinkových zahradách. Pro
září letošního roku máme naplánovanou
návštěvu divadelního představení v
divadle v Kolíně. Pevně doufáme, že o tuto
akci bude zájem a to jak našich členů, tak i
z řad občanů.
V loňském roce v říjnu jsme se
neplánovaně účastnili v Kolíně na Zámecké
Dne seniorů. Dále byl v říjnu uskutečněn
nákupní zájezd do Polska, který máme
naplánován i na říjen letošního roku.
Rovněž v říjnu se uskutečnila přednáška
pečeckých vodáků o Albánii a Makedonií a
to již v nově zrekonstruované klubovně po
bývalé Jednotě, kterou obecní úřad vybavil
promítacím zařízením a kterou chceme i
nadále využívat k přednáškám.

V listopadu, mimo náš plán, jsme se
zúčastnili spolu s ostatními občany a
občany z –Mladovožicka v zámku v Radimi
přednášky „ Povídání o starých časech“ a
na oplátku naší členové, manželé
Kuchařovi, byli zase na celodenním výletě
vč. přednášky na Mladovožicku.

Výměna
průkazů
osob
se
zdravotním
postižením

Rok činnosti naší organizace jsme ukončili
návštěvou Mikulášské na Zámecké v
Kolíně, kterou pořádá okresní výbor STP a
Vánočním koncertem Velkého dechového
orchestru Dolní Chvátliny v divadle v
Kolíně. I letos máme naplánované
rozloučení s rokem naší činnosti Vánočním
koncertem v divadle v Kolíně, případně
návštěvou zámku v Radimi.

V průběhu roku 2015 bude Úřad práce
postupně měnit průkazy osob se
zdravotním postižením.

Děkujeme tímto panu Martinu Sýkorovi,
starostovi obce a celému zastupitelstvu za
poskytnutí finanční podpory i za jejich
vstřícnost a pomoc při řešení některých
našich problémů. Dále děkujeme všem
pracovnicím OÚ, které nám vždy ochotně
poskytovaly radu a pomoc.
za výbor org.: Z.Holubová

AKCE NA ZÁMKU
VEČERNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU PŘI SVÍČKÁCH
16. května, 6. června
Prohlídka zámku při svitu svíček, s kostýmovaným
průvodcem a malou ochutnávkou dobových pokrmů v
černé kuchyni Délka večerní prohlídky cca 50 minut.
Vstupné: 160 Kč / děti do 12 let 110 Kč. Rezervace míst
nutná! email: info@zamek-radim.eu, tel.č.: 774607650.
Časy prohlídek na doptání při rezervaci nebo na
www.zamek-radim.eu
PŘIPRAVUJEME:
Květinové variace (květen)
18. Července 2015 - DVEŘE DOKOŘÁN aneb
PROZKOUMEJTE HISTORII PO SVÉM...
Volný pohyb návštěvníků zámku (bez průvodce) /
Zpřístupněné prostory zámku (od sklepa po půdu) /
Bohatý doprovodný program / Divadlo / Dobová hudba
/ Výtvarné dílny / Řemeslné tržiště

Nejdříve by se měli dostavit:
Klienti, kteří jsou držiteli průkazu
mimořádných výhod (papírový průkaz
s platností kratší než do 31.12.2015),
držitelé průkazu mimořádných výhod
(papírový průkaz s platností déle než do
31.12.2015 a trvale či neomezeně) a dále
pak držitelé dočasného průkazu osob se
zdravotním postižením s datem vydání
v roce 2013 (zalaminovaný průkaz), a jsou
zároveň poživateli příspěvku na mobilitu.
Úřad práce zaslal těmto klientům výzvu
k prokázání dalšího nároku na průkaz
osoby se zdravotním postižením. Ve výzvě
jsou uvedeny veškeré informace, které se
výměny týkají. Bude nutné předložit
občanský průkaz, průkaz osoby se
zdravotním
postižením
a
aktuální
fotografii. V případě pochybností bude
nutné předložit i rozhodnutí, kterým byly
žadatelům přiznány mimořádné výhody
příslušným městským úřadem.
Držitelé dočasného průkazu osob se
zdravotním postižením s datem vydání
rok 2014 a 2015 se mohou dostavit
k výměně průkazů během celého roku
2015, nejdříve však od 1.4.2015.
Oddělení nepojistných sociálních
Kontaktní pracoviště Kolín

dávek

Zbývající část sazebníku úkonů pečecké pečovatelské služby najdete na OÚ.
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