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Dne 15. července 2004 obec navštívila hodnotitelská komise 
soutěže Vesnice roku 2004, která je složena ze zástupců Libe-
reckého kraje, starostů Libereckého kraje, starosty vítězné obce 
krajského kola Vesnice roku 2003, odborníky v oblasti veřejné 
zeleně, knihoven a kultury.

Zástupci obecního úřadu 
ukázali probíhající rekonstruk-
ci budovy obecního úřadu, 
víceúčelové hřiště, nové komu-
nikace. Členové komise měli 
možnost shlédnout kroniku 
obce, sboru dobrovolných 
hasičů i poháry a ocenění, 
které získali v minulém roce 
SDH Radimovice a TJ Sokol 
Radimovice.

Výsledky soutěže byly vy-
hlášeny 14. srpna v Mírové 

pod Kozákovem, která se stala Vesnicí roku za Liberecký kraj. Ze 
14 obcí Libereckého kraje, které se soutěže zúčastnily, Radimovice 
získaly modrou stuhu za společenský život. S oceněním je spojena 
i finanční odměna obci, která činí 400 tis. Kč. Za obec převzal 
ocenění za nemocného starostu místostarosta Ing. Aleš Šrytr.

Na zasedání zastupitelstva 
obce se 12. 7. 2004 projed-
nával návrh zadání územního 
plánu obce. Hlavním důvo-
dem pořízení je potřeba obce 
umožnit obnovu a rozvoj jed-
notlivých částí obce v souladu 
se stavebním zákonem.
Hlavními cíly rozvoje obce je 
vytvoření komplexního názoru 
na urbanistické řešení obce, 
určení pozemků pro výstavbu 
rodinných domů a bytových 
domů, definování podmínek 
pro dopravní a technickou 
infrastrukturu, stanovení pod-

mínek pro rozvoj sportovních 
a rekreačních zařízení, určení 
ploch pro veřejně prospěšné 
stavby.
V návrhu zadání jsou uvedeny 
požadavky na vymezení za-
stavitelného území, ochranu 
životního prostředí, ochranu 
kulturních památek, řešení 
koncepce dopravy, nakládání 
s odpady, občanské vyba-
venosti.
Občané, vlastníci nemovitostí, 
kteří měli připomínky k návr-
hu zadání mohli ve lhůtě do 
16. 8. 2004 předložit své 
námitky na Městský úřad 
v Turnově.
Návrh zadání v grafické 
i textové části byl občanům 
k dispozici na úřední desce 
obecního úřadu vč. veřejné vy-
hlášky o vystavení a veřejném 
projednání Návrhu zadání 
plánu obce Radimovice.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

SOUTĚŽ VESNICE ROKU
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Kalendář akcí
4. - 5. 9. 2004 – tradiční Sych-

rovská pouť
5. 9. 2004 – pouťový volejbal 

na víceúčelovém hřišti

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dne 12. července 2004 se kona-

lo 4. zasedání zastupitelstva obce. 
Jedním z nejdůležitějších bodů 
jednání bylo zadání územního 
plánu obce. 

 usnesení č. 25/2004
Zastupitelstvo obce po projed-

nání jednomyslně schvaluje Návrh 
zadání územního plánu obce 
Radimovice.

(Podrobněji se této problematice 
věnujeme na str. 1 Zpravodaje)

 usnesení č. 26/2004
Zastupitelstvo obce po projedná-

ní jednomyslně schvaluje přijetí ob-
ce Ohrazenice do dobrovolného 
svazku obcí Mikroregionu Jizera.

 usnesení č. 27/2004
Zastupitelstvo obce bere na 

vědomí čerpání rozpočtu za 1. po-
loletí roku 2004.

(Zastupitelům byl předložen 
přehled čerpání rozpočtu za 
1. pololetí a bylo konstatováno, 
že rozpočet je plněn jak na straně 
příjmů tak i na straně výdajů, proto 
není nutné provádět změny)

 usnesení č. 28/2004
Zastupitelstvo obce jednomyslně 

schvaluje uzavření smluv o dílo 
na jednotlivé stavební práce za 
účelem výstavby nájemního bytu 
v budově obecního úřadu. Výběr 
dodavatelů provede komise ve 
složení Ing. Karel Bílek, Ing. Aleš 
Šrytr, Miloslav Bělonožník. Zastu-
pitelstvo obce ukládá starostovi 
uzavřít smlouvy o dílo a následně 
smlouvu se Státním fondem rozvoje 
bydlení na poskytnutou účelovou 
dotaci ve  výši 550.000,- Kč

(Více informací o výstavbě nájem-

ního bytu je na str. 3 Zpravodaje)
 usnesení č. 29/2004

Zastupitelstvo obce po projed-
nání jednomyslně schvaluje pro-
vedení oprav a stavebních úprav 
v 2. N. P. dle návrhu Ing. Karla 
Bílka. Stavební dozor se ustanovu-
je Ing. Karel Bílek.

(Úpravy se týkají 2. nadzemního 
podlaží v budově obecního úřadu 
v souvislosti s výstavbou nájemního 
bytu)

 usnesení č. 30/2004
Zastupitelstvo jednomyslně 

schvaluje uzavření smlouvy o věc-
ném břemeni za účelem umístění 
vrtů na pozemku p. č. 691/3 
v k. ú. Radimovice u Sychrova ve 
prospěch firmy ASPIRA INVEST 
s. r. o.

(Pozemek se nachází ve svahu 
mezi koupalištěm a budoucím ho-
telovým komplexem, který postaví 
firma ASPIRA INVEST s. r. o.)

 usnesení č. 31/2004
Zastupitelstvo obce po projedná-

ní schvaluje výši částky za věcné 
břemeno (umístění vrtů na p. p. č. 
691/3 v k. ú. Radimovice u Sych-
rova) ve prospěch firmy ASPIRA 
INVEST s. r. o. Částka se stanovuje 
ve výši 240 000,- Kč splatných při 
podpisu smlouvy. Zastupitelstvo 
obce ukládá starostovi obce uza-
vřít smlouvu o věcném břemeni 
s firmou ASPIRA INVEST s. r. o. 
Návrh smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí zajistí firma ASPIRA 
INVEST s. r. o.

 usnesení č. 32/2004
Zastupitelstvo obce schvaluje 

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 

ze dne 25. srpna 2003 v souladu 
s uvedenými podmínkami.

Firma ASPIRA INVEST s. r. o. 
předložila obci Radimovice návrh 
dodatku č. 1 k dohodě ze dne 
25. 8. 2003. Dodatek řeší pro-
dloužení termínu dokončení stavby 
ubytovacího zařízení s restaurací 
vč. pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí do 31. 3. 2007. Zastu-
pitelstvo po projednání dodatku 
č. 1 navrhuje dvě varianty: a) 
změna termínu dokončení stavby 
ubytovacího zařízení s restaurací 
vč. pravomocného kolaudační-
ho rozhodnutí se stanovuje do 
31. 12. 2006, b) změna termínu 
dokončení stavby ubytovacího 
zařízení s restaurací vč. pravomoc-
ného kolaudačního rozhodnutí  se 
stanovuje do 31. 3. 2007 s tím, 
že ASPIRA INVEST s. r. o. uhradí 
smluvní částku za prodloužení ter-
mínu dokončení stavby při podpisu 
dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 
25. 8. 2003 ve výši 40 500,- Kč.

 usnesení č. 33/2004
Zastupitelstvo obce jednomyslně 

schvaluje prodej ocelokolny paní 
Věře Langerové z Jablonce nad 
Nisou za částku 20.000,- Kč.

(Ocelokolna byla umístěna za 
budovou obecního úřadu, její pro-
dej byl nutný z důvodu výstavby 
víceúčelové budovy)

 usnesení č. 34/2004
Zastupitelstvo jednomyslně 

schvaluje řešení odkanalizování 
obce Radimovice pouze v rámci 
svého katastrálního území, bez 
napojení na systém řešený DSO 
Mikroregion Jizera.

Zaznamenali jste?
Rychlé jízdy osobních aut v obci?
Neomalenosti řidičů osobních vozi-
del, kteří parkují na nevyhrazených 
místech?
Nově opravených fasád na rodinných 
domech?
Zahájení opravy vodovodu směrem 
k rybníku?
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Do Prahy se ve dnech 
4. - 5. července 2004 sjela nej-
lepší družstva dorostenců z celé 
České republiky, aby změřila své 
síly ve štafetě 4 x 100 m, testech, 
běhu na 100m s překážkami 
a požárním útoku.

Liberecký kraj za dorostence 
reprezentoval SDH Radimovice 
a za dorostenky SDH Pěnčín.

Štafeta ve složení Jan Bartoš, 
Martin Šťastný, Ondřej Chlebna 
a Pavel Tangemayer zaběhla 

čas 64,35 s, druhá štafeta měla 
neplatný pokus. Po testech, které 
se konaly také první den byli do-
rostenci na průběžném 3. místě.

Sluncem zalitý atletický stadion 
SK Slavie uvítal v neděli ráno 
soutěžící ze 14 krajů České re-
publiky. Závodníky čekala disci-
plína 100 m běhu s překážkami 
a požární útok.

Nejúspěšnější z radimovické 
výpravy byl Jan Bartoš, který 
obsadil v běhu na 100 m s pře-

kážkami časem 18,44 s celkové 
třetí místo .

I po této disciplíně dorostenci zů-
stali na průběžném 3. místě. A tak 
opět rozhodoval požární útok. 
Znovu se potvrdila pravda, že po-
žární útok je královská disciplína 
a může pořádně zamotat koneč-
ným pořadím. Kluci sledovali sou-
peře, jak se jim bude dařit. A lépe 
se dařilo jen dorostencům z SDH 
Výčapy, čas 27,47 s a SDH Vlč-
nov, čas 29,57 s.

Klukům při útoku drželi palce 
radimovičtí fanoušci a dorostenky 
z SDH Pěnčín a tak je škoda, že 
proudaři museli čekat na vodu. 
Čas 29,88 s stačil jen na 3. místo 
v požárním útoku i na celkové 
umístění na mistrovství republiky.

1. SDH Vlčnov
 kraj Zlínský
2. SDH Pustkovec
 kraj Moravskoslezský
3. SDH Radimovice
 kraj Liberecký
Poděkování patří SDH Radi-

movice, sponzorům, fanouškům 
i trenérovi Ing. Václavu Holečkovi. 
Bez jejich přispění by dorostenci 
neměli možnost se na mistrovství 
republiky připravit a úspěšně 
reprezentovat náš sbor.

Obec Radimovice dopisem ze dne 22. 6. 2004 obdržela od Státního fondu rozvoje bydlení dotaci na výstavbu 
1 bytové jednotky v budově obecního úřadu. Výše dotace činí 550 tis. Kč. Celkové náklady na stavbu jsou 734 
tis. Kč a stavbu budou po jednotlivých stavebních profesích realizovat firmy: Radek Novák, zednické práce, 
Červenice, Robert Pinkava, truhlářské práce, 
Radimovice, Ing. Vlastimil Berkman, elektroin-
stalace, Radimovice.

Termín dokončení je v květnu příštího roku. 
Byt bude o velikosti 34 m2 a bude obsaho-
vat WC + koupelna, ložnice, obývací pokoj 
s kuchyňskou linkou, venkovní schodiště s ve-
randou.

S výstavbou bytu je spojeno i stěhování 
knihovny, která své svazky přestěhuje v září 
2004 do zasedací místnosti obecního úřadu. 
Zároveň probíhá i rekonstrukce a oprava kan-
celáří obecního úřadu.

Výstavba nájemního bytu

Mistrovství republiky dorostu SH ČMS
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Skoty vystřídali hasiči

Nohejbalový turnaj
Nohejbalový turnaj Cyrila a Me-

toděje 2004 se uskutečnil 5. čer-
vence na víceúčelovém sportovišti 
v Radimovicích. Družstva vytvořily 
3členné týmy (2 muži a 1 žena). 
Z devíti přihlášených se na prvním 
místě umístil Stach team, druhé 
obsadil domácí Alko drink týým, 
na třetím místě se umístilo družstvo 
AJA. Pro všechny soutěžící bylo 
připraveno selátko na rožni a stu-
dené pivo.

Radimovice se o víkendu 21. a 22. 
srpna 2004 stali centrem kulturního 
a sportovního dění. V sobotu se na zám-
ku Sychrov konali již tradiční Skotské hry. 
Příznivci her doslova obsadili všechna 

volná místa v obci, aby zaparkovali své 
miláčky. Rovněž z prostoru u koupaliště 
se stal kemp pro skalní příznivce Skot-
ských her.

V sobotu se SDH Radimovice 
zúčastnili krajského kola soutěže v po-
žárním sportu. Vítěz si zajistil postup 
na mistrovství republiky ČR, které se 
koná 17. – 19. 9. 2004 v Sušicích. SDH 

Radimovice v letošním roce opět obhájili 
první místo a tak doufejme, že ze Sušic 
přivezou opět medaile.

Neděle patřila 15. ročníku Sychrovské-

ho poháru. Soutěžní týmy – 26 družstev 
mužů a 11 družstev žen – přivítal starosta 
sboru Ing. Aleš Šrytr a starosta obce Mi-
loslav Bělonožník. Vítězné družstvo mužů 
z SDH Jinolice a žen z SDH Ploukonice si 
odvezlo kromě medaile dárkový balíček 
a pohár vítěze 15. ročníku. SDH Radimo-
vice poslalo do soutěže dvě družstva. 
Družstvo Radimovice A časem 19,81 s 
obsadilo až 7. místo. Družstvo Radimo-
vice B si časem 19,73 s zajistilo 6. místo. 
V letošním roce již po páté se soutěže 
zúčastnilo družstvo Alko drink týým ve 
složení: Adam Bělonožník – strojník, Petr 
Bradáč – savice, Ladislav Dvořák – koš, 
Petr Svátek – béčka, Pavel Mizera – roz-
dělovač, Marián Nejedlo a Tomáš Rulec 
– proudaři. Muži po pilném soustředění 
v hostinci Konrád a jednom tréninku 
naostro, skončili na pěkném 18. místě 
s časem 22,72 s. Ocenění převzali na 
vlastní „bedně“, kterou si na vyhlášení 
výsledků sami donesli.

Poděkování za hladký průběh soutěže 
patří všem, kteří pomohli zorganizovat 
15. ročník Sychrovského poháru, který 
je zařazen do seriálu Superpohár 2004.

Pro všechny soutěžící i fanoušky bylo 
připraveno sele na rožni, které výborně 
připravil Petr Primásek, asistovala mu 
Pavlína Kulhavá a Martina Brožová, 
vuřty na grilu připravili Lenka Svátková, 
Petra Víznerová a Adéla Hloušková. 
Studené pivo soutěžícím ve stáncích nato-
čili František Slavík a manželé Markovi. 

Paní Holečková a paní Škodová měli 
na starosti nealko nápoje. Zásobování 
proviantu zajistil Leoš Slavík. Nad ča-
somírou bděl pan Jirkovec a hlasatelem 

byl tradičně Ladislav Iker. Zdárný průběh 
soutěže bez jediného protestu zajistil tým 
rozhodčích pod vedením Ing. Václava 
Holečka.
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