
 Číslo 1 26. června 2004

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje obce Radimovice, který Vás bude informovat o ži-

votě v naší obci. Seznámíme Vás s informacemi z obecního úřadu, usneseními zastupitelstva obce, 
pozveme Vás na sportovní a kulturní akce pořádané v obci, dozvíte se něco z historie obce a o čin-
nosti TJ Sokol a SDH Radimovice.

Zpravodaj Vám doručíme domů 1x za dva měsíce a je na Vás jakým dílem budete přispívat svými 
náměty na jeho obsah.

Na Vaše příspěvky a komentáře se těší na adrese zpravodaj@raz-dva.cz nebo Obec Radimovi-
ce, Radimovice 47, 463 44 Sychrov (na obálku napište Zpravodaj obce) zatím jen dva redaktoři 
Dagmar Mizerová a Luděk Rozkovec, ale věříme, že se naše řady rozšíří.  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

1. června 2004 proběhlo 3. zasedání zastupitelstva obce v roce 2004. 
Protože se veřejného zasedání zúčastnili pouze 4 občané, uveřejňujeme 
usnesení zastupitelstva.

 č. 18/2004
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 k zakladatelské smlouvě dob-

rovolného svazku obcí Mikroregionu Jizera.
(Zastupitelstvo obce schválilo vstup obce Sychrov do mikroregionu 

Jizera)
 č. 19/2004

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke stanovám dobro-
volného svazku obcí Mikroregionu Jizera.

Více informací o Mikroregionu Jizera se dozvíte na str. 2 Zpravodaje.
 č. 20/2004

Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schvaluje obecně zá-
vaznou vyhlášku (OZV) č. 7/2004 ze dne 1. 6. 2004 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

(OZV zvyšuje při zachování stávajícího systému celkovou roční sazbu 
poplatku, která činí od 1. 7. 2004 částku 500 Kč na jednu osobu nebo 
rekreační objekt. Každý občan s trvalým pobytem v obci Radi-
movice nebo vlastník rekreačního objektu doplatí za druhé 
pololetí 2004 částku 30 Kč za každou osobu nebo za rekre-
ační objekt.)

 č. 21/2004
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje OZV č. 8/2004 ze dne 

1. 6. 2004 o veřejném pořádku a veřejné zeleni v obci Radimovice. 
(OZV zejména upravuje povinnosti vlastníků či správců veřejné zeleně 

udržovat čistotu a pořádek a to nejméně 2x za rok posekat pozemek a po-
sekanou hmotu odstranit či použít k ohumusení pozemku)   ⇒ pokr. str. 2

• Stavební úřad v Hodkovi-
cích nad Mohelkou přerušil 
územní řízení na stavbu 
víceúčelové budovy za 
budovou obecního úřadu 
z důvodu nesouhlasu vlast-
níka sousedního pozemku. 
Stavební úřad si vyžádá 
vyjádření zpracovatele 
územního plánu fi rmy SAUL 
a požádá Krajský úřad Libe-
reckého kraje o prodloužení 
lhůty vydání písemného 
stanoviska.

• Firma Aspira Invest s. r. o. 
podala informaci o stavu roz-
pracovanosti vydání územ-
ního rozhodnutí na stavbu 
hotelu vč. restaurace v místě 
bývalé hasičské zbrojnice, 
klubovny a cementárny.
• Rekonstrukce vodovod-
ní přípojky (od p. Jecha 
k p. Bradáčovi) proběhne ve 
4. čtvrtletí 2004.
• V budově obecního úřadu 
proběhla v 1. patře výměna 
stávajících již nevyhovujících 
oken, v přízemí byla instalo-
vána prosklená stěna s dveř-
mi, které zamezí úniku tepla 
v zimních měsících.

DALŠÍ INFORMACE
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
 č. 22/2004

Zastupitelstvo obce schvaluje nad rámec rozpočtu na požární ochranu 
nákup požárních hadic a prostředků na opravu sacího koše a požární 
stříkačky do částky 18 000 Kč

 č. 23/2004
Zastupitelstvo obce po projednání jednomyslně schvaluje výsledek pře-

zkoumání hospodaření za rok 2003 (č.j. 29/LB/2004).
(Kontrola z Krajského úřadu Libereckého kraje nezjistila pochybení obce 

při hospodaření v roce 2003)
 č. 24/2004

Zastupitelstvo obce schvaluje vydávání informačního zpravodaje obce 
Radimovice a ustanovuje redakční radu: Bc. Dagmar Mizerová, Luděk 
Rozkovec. Do 14. 6. 2004 bude zaslána žádost na ministerstvo kultury 
o zaregistrování informačního zpravodaje.

Soutěž

Vesnice

roku
V letošním roce opět obec 

podala přihlášku do soutěže 
Vesnice roku. Komise bude hod-
notit 15.7.2004 společenský 
život v obci, aktivity občanů, 
podnikání v obci, péče o stavební 
fond a obraz vesnice, občanskou 
vybavenost, inženýrské sítě, péče 
o veřejné prostranství.

V minulém roce obec získala 
v soutěži ocenění za podporu 
zvýšení přitažlivosti obce. Se sou-
těží je spojena i finanční odměna 

v případě udělení modré, zelené, 
červené nebo bílé stuhy ve výši 
400.000,- Kč, vítěz v krajském 
kole obdrží finanční odměnu ve 
výši 500.000,- Kč.

Každý z nás již nyní může pomo-
ci při prezentaci naší obce např. 
tím, že bude pečovat nejen o svůj 
majetek, ale i o nejbližší okolí 
svého obydlí.

MIKROREGION JIZERA
V následujícím textu Vás chceme seznámit s mikroregionem Jizera, kterého je obec členem.
Mikroregion Jizera, byl založen v roce 1999 jako zájmové sdružení právnických osob Sdružení obcí „Jizera“. 

V roce 2002 bylo sdružení přeregistrováno na dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Jizera“. 
Členy svazku jsou obce: Čtveřín, Kobyly, Lažany, Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Radimovice, Soběslavice, Svijan-

ský Újezd, Svijany, Vlastibořice, Žďárek. O členství projevily zájem obce: Sychrov (schváleno zastupitelstvem 
obce Radimovice dne 1. 6. 2004) a Ohrazenice.

Na jednání mikroregionu, které se konalo 2. 6. 2004 byly stanoveny společné tématické okruhy: protipovodňo-
vé opatření (projektová dokumentace, vl. realizace), komplexní pozemkové úpravy, splašková kanalizace, podpo-
ra cestovního ruchu – vydávání společných propagačních materiálů, vytvoření sportovních zázemí.

Dotace a granty
V červnu obec obdržela od 

Krajského úřadu Libereckého 
kraje dotaci ve výši 80 000 Kč na 
koncept a návrh územního plánu, 
který zpracovává liberecká firma 
SAUL.

Z Programu obnovy venkova 
obec obdržela dotaci ve výši 
100 000 Kč na dokončení komu-
nikace v nové zástavbě rodinných 
domů.

Obec požádala o dotaci z gran-
tu Libereckého kraje – výsadba lip. 
Žádosti nebylo vyhověno.

Obec v lednu 2004 podala 
žádost na ministerstvo pro místní 
rozvoj (MMR) o dotaci na výstav-
bu 1 nájemního bytu pro příjmově 
vymezené osoby v budově obec-
ního úřadu. Žádosti nebylo pro 
nedostatek finančních prostředků 
vyhověno. V případě nevyhovění 
žádosti na (MMR) mohla být 
žádost podána na Státní fond roz-
voje bydlení (SFRB). Žádost byla 
v termínu do konce 04/2004 na 
SFRB podána. Výsledek rozhodnu-
tí zatím obec neobdržela.

Místní knihovna, která má sídlo v budově obecního úřadu, má provozní 
dobu každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin. Čtenář má možnost si vybrat 
z 3188 svazků knih. V roce 2003 bylo zapůjčeno celkem 2 494 svazků. 

Knižní fond je každý rok obohacen novými knihami, které nakupuje Kraj-
ská vědecká knihovna (KVK) v Liberci. Pro rozšířenější výběr je dvakrát do 
roka zapůjčeno cca 100 knih z výměnného fondu.

Místní knihovna v Radimovicíh se těší na návštěvu všech, kteří se ještě 
nestali jejími čtenáři.
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Provozní řád – tenisový kurt Radimovice

1. Poplatek
• viz. Ceník poplatku za užívání víceúčelového sportoviště provozované Obcí Radimovice (platný od 

10. 4. 2004)
• s poplatkem může být vybírána záloha 200 Kč za úklid kurtu, která bude vrácena v případě, že kurt bude 

předán ve stavu, který stanovuje tento provozní řád a klíče vráceny do doby uplynutí hrací hodiny 
• složení jedné hrací hodiny pro antukový kurt: 
-  15 minut: příchod na kurt (počítáno od převzetí klíčů), kontrola kurtu, řádné zakropení kurtu 
- 60 minut: vlastní hra
- 15 minut: úklid kurtu (urovnání povrchu dřevěným hráblem a speciální sítí, uválcování kurtu, obnovení 

lajnování), uzamčení kurtu a celého sportoviště, odevzdání klíčů
2. Provozní řád
Před začátkem hry:
• provést kontrolu kurtu zda jeho stav odpovídá podmínkám stanoveným tímto řádem (především nepoškozenost 

sítě a příslušenství kurtu resp. víceúčelového sportoviště)
• před začátkem hry je třeba, v případě suché antuky, kurt řádně zakropit
• zkontrolovat napnutí sítě
Po skončení hry:
• srovnat povrch kurtu do roviny pomocí dřevěného hrábla a speciální sítě resp. koštěte
• uválcovat kurt
• očistit lajny od antuky
• provést úklid kurtu od případných odpadků 
• zamknout kurt a odnést klíče správci
3. Místo vydávání klíčů od kurtu a rezervace hracích hodin:
Správce
• paní Jaroslava Hlavatá, tel.: 485 146 428 Radimovice (rodinný dům naproti sousoší 3 svatých), v případě 

nepřítomnosti zastupuje Ing. Václav Holeček, 485 146 304, Radimovice – rodinný dům u kurtu (nepřijímá 
však rezervace)

Vyhrazené hodiny pro TJ SOKOL Radimovice:
• dospělí: čtvrtek, sobota od 17.00 hod. do 20.00 hod.
• mládež s odborným dozorem: středa 17.00 - 19.00 hod.
V případě, že víceúčelové sportoviště nebo jeho část je požadována na celý den nebo dny za účelem 
organizované akce je třeba tuto skutečnost nahlásit minimálně 14 dní před požadovaným termínem včetně 
uhrazení případného poplatku za užívání v souladu se schváleným ceníkem vydaným obcí Radimovice.

Přehled kulturních 

a sportovních akcí 

v období

červen – srpen
26. 6. 2004 – odbíjená dvojic 
na víceúčelovém hřišti v Radi-
movicích
4. – 5. 7. 2004 – mistrovství 
republiky ČR dorostu v požár-
ním sportu v Praze
21. 8. 2004 – Skotské hry
22. 8. 2004 – 15. ročník 
Sychrovského poháru – soutěž 
v požárním sportu

TJ Sokol Radimovice celoročně za-
jišťuje pravidelné cvičení v zasedací 
místnosti obecního úřadu. Každou 
středu cvičí žactvo 17.00 – 18.00 
hod. Dospělí od 19.30 do 20.30 
hod. Ve čtvrtek je možnost si protáh-
nout tělo na aerobiku od 19.00 do 
20.00 hod. O prázdninách se cvi-
čení nekoná. Děti se budou scházet 
nepravidelně na míčové hry.

I muži mohou své zdatnosti 
předvést na víceúčelovém sporto-
višti. Každý čtvrtek v kopané od 
17.00 hod, v sobotu na volejbale od 
17.00 hod. 

V letních měsících se na víceúče-
lovém sportovišti, v zimních měsících 

v tělocvičně ZŠ v Kobylech  koná 
každou sobotu od 17.00 hod, v zimě 
od 16.00 hod. odbíjená.

Turnaje v odbíjené:
10. 4. 2004 – v Kobylech Radimo-
vice zvítězily
15. 5. 2004 – v Jenišovicích obsa-
dili třetí místo
22. 5. 2004 – Radimovice – CÚ 
Turnov - pro nepřízeň počasí se hrálo 
i v Kobylech. Radimovice těsně pro-
hrály 3:2
26. 6. 2004 – turnaj odbíjené 
dvojic na víceúčelovém hřišti v Ra-
dimovicích

Přijďte něco udělat pro své tělo 
a navštivte TJ Sokol Radimovice!

Sokol Radimovice
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Stará garda hasičů z Radi-
movic reprezentovala náš sbor 
12. 6. 2004 na okrskové soutěži 
v Radostíně v kategorii muži nad 
50 let. 

Na účastníky soutěže čekalo 
sluníčko, studené pivo a výborně 
připravené selátko na louce u zá-
kladní školy a říčky Mohelky.

„Matylda“ se kterou muži jeli 
do Radostína nechtěla po ránu 
startovat, neboť měla spálenou 
cívku, ale tato drobná závada 
byla rychle opravena a tak muži se 
startovním číslem 11 mohli nastou-
pit na start.

Levý proud běžel p. Mokrý, 
pravý p. Bursa, rozdělovač jistil 
p. Iker, béčka p. Rulec. Stroj měl 
na povel p. Svátek, montáž savic 
měli na starosti pánové Bradáč 
a Marek, koš nasadil p. Dvořák.

Čas 129 s a celkové 10. místo 
v náročném terénu, kdy savice 
s košem se musely ponořit do 
Mohelky a rozvinout hadice přes 
potůček protékající loukou u školy, 
potvrdil připravenost družstva nad 
50 let výborně reprezentovat SDH 
Radimovice.

Nejstarším účastníkem soutěže 
byl p. Jágr (81 let) z SDH Hod-
kovice nad Mohelkou, druhým 
nejstarším p. Rulec (69 let) z SDH 
Radimovice.

V Radimovicích se opět soutěžilo

Krajské kolo ve Frýdlantě

Stará garda 

v Radostíně

Od 12. do 13. června hostilo 
město Frýdlant soutěžící Liberecké-
ho kraje na krajském kole dorostu 
v požárním sportu. Pod vedením 
Ing. Václava Holečka dorostenci 
zvítězili a mohou tak SDH Radimo-
vice reprezentovat na mistrovství 
republiky dorostu, které se koná   
4. - 5. 7. 2004 v Praze.

Kmenovým členem SDH Radi-
movice byl jen Lukáš Marek, ale 
ostatní kluci našemu sboru dělali 
jen čest. A kdo sbor reprezento-
val? Miroslav Bárta (Čtveřín), Ka-
rel Polák (Lažany), Martin Šťastný 
(Dneboh), Jan Bartoš (Pěnčín), 

Ondřej Chlebna (Paceřice), Aleš 
Mužák (Březina), Michal Kaprá-
lek (Jeřmanice) a Lukáš Marek 
(Radimovice).

V běhu na 100 m s překážka-
mi zvítězil Jan Bartoš s časem 
18,09 s. I štafetu 4x100 m 
s překážkami Radimovice vyhrály 
s časem 64,13 s. Královská disci-
plína požární útok byl opět v režii 
radimovických hasičů, s časem 
31,62 s si zajistili i v této disciplíně 
1. místo.

Stříbrnou medaili si z Frýdlantu 
odvezlo družstvo z SDH Poniklá 
a bronz náleží SDH Vilémov.

Od 1. května je opět v provozu 
víceúčelové sportoviště, kde se 
23. 5. 2004 konalo obvodové 
kolo mladých hasičů – PLAMEN. 
Pořadatelé SDH Radimovice za 
přispění sponzorů, mimo jiné obce 
Radimovice a SDH plus, s. r. o., 
připravili pro 6 kolektivů mlad-
ších a 4 kolektivy starších hasičů 
výborně připravenou trať pro 
štafetu 4 x 60 m a štafetu dvojic 
na víceúčelovém sportovišti. Na 
hasičské louce se konala královská 
disciplína požární útok. 

Mladým hasičům přijeli ukázat 
požární útok nejmenší hasiči 
Broučci z mateřské školy z Hod-
kovic nad Mohelkou. I přes velkou 

nepřízeň počasí, kdy v průběhu 
dne soutěžící zažili střídající se 
sluníčko, déšť i kroupy, se soutěž 
všem líbila. 

A jak to vlastně dopadlo? Ve 
starších zvítězilo družstvo Pěnčín I, 
druhé místo připadlo kolektivu 
z Českého Duba a třetí příčku ob-
sadily Hodkovice nad Mohelkou. 
V mladších byl nejúspěšnější Pěn-
čín I, druhé místo náleží Pěnčínu II 
a bronz si odvezli do Všelibic.

Domácí Radimovice díky gene-
rační pauze nestartovaly v žádné 
kategorii, ale za 2 – 3 roky se 
opět současná batolata chystají 
Radimovice vynést na stupně 
nejvyšší.


