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„Radzimofská ročenka“ je prvým vydaním občasníka, ktorým by sme Vás radi informovali o dianí v našej
obci počas celého roka. Keďže rok 2019 sme začali s novou pani starostkou, vráťme sa ešte kúsok späť,
do novembra 2018, kedy sa konali voľby do obecných samospráv.

Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania
dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým ešte raz poďakovala
za prejavenú dôveru, ktorá ma posunula až na post starostky
našej obce. História sa opakuje a po niekoľkých desaťročiach
na starostovskú stoličku si znova sadá žena.
Dôveru, ktorú ste mi vyjadrili vo voľbách sa budem snažiť nesklamať a zúročiť svoje 11 ročné pôsobenie v samospráve.
Mojím cieľom za pomoci Vás všetkých, je našu obec posunúť
dopredu, aby bola obcou rozvíjajúcou sa, či už v prostredí
kultúry, športu ako i občianskej vybavenosti a bytovej politiky. Jednou z hlavných priorít nadchádzajúcich rokov tohto
volebného obdobia je začatie prác na individuálnej bytovej
výstavbe a odpredaj pozemkov, aby naše deti mali možnosť
nového, moderného bývania a založenia si vlastných rodín
v rodnej obci.
Verím, že rok 2020 nám prinesie zmeny, ktoré budú
pozitívne pre nás všetkých. Je vianočný čas a mnohí z nás
si dávajú rôzne predsavzatia. Verte, že aj ja mám svoje predsavzatia a plány. Prajem si, aby Vám občanom našej obce
pri ich naplnení priniesli kľudný a spokojný život naplnený
radosťou, potešením a aby naša veľkosťou malá obec bola
veľká svojou realitou a dianím v obci.
Všetkým spoluobčanom a čitateľom Radzimovskej ročenky
prajem pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich
najbližších, v novom roku pevné zdravie, spokojnosť, pohodu
v rodinách, na pracoviskách a úctu jeden k druhému.
Kristína Biskupičová, starostka obce Radimov

Dedinka v údolí Radimov sa volá,
jej história v sebe veľa toho skrýva.
Naši predkovia dedinku založili,
aby pracovití ľudia dobre tu žili.
V prekrásnom údolí dedinka leží,
na kopci lipky ju strážia.
Do veľa sŕdc sa ona vryla,
veľa životov ona ovlyvnila.
Chotár pásikmi polí bol vymaľovaný,
medzami a poľnými cestami ohraničený.
Hlboké cesty a hraničky boli dobytkom vypásané,
nádhernými zážitkami detí poznačené.
Pohostinnosť a úcta jeden k druhému sa tu zakorenila,
radosť našim predkom tým vytvorila.
Prekrásne chvíle života dajú sa tu stráviť,
Radimovskej dedinke nesmie nikto,
nikdy ublížiť.
Autor: Jozef Masaryk

Prajeme Veselé Vianoce
a šťastný Nový rok 2020.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
V sobotu 10. novembra 2018 sa konali v čase od 7.00 do
22.00 hod v malej sále kultúrneho domu voľby do orgánov
samosprávy obcí. Do zoznamu voličov v našej obci bolo
zapísaných 461 voličov. Z toho sa zúčastnilo volieb 333
voličov, čo predstavuje 72,33 %. Pre starostu obce bolo
odovzdaných 332 platných hlasovacích lístkov a pre voľby
poslancov OZ bolo odovzdaných 330 platných hlasovacích
lístkov.
O funkciu starostu obce sa uchádzali traja kandidáti p. Kristína Biskupičová, p. Stanislav Masaryk, p. Ivan Tokoš. Za starostu obce bola zvolená p. Kristína Biskupičová NEKA so 140
platnými hlasmi. Z 12 kandidátov na poslanca OZ boli 7 zvolení a 5 zostávajú náhradníkmi. Odovzdané hlasy si rozdelili
nasledovne:

SĽÚBILI SI VERNOSŤ:
Jakub Vanek - Sabína Vrbová 31.8.2019
Dávid Timko - Michaela Švrčková 7.9.2019
David Herda - Andrea Hrubošová 7.9.2019
Ing. Filip Bitala - JuDr. Diana Pavlíková 7.9. 2019
Mgr. Patrik Božek - Simona Tokošová 14.9. 2019
Lukáš Krška – Dana Bartošová 26.10.2019
Srdečne blahoželáme

Ivan Tokoš, NEKA............................................................................224 hlasov
StanislavTokoš, Doma Dobre ……………...........................................211 hlasov
Monika Štefková Ing., NEKA…………….............................................209 hlasov

ROZLÚČILI SA S NAMI:

Katarína Vaňková Mgr., KDH………..................................................203 hlasov
Jozef Pavlík, Ing., SMER-SD, SNS, MOST-HÍD……………..................197 hlasov
Lucia Žilínková, Mgr., KDH…………….................................................168 hlasov
Anna Sasová, Bc., KDH……............................................................154 hlasov
Náhradníci:
Marta Iglárová SMER-SD, SNS, MOST-HÍD…………….....................149 hlasov
Ivana Pochylá, KDH…………..............................................................141 hlasov
Stanislav Dermek, KDH……………......................................................132 hlasov

Jozef Solárik 17.1.2019 vo veku 57 rokov
Terézia Šimková 21.2.2019 vo veku 83 rokov
Izidor Krajčovič 25.2.2019 vo veku 78 rokov
Oľga Hladká 16.4.2019 vo veku 78 rokov
Alžbeta Knotková 22.4.2019 vo veku 69 rokov
Fabián Vanek 22.8.2019 vo veku 90 rokov
Jozef Hladký 23.9.2019 vo veku 48 rokov

Patrik Ondráš, SMER-SD, SNS, MOST-HÍD…………….......................101 hlasov
Ľudmila Ondrášová, SMER-SD, SNS, MOST-HÍD……………...............81 hlasov

Kultúrno - spoločenské aktivity
Zažili sme...
3.1.2019 - Cirkus „VENASIS“ pre deti – OcÚ
26.1.2019 - Poľovnícky ples – PZ
9.2.2019 - Hasičský maškarný ples – DHZ
8.3.2019 - Degustácia ovocných destilátov – SZZ
19.-22.4.2019 - Veľkonočné tradície v obci
1.5.2019 - Stavanie máje – regrúti
26.5.2019 - Vystúpenie víly Elly – SČK
1.6.2019 - Ochotnícke divadlo „ZÁMČISKO“, predstavenie KUBO -OcÚ
9.8.2019 - Disco zábava – PZ
10.8.2019 - Tanečná hodová zábava „POPUĎANÉ“ – PZ
12.8.2019 - Priateľský hodový futbalový zápas medzi horným a dolným koncom
11.11.2019 - Pamiatka obetiam vojny „Červené maky“ , JD, MŠ, OcÚ
4.12.2019 - Mikulášska nádielka-bábkové divadlo „LIENKA“ s rozprávkou-OcÚ

Spoločenská kronika
VITAJTE MEDZI NAMI:
František Hyža
David Križánek
Stella Poláček
Sofia Sasová
Tamara Kozányová

Ešte zažijeme...
21.12.2019 - Vianočný koncert Mistříňanky - OcÚ
Čo bude v roku 2020...
05.01.2020
Pingpongový turnaj
18.01.2020
Poľovnícky Ples
25.01.2020
Detský maškarný ples
31.01.2020
Koncert Fleret – KD
21.02.2020.
Fašang Hasiči u cimbalu
22.02.2020
Fašiangová krojová zábava
06.03.2020
Degustácia ovocných destilátov
21.03.2020
Ochutnávka ovocných destilátov
30.04.2020
Stavanie Máj
10.05.2020
Deň matiek
29.05.2020
MDD
05.09.2020
Otvorené sklepy

Čo sa urobilo v našej obci
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ:

Kompletne zrekonštruovaný rigól v
„krenovici“
a prejazd, „za prední“ v celkovej hodnote 3 320,32 €.
Výmena strechy na pošte a nové latovanie v hodnote 4
270,05 €. Nová zastávka pri poštovom úrade v hodnote
2 860,79 €. Zrušil sa kompostér za bránou cintorína.
Nakoľko v tomto kompostéry bola zmes odpadov a to
plastových kahancov, vencov a iného, nie biologicky rozložiteľného odpadu. Na odpad z cintorína slúži 1100 l
kontajner, ktorý je umiestnený pred vchodom do cintorína, kahance je potrebné separovať a vhadzovať do farbených vriec. Prosím, nevhadzujte do vriec na kahance
odpad, ktorý patrí do zmesového komunálneho odpadu.
Zároveň oznamujeme všetkým nájomcom hrobových
miest, že nájomné zmluvy majú platnosť do decembra
roku 2020. Preto je potrebné uzavrieť v predstihu nové
nájomné zmluvy na hrobové miesto na Obecnom úrade
v Radimove od mája 2020. Od občanov obce pribúda čoraz viac ústnych žiadostí a dotazov na odstránenie tují z miestneho cintorína. Uvítali by sme, keby ste
písomnou formou vyjadrili Váš názor na zachovanie,
alebo výrub tují. Úprava verejnej zelene v okolí domu
smútku zostrihaním skalníka , ktorý bol prerastený. Boli
vyrúbané suché stromy. Výmena časti oplotenia ihriska. Úprava a vyčistenie priestoru pri panelovej ceste k
vinohradom, úprava starého smetiska, na ktoré je prísny
zákaz sypania smetí. V súčasnej dobe je na ňom uložená
haluzovina.
BUDOVY:
Oprava elektroinštalácie v školskej jedálni a vybavenie
školskej jedálne profi sporákom a novou kuchynskou
linkou. Odstránenie drevenej šúchacej veže v areáli materskej školy, ktorá bola v nevyhovujúcom technickom
stave a odstránenie ostatných nevyhovujúcich prvkov.
Boli osadené nové preliezky z kovovej konštrukcie, ktoré
spĺňajú normy pre detské ihriská. Doplnený detský kolotoč na športovom ihrisku – detský kútik. Hodnota nových
detských preliezok bola 7 712,32 €. Z toho obec financovala 4 276,32 €. Prijaté dary od : ZRPŠ pri MŠ Radimov 1
000,00 €; Jozef Hatala 500,00 € ; z odovzdaného železa
500,00 €; dotácia VÚC Trnava 650,00 €; Dotácia ŠKÚ
786,00 €. Všetkým rodičom a sponzorom patrí veľké
poďakovanie. Kuchyňa kultúrneho domu bola vybavená novými spotrebičmi a to: elektrickou troj-rúrou TPE
30, kombinovaným sporákom SPE 40 (plynové platne
a elektrická rúra), elektrickým 80 l kotlom v celkovej
cene 3 654,20 €. V obecných nájomných bytoch boli vymenené plynové kotle a vyvložkovaný komín v cene 17
880,00 €
ROZVOJ OBCE IBV A INFRAŠTRUKTÚRA:
Súčasný stav IBV za OcÚ II. etapa: k dnešnému dňu sú

vydané všetky platné stavebné povolenia. Postup realizácie stavebných prác by mal pokračovať vytýčením
pozemkov, ciest a chodníkov. Vytýčením osadenia
vodovodu, následne elektriny, plynu, verejného osvetlenie, cesty a chodníky.
STAV INŽINIERSKYCH SIETÍ:
celá projektová dokumentácia týkajúca sa elektriny je
odovzdaná a sú podpísané všetky zmluvy k realizácii.
Obec koncom októbra podala žiadosť a o dotáciu na
rozšírenie verejného vodovou z environmentálneho fondu v max. výške 200 000,00 €. Po vyhodnotení žiadostí
a obdržaní ich výsledku bude už len na rozhodnutí poslancov OZ so začatím výstavby. Prebieha verejno- obchodná súťaž na zhotoviteľa stavby. Obec má rozpracovanú projektovú dokumentáciu na chodník od cintorína
po koniec dediny už od roku 2016. Táto projektová dokumentácia musela byť prepracovaná, nakoľko nezodpovedala súčasným cenám a stavebným podmienkam.
Bolo začaté a aj ukončené územné a stavebné povolenie. Dňa 28.11.2019 bola podaná žiadosť na Poľnohospodársku platobnú agentúru o dotáciu prostredníctvom
Miestnej akčnej skupiny so sídlom v obci Kopčany.
Ministerstvo vnútra SR sme požiadali o dotáciu na
prístavbu dvoj garáže k hasičskej zbrojnici. Uspeli sme so
žiadosťou o dotáciu na Slovenskom futbalovom zväze
na samo zavlažovací systém hracej plochy vo výške
10 000,00 €. Milovníci futbalu a hlavne hráči sa týmto
môžu tešiť na kvalitnú hraciu plochu. Zakúpili sme osobné motorové vozidlo KIA SEED v cene 14 916,00 € a
prívesný vozík za auto.
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO:
Zavedenie nových zmien v odpadovom hospodárstve
v našej obci má veľmi pozitívny výsledok a dá sa povedať, že nad očakávanie. Vašou dôslednou separáciou
sme dokázali znížiť množstvo komunálneho odpadu z 12,5 t na 4,8 t za mesiac. Zvýšilo sa množstvo vyseparovaných zložiek. Naďalej nezabúdajte na
správne separovanie plastov, skla, kovov, papiera,
elektro - odpadu, starého šatstva, kuchynského oleja,
žiaroviek a žiariviek . Toto všetko sa v našej obci zberá.
Na jar to bude zase haluzovina, staré železo, dvakrát
ročne na jar (apríl/máj) a na
jeseň (september/október)
veľkoobjemový kontajner. Ešte
raz Vám chcem všetkým poďakovať za dôsledné separovanie odpadu. Naša obec je jediná
obec v Skalickom okrese, ktorej sa podarilo v priebehu
¾ roka znížiť množstvo TKO v takej miere. Som
nesmierne rada, že Vám záleží na kvalite nášho životného
prostredia. Pravidelne sú kontrolované všetky remízky, malé výmole, či sa tu nevyskytujú čierne skládky.
A predstavte si „nevyskytujú“.
Kristína Biskupičová, starostka obce

ONMA CUP - MEMORIÁL DEDU PIŠTU ONDRÁŠA
5.1.2019
Už v roku 2012 sa zrodila v hlave Marcela Ondráša myšlienka
zorganizovať ping-pongový turnaj. Prvé tri ročníky sa odohrali
v sklepe, nakoľko kapacitné priestory nestačili, ďalšie ročníky
už boli v kultúrnom dome. Popularita tohto turnaja natoľko
vzrástla, že na poslednom ročníku v roku 2019 sa ho zúčastnilo 16 hráčov.
Poradie víťazov 1. Štefan Šebesta - Skalica
2. Dominik Fehér - Radimov
3. Kristián Biskupič . Radimov
Do ďalšieho ročníka želáme veľa úspechov!
DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES | 23.2.2019
ZRPŠ pri MŠ Radimov poriada každý rok tradičný detský
maškarný ples. Sálu v kultúrnom dome zaplavia šašovia,
lienky, kovboji, batmani... na ktoré sa zmenia všetky deti,
ktoré majú radi šantenie, tanec a bohatú tombolu. A tak sa
ples každoročne teší bohatej účasti a dobrej nálade.

OCHUTNÁVKA OVOCNÝCH DESTILÁTOV | 23.3.2019
Radimovský záhradkársky spolok, 23.ročník dokázal zabezpečiť, priateľov žhavého moku, vedel s ním zoznámiť.Každý
z nich v katalógu svoje meno objavil, hodnotením degustátorov, kvalitu na patričné miesto zaradil.Chuť každého ovocia
v inej podobe sa predstaví,namiesto vitamínov, telo na patričnú
teplotu nastaví. Veľkú poklonu zakladatelia tejto myšlienky
zasluhujú, spolu s nimi, mladšie generácie stále v načatom diele pokračujú.
Autor: Jozef Masaryk

V sobotu 23.marca sa konal 23. ročník Ochutnávky ovocných
destilátov, ktorá preslávila Radimov široko-ďaleko. Degustácia
sa uskutočnila 8.marca za účasti 113 degustátorov, ktorí hodnotili 1685 vzoriek rôznych druhov destilátov. Počas ochutnávky kultúrny dom praskal vo švíkoch a v Radimove sa opäť
po roku zišli desiatky znalcov a milovníkov kvalitnej pálenky.
Cena šampióna výstavy zostala doma, stal sa ním pán Jozef
Pavlík so svojou slivovicou. Prvé miesto v odrode slivovica získal pán Ján Vanek z Radimova. Prvé miesto v odrode
hruškovica získal pán Ferdinand Hrušecký z Radimova.
DEŇ MATIEK | 12.5.2019
Neexistujú žiadne super mamy. Sú iba skutočné mamy.
Tie, ktoré sa každý deň snažia dávať, milovať, sú unavené
a pripúšťajú, že nezvládajú všetko, ako by chceli, ale svoj
boj nevzdávajú. To sú milujúce mamy. Druhú májovú nedeľu zaplnili kultúrny dom takéto mamy a staré mamy, ktoré
s úsmevom na tvári očakávali svoje ratolesti. Tie v krásnych
krojoch svoju lásku vyjadrili pásmom piesní, básní a tancov.

FAŠANG | 1.- 3.2.2019
Fašang a hody sú v Radimove najveselšie sviatky v roku.
Vie sa o tom aj na okolí, a preto sa sem často schádza
množstvo „prespolných“, aby sa s nami zabavili, zaspievali,
zatancovali. Fašang je u nás o to viac populárny, že sa ako
v máloktorej dedine na okolí zachovala tradícia krojovaných
regrútov, mládencov a dievčat, a to láka každého, aspoň na
chvíľu sa pokochať krásou našich krojov. Fašiangové oslavy
sa konali v tomto roku v dňoch: 1.-3.februára. Program bol
ako tradične: v piatok diskotéka, v sobotu krojová zábava
s hudobnou skupinou Popuďané a v nedeľu obchôdzka krojovaných regrútov s muzikou po dedine.

POHREB JUDR. JOZEFA MINÁRIKA | 11.6.2019
Dňa 11.6. sa niektorí spoluobčania zúčastnili poslednej rozlúčky s bývalým učiteľom, členom DHZ Radimov a čestným
občanom našej obce, JUDr. Jozefom Minárikom Zomrel
7.6.2019. Posledná rozlúčka sa konala v Bratislave, kde doktor Minárik posledné roky žil a kde tiež pôsobil vo svojom
poslednom zamestnaní pred odchodom na dôchodok ako
prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Česť jeho pamiatke.

DEŇ DETÍ | 31.5.2019
Kultúrna komisia pri OcÚ Radimov v piatok 31.5.2019 usporiadala pre deti „Deň detí“ na ihrisku. Na deti čakali tradičné
súťaže ako preťahovanie lanom, hod na cieľ, skákanie vo vreci, streľba zo vzduchovky a prekvapenie od našich hasičov –
pena a možnosť vyskúšať si striekačku na hasičskej cisterne.
Deti dostali medailu, sladkú odmenu a nemohol chýbať ani
táborák.

COUNTRY FESTIVAL – RADIMOVSKÁ ŠOPA | 29.6.2019
Tento festival milovníkov country hudby vznikol na radimovskej
pôde v roku 1996 a medzi jeho zakladateľov patrí country club
Karas a kapela Čírz. Bežal nepretržite 15 rokov do roku 2011,
potom nasledovala 7- ročná prestávka. V roku 2018 sa obnovil
a tento rok sa uskutočnil 2. ročník. Organizátorom patrí veľká
vďaka za vôľu a úsilie, ktorú vynakladajú a do našej malej obce
znova prinášajú chvíle pohody a dobrej hudby.
PREHLIADKA KROJOV | 14.7.2019
Už niekoľko rokov sa Radimovčania zúčastňujú na prehliadkach krojov organizovaných Úniou žien v okrese Skalica. Každý
rok je prehliadka v inej obci, tento rok to bolo v Kopčanoch.
Krojovaní z Radimova boli najpočetnejšou skupinou. Daždivé
počasie, ktoré zastihlo krojovaný sprievod však nezmylo úsmev
z ich tvárí.
Naopak, v kultúrnom dome si zatancovali a zaspievali pri tónoch
dychovej hudby. Určite sa tešia na ďalšie takéto stretnutia.

NATÁČANIE S TV LUX | 19.6.2019
Modlitba posvätného ruženca nás všetkých ako mocná
reťaz spája do spoločnej rodiny, a je to aj táto modlitba, ktorá
našej rodine dáva život, vzrast a rozkvet.
Jednota dôchodcov v spolupráci s Úniou žien zorganizovali
natáčanie modlitby slávnostného a radostného ruženca pre
televíziu LUX.
V krásnych krojoch na pútnom mieste u Hoštečnej studničky
vyriekali modlitby ruženca nielen radimovské ženičky, ale aj
radimovskí mládežníci.

NOVÉ HASIČSKÉ VOZIDLO | 17.7.2019
Dobrovoľné hasičské zbory po celom Slovensku dostali
v tomto roku novú techniku v rámci projektu Ministerstva
vnútra SR pod názvom „Zvýšenie odborných a intervenčných
kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni“. Realizuje sa z podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.
V stredu 17.7.2019 ministerka vnútra Ing. Denisa Saková
odovzdala DHZ Radimov zásahové vozidlo Iveco Daily.
ROZLÚČKA SO ŠKÔLKOU | 27.6.2019
Začiatku leta sa asi najviac tešili najmenší občania obce
a preto ho dostatočne oslávili. Rozlúčili sa na dva mesiace
so škôlkou, no však šesť „velkákov“ sa rozlúčilo so škôlkou
navždy. Čakajú ich nové povinnosti, noví spolužiaci ...
Všetci im želáme veľa, veľa trpezlivosti, húževnatosti
a úspechov v škole.

NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ | 17.8.2019
DHZ Radimov usporiadal nočnú hasičskú súťaž o putovný
pohár starostky obce tento rok v zmenenom termíne.
Dôvodom bola ich úspešná účasť v Záhoráckej hasičskej lige.
Nočná súťaž sa tešila veľkej účasti ako súťažných družstiev, tak i divákov. Súťaž bola na vysokej úrovni sprevádzaná
moderátorom celého večera, oživená množstvom svetelných efektov, krásnym ohňostrojom a bohato zásobeným
bufetom.

ÚCTA K STARŠÍM | 20.10.2019
Mesiac október na úctu k starším nezabúda,
na ich zásluhu na výchove mladších si spomína.
Veľká vďaka jej za úprimnosť a obetavosť patrí,
niekedy rany na srdci zahojí.
Poučenie pre mladších z toho plynie, láska, úprimnosť
a pokora, vďaka starším, nikdy nezahynie.
Autor: Jozef Masaryk

Ani v Radimove, tretiu októbrovú nedeľu tomu nebolo inak.
Úctu a vďaku našim seniorom v podobe obľúbených piesní
zo susednej Moravy priviezla kapela „Mistříňanka“ Antonína
Pavluša.
V úvode večera predviedli útok malí hasiči z Radimova
“Plamienok“ s veliteľom Jakubom Varmužom a ostatnými
členmi Sofia Križanková, Viktória Jurigová, Eva Jurkovičová,
Barbora Štefková, Adam Kozányi , ktorí na tento deň poctivo
trénovali a boli tiež náležite ocenení medailou od pani starostky! V súťaži zvíťazili domáci a tak zabezpečili putovnému
poháru, vyrobeného v kováčskej dielni pána Ivana Tokoša,
čestné miesto v Radzimovskej hasičskej zbrojnici.
Hasiči a hasičky ďakujeme!
DEŇ OTEVRÍTÝCH SKLEPÚ | 31.8.2019
Radimovské vínko každého rozohreje,
pri otvorení sklepú priateľstvo nadväzuje.
Autor: Jozef Masaryk

Táto myšlienka sprevádza radimovských záhradkárov už 6
rokov pri organizovaní „Dňa otevrítých sklepú“. Toto podujatie sa z roka na rok teší vyššej účasti, čoho dôkazom je
predaných 250 lístkov a otvorených 19 sklepov.
TRNKOVÝ DEŇ | 13.10.2019
Úplne novým podujatím v našej obci bol tento rok „trnkový
deň“. Pripravili ho členovia Jednoty dôchodcov a Únie žien
v spolupráci s Obecným úradom. Išlo o ochutnávku sladkých
a slaných slivkových špecialít, ktoré napiekli gazdinky z Radimova. A veruže, bolo čo ochutnávať! Nultý ročník podujatia
mal úspech, navštívilo ho 180 návštevníkov a veríme, že sa
budú konať ďalšie a ďalšie ročníky.

Moderátorské žezlo prevzala naša pani starostka, ktorá vysielala v duchu „Českého rozhlasu Brno – Písničky na přání pre
radzimovských seniorov“. Starostka obce a poslanci OZ blahoželali jubilantom, ktorý v tomto roku dovŕšili okrúhle životné jubileum. Kytičku a malí darček si odniesli aj tri najstaršie
manželské pary a najstarší občan našej obce.
70 rokov spoločného života
p. Cyprián a p. Emília Hubení - oslava platinovej svadby
60 rokov spoločného života
p. Jozef a p. Rozália Tokošoví - oslava diamantovej svadby
55 rokov spoločného života
p. Ján a p. Mária Vymyslickí - oslava smaragdovej svadby
Najstarší občan Radimova -p. Cyprián Hubený – 97 rokov
Celej akcie sa zúčastnil aj predseda okresnej organizácie
JD v Skalici pán Ľ. Bol a tajomníčka okresnej organizácie JD
pani Elena Honzová. Tí odovzdali veľké perníkové srdce JD
najstaršej občianke a členke jednoty dôchodcov v Radimove.
Pani Karolíne Polákovejá – 89 rokov.
Všetkým jubilantom zahrala Mistříňanka ich obľúbené piesne
a mnohí príjemné odpoludnie ukončili i tancom.

POZVANIE NA MINISTERSTVO VNÚTRA SR | 10.12.2019
Naši najmenší fanúšikovia hasičského športu, ktorí sa
nechajú nazývať „DZH PLAMIENOK Radimov“ dostali veľmi
zaujímavé pozvanie. Stretnutie sa s ministerkou vnútra SR
Ing. Denisou Sakovou v priestor ministerstva.
Dňa 10.12.2019 sa naši najmenší hasiči spolu so starostkou
obce, veliteľom DHZ Radimov K. Biskupičom a ich rodičmi
vybrali do Bratislavy na stretnutie s ministerkou na 13:00
hodinu. Deti s doprovodom strávili s p. ministerkou celú
hodinu, obdarovali ju maškrtami, ktoré sú typické pre našu
obec.
Od p. ministerky dostali výstroj ako zásahové prilby, hadice
prúdnice , vaky a rôzne iné drobné darčeky.
Citujem: „Dnes som na Ministerstve vnútra privítala detičky
z Dobrovoľného hasičského zboru Radimov. Teším sa, že tieto deti majú pozitívny vzťah k hasičskému povolaniu. Učia sa
tým, že pomáhať je prirodzené a trávia zmysluplne čas fyzickou aktivitou a nie sedením za počítačom. Detičky mi priniesli
sladké koláčiky a ja som si pre ne pripravila hasičské darčeky.
Veľmi ich potešili...

DHZ RADIMOV
V roku 2015 sa partia mladých chalanov začala čoraz viac
a viac zaujímať o hasičský šport. V decembri 2015 bolo OZ
schválená oprava hasičskej striekačky PS 12 v sume 5000 €.
A týmto sa začala písať história mužského hasičského tímu
- mládeže od 18 rokov, ktorí sa nazvali „ red wings“ /červené
krídla/. Ich nadšenie a zapálenosť pre tento šport a hlavne
reprezentácia a propagácia našej obce je nepopísateľná...
Je to tím, ktorý sa môže postaviť ako kvalitný súper takým
tímom, ako sú DHZ Kúty, DHZ Jablonica a mnohé iné. Naše
mužské družstvo sa v roku 2019 zúčastnilo 21 súťaží , kde
získali: 6x 1. miesto, 7x 2. miesto, 2x 3. miesto
Medzi víťaznými trofejami sú putovné poháre starostov
susedných obcí. Zo 7 súťaží o putovný pohár náš tím získal
pre našu obec 5, takže pre rok 2019 chýbali do zbierky len
putovné poháre obcí Jablonica a Kúty. Putovné poháre Popudinské Močidlany, Sekule, Sološnica, Radimov a Kopčany sú
na hasičskej zbrojnici. Tieto môžete zhliadnuť na Fašiangovej
zábave, ktorú v roku 2020 poriada práve náš DHZ Radimov, na
ktorú Vás všetkých pozývajú. Ale aby sme nezabudli, k chlapcom sa pridali aj dievčatá a vytvorili ženský tím , ktorý tiež
zbieral nemalé úspechy. Získali 4x 1. miesto, 1x 2. miesto,
2x 3. miesto.
Medzi najvýznamnejšie patrí účasť:
Memoriál Ľubomíra Pavelku Kúty, Super pohár Púchov,
Memoriál V.I. Lenina - Široký Důl/ ČR/.
Náš mužský tím, ktorý je tiež zapísaný v Záhoráckej
hasičskej lige, kde je 8 tímov, skončil ako druhý, čo im zabezpečilo účasť na Super poháre v Púchove. Za najväčší úspech
sezóny považujú víťazstvo na domácej pôde „O pohár starostky obce Radimov“ pred domácim publikom a účasť na
Super poháre v Púchove, kde sa kvalifikovali medzi 82 najlepších tímov v hasičskom športe na Slovensku. Rekord tejto sezóny na 10 l terč je čas 18:53, čo patrí práve nášmu
mužskému tímu. /Je to celkový rekord medzi všetkými tímami počas celej sezóny./ Rekord na 5lterč je čas 18:93 na
domácej súťaži mužov Radimov.
Radimovským hasičkám a hasičom blahoželáme a vyslovujeme jedno veľké ĎAKUJEM.
Kristína Biskupičová, starostka obce

TJ DRUŽSTEVNÍK RADIMOV
V práve sa končiacom roku 2019 mimoriadne úspešne
reprezentovali našu obec futbalisti. V krajskej súťaži 5.ligy,
kde sme počtom obyvateľov druhá najmenšia obec ( menej
má len Horná Krupá – 511 obyvateľov ), sme výkonmi predčili omnoho väčšie mestá a obce, ktoré zostali na našom štíte.

Tento kalendárny rok sme začali sústredením v STC Púchov
v dňoch 16.-20. januára, po ktorom nasledovala séria
prípravných zápasov s mužstvami z vyšších súťaží, v ktorých
sa nám až tak výsledkovo nedarilo, ale to nebolo účelom. Po
tvrdej príprave v týchto zápasoch bol priestor na vyskúšanie
herných situácií a zapracovanie nových hráčov do zostavy.
Výsledky tak boli druhoradé. Celú jarnú časť sme bojovali o
postup do 4.ligy, plece pri pleci s Gbelanmi. Žiaľ, v poslednom zápase na pôde posledného mužstva tabuľky, vo Voderadoch, sme len remizovali a tak sa z postupu tešil náš rival.
Úspešný rok 2019 sme ešte vyšperkovali účasťou v
Slovenskom pohári. V 1.kole sme vyradili Brodské na jeho
pôde s výsledkom 2:0, v 2.kole sme opäť cestovali za súperom. V Kostolných Kračanoch (okres DS, účastník 5.ligy- Juh
) sme vyhrali 4:2 a v 3.kole sme sa tak mohli konečne predstaviť domácim fanúšikom. Súperom nám bol 4.ligový Boleráz, ktorý sme po výhre 1:0 vyradili a čakali sme na los, ktorý
nám napokon pridelil jedného z najťažších súperov – prvoligový DAC Dunajská Streda. Mužstvo nemeckého trénera
Hybalu s množstvom reprezentantov ( Ukrajina, Panama,
Maďarsko, Česko, Írsko, Chorvátsko, Ghana, Venezuela )
sme privítali v Skalici na “Letňáku”, ktorý sme si zvolili za
domácu pôdu. Tento súboj Dávida s Goliášom prilákal na
štadión takmer 2500 divákov z celého blízkeho i ďalekého
okolia. Prvý polčas sme po výbornom výkone udržali s favoritom bezgólovú remízu, ale v druhom polčase sme dva
krát inkasovali a so súťažou sme sa rozlúčili. Zaplnený štadión však našim hráčom ďakoval ako víťazom za perfektný
výkon.
V drese Radimova sa v roku 2019 predstavilo 29 hráčov: T.
Šefčovič, J. Urbánek, S. Hrubša, M. Černek, P. Kessl, P. Božek,
R. Drápal, M. Valsa, A. Šebesta, R. Balážik, M. Rosa, K. Biskupič, D. Krakovský, A. Foriška, L. Ravas, B. Križánek, M. Kotvan, F. Bzdúšek, S. Dermek, R. Frühauf, S. Vanek, L.Černek, B.
Bohunický, M. Ferenčík, M.Nagy, R.Chudý, D.Vanek, R. Valla,
M. Masaryk.
V kalendárnom roku 2019 sme spolu odohrali 28 zápasov (
5.liga 24, pohár 4 ) s touto bilanciou: 28-24-2-2, skóre 87:23.
Na 87 vstrelených góloch sa podielalo 13 hráčov: 1. P. Kessl
20, 2. P. Božek 18, 3. M. Valsa 14, 4. M. Černek 10, 5. A. Foriška 6, 6. R.Drápal 5, 7. T. Šefčovič, J. Urbánek, A. Šebesta 3, 8.
L. Ravas 2, 9. R. Balážik, M. Ferenčík, S. Vanek 1.
Veľké poďakovanie patrí aj realizačnému tímu: tréner Tomáš
Miša, prezident klubu Ing. Miroslav Masaryk, manažér Peter
Biskupič, pokladník Miroslav Kocák, správci štadióna Ján
Grešša a Stanislav Dermek, vedúci mužstva Ľubomír Vaneka Ing. Matúš Masaryk, hlásateľ a kronikár Jozef Žilínek a
množstvo dobrovoľníkov z radov fanúšikov.
V mene TJ chceme poďakovať vedeniu obce na čele s pani
starostkou Kristínou Biskupičovou, poslancom OZ a taktiež
všetkým sponzorom za podporu. Tento rok sa zapíše zlatým
písmom do klubovej kroniky ako najlepší v histórii, ktorá sa
píše od roku 1953.
Autor: Jozef Žilínek

Obec Radimov
Radimov 44, 908 47 Radimov
Trnavský kraj
Slovensko
Tel.:

+421 34 668 3938

Fax:

+421 34 668 3938

Mobil: +421 904 585 414
mail: obec@radimov.sk
Mobil: +421 911 083 938
mail: starosta@radimov.sk
Úradné hodiny:
Pondelok – Štvrtok od 07:30 hod – 16:00 hod.
Piatok od 07:30 hod do 12:00 hod,
od 12:00 nestránkový deň

Na záver by som chcela poďakovať podnikateľským subjektom, drobným živnostníkom, fyzickým osobám a všetkým tým
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, podali pomocnú ruku
pri zveľaďovaní našej obce bez nároku na finančnú odmenu.
ĎAKUJEM
Kristína Biskupičová, starostka obce
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