
Vážení čtenáři Zpravodaje,
konec roku klepe na dveře. Děti se už těší na Ježíška, my ostatní na vánoční pohodu, setkání s rodinou 

a přáteli. Adventní čas jsme zahájili poslední listopadovou neděli při rozsvícení vánočního stromu na návsi 
za doprovodu koled, které nám zazpívaly děti ze Základní školy Radostín. Víceúčelovou budovu navštívil 
v sobotu 3.prosince Mikuláš s andělem a třemi čerty. I když měl Mikuláš knihu hříchů popsanou od začátku 
do konce, tak si čerti do pekla nikoho neodnesli. Po čertech dobře jsme si zatancovali na vánočním setkání 
seniorů se zastupiteli obce. Nechybělo zhodnocení letošního roku při promítání fotografi í z  uskutečněných 
akcí.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem organizátorům, ať již z řad zastupitelů, členů všech tří spol-
ků nebo občanů, kteří věnovali svůj volný čas a pomohli při organizaci akcí, jejichž počet se rok od roku 
rozrůstá.

Řada občanů si zvykla dostávat novinky a informace z obecního úřadu na svůj e-mail nebo formou SMS 
zprávy. Pokud tuto službu ještě nevyužíváte a máte zájem, zašlete na obecní úřad svoji e-mailovou adresu 
nebo tel. číslo. Vše potřebné zařídíme.

Vlajkovou lodí naší obce v oblasti kultury je masopustní veselí, které se bude v příštím roce konat v sobotu 
4. února. Připravujeme opět bohatý program a budeme rádi, když se aktivně zapojíte ať již svoji účastí 

na návsi, v masopustním průvodu nebo při smažení koblih do soutěže 
o nejlepší masopustní koblihu. 

Místní knihovna bude od nového roku obohacena o nové hry. 
Od ledna bude možné si půjčit některou z deskových her, které jsme 
do knihovny zakoupili pro věkovou kategorii od 3 do 99 let. Věřím, že 
touto nabídkou zpestříme fond knihovny a že se najdou i noví čtenáři, 
kterým knihovna otevře nový svět zážitků.

Přeji všem čtenářům Zpravodaje krásné prožití svátků vánočních, 
hodně zdraví a pohody v roce 2017.

Dagmar Šrytrová, starostka
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Obecní úřad informuje
Poslední zasedání zastupitelstva 

v tomto roce se konalo 12.prosin-
ce za účasti 5 zastupitelů a 2 ob-
čanů.
1. Změna rozpočtu č. 5/20161. Změna rozpočtu č. 5/2016

 Usnesení č. 45/2016
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
5/2016, dle důvodové zprávy
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

2. Rozpočet obce na rok 20172. Rozpočet obce na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl uve-
řejněn na úřední desce obecního úřadu 
od 23.11.2016 do 12.12.2016.

 Usnesení č. 46/2016
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
a) rozpočet obce Radimovice na rok 2017 
na straně příjmů (tř.1 až 4) v celkové výši 
2.895.400,- Kč a na straně výdajů v cel-
kové výši 3.303.550,- Kč, z toho běžné 
výdaje (tř. 5) 2.583.550,- Kč a kapitálové 
výdaje (tř. 6) 720.000,- Kč. Schodek (tř. 
8) ve výši 408.150,- Kč se pokryje příjmy 
z roku 2016
b) rozpočtové změny z časových důvodů 
od posledního jednání zastupitelstva ob-
ce do konce účetního období tj. do 31.12. 
2016 schvaluje starostka obce v plném roz-
sahu rozpočtové sklady do výše 100.000,- 
Kč s výjimkou kapitálových operací a dává 
na vědomí zastupitelstvu obce při nejbližším 
jednání
c) podrobný rozpis rozpočtu a následné 
úpravy v průběhu účetního období 2017 
mezi položkami v rámci jednoho paragrafu 
provede starostka obce
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

3. Rozpočtový výhled na roky 2018-3. Rozpočtový výhled na roky 2018-
20222022
Návrh rozpočtového výhledu na ro-
ky 2018-2022 byl uveřejněn na úřed-
ní desce obecného úřadu od 23.11.2016 
do 12.12.2016.

 Usnesení č. 47/2016
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtový výhled na roky 2018-2022
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

4. Inventarizace majetku – plán 4. Inventarizace majetku – plán 
inventur, inventarizační komiseinventur, inventarizační komise

 Usnesení č. 48/2016
Zastupitelstvo obce po projednání
j m e n u j e
inventarizační komisi ve složení Ing. Kateři-
na Lesáková – předsedkyně, Iva Švec, Ja-
na Nejedlová a Lenka Tauchmanová, DiS. 
– členové inventarizační komise
a  u k l á d á 
provést inventarizaci majetku a závazků 
obce Radimovice vč. inventarizační zprá-
vy k 31.12.2016. Zahájení inventury dne 
1.1.2017, ukončení dne 20.1.2017.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

5. Úkoly fi nančnímu a kontrolnímu 5. Úkoly fi nančnímu a kontrolnímu 
výboruvýboru

 Usnesení č. 49/2016
Zastupitelstvo obce po projednání
p o v ě ř u j e
a) kontrolní výbor provést kontrolu náleži-
tostí pozvánky na zasedání zastupitelstva 
obce a zápisů ze zasedání zastupitelstva 
obce (zveřejnění na úřední desce v zákon-
né lhůtě, provedení zápisů ze zasedání za-
stupitelstva obce v zákonné lhůtě) v období 
01-11/2016
b) fi nanční výbor provést kontrolu plnění 
rozpočtu za období 06-11/2016
Termín: 02/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

6. Nájemní smlouva na část pozemku č. 6. Nájemní smlouva na část pozemku č. 
1294 v k.ú. Radimovice u Sychrova1294 v k.ú. Radimovice u Sychrova
Záměr pronájmu pozemku byl uveřej-
něn na úřední desce obecního úřadu 
od 23.11.2016 do 12.12.2016

 Usnesení č. 50/2016
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavřít nájemní smlouvu s __ na část po-
zemku č. 1294 v k.ú. Radimovice u Sychro-
va o rozloze 300 m2 . Výše nájmu 1.200,- 
Kč/1 rok. Doba nájmu od 1.1.2017 na do-
bu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
a  u k l á d á
starostce obce podepsat nájemní smlouvu 
s __ na pronájem části p.p.č 1294 v k.ú. 
Radimovice u Sychrova.
Termín: 12/2016
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

7. Nájemní smlouva na část pozemku č. 7. Nájemní smlouva na část pozemku č. 
1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova
Záměr pronájmu pozemku byl uveřej-
něn na úřední desce obecního úřadu 
od 18.11.2016 do 3.12.2016

 Usnesení č. 51/2016
Zastupitelstvo obce po projednání 
s c h v a l u j e 
uzavřít nájemní smlouvu s fi rmou S group 
HOTELS, s.r.o., Jeronýmova 570/22, 
460 07 Liberec 7, IČ: 61534439 na pro-
nájem části pozemku p.p.č. 1066 v k.ú. 
Radimovice u Sychrova. Výše nájmu 
12.000,- Kč. Doba nájmu od 1.1.2017 
do 31.12.2017.
a  u k l á d á
starostce obce podepsat nájemní smlou-
vu s fi rmou S group HOTELS, s.r.o., Jero-
nýmova 570/22, 460 07, Liberec 7, IČ: 
61534439 na pronájem části pozemku p.
p.č. 1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova.
Termín: 12/2016
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

8. Zpráva o fi nanční činnosti 8. Zpráva o fi nanční činnosti 
Mikroregionu JizeraMikroregionu Jizera

 Usnesení č. 52/2016
Zastupitelstvo obce po projednání
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o fi nanční činnosti Mikroregionu Ji-
zera v roce 2016
Hlasování:
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Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

9. Diskuze9. Diskuze

Dagmar Šrytrová
• Obec bude muset uzavřít smlouvu o spo-
lečném školském obvodu pro základní 
a mateřskou školu. Ústně projednáno s obcí 
Sychrov a Paceřice.
• Pytle s tříděným odpadem (žlutý, oran-

žový, šedý) odevzdávat za plot u OÚ dne 
10.1.2017.

velikost sběrné nádoby 
a frekvence svozu

roční sazba poplatku 
za komunální odpad

sběrná nádoba 60 l
1 x týdně 2.029,- Kč
1 x 14 dnů 1.433,- Kč
kombinovaný 1.728,- Kč

sběrná nádoba 80 l
1 x týdně 2.303,- Kč
1 x 14 dnů 1.573,- Kč
kombinovaný 1.946,- Kč

sběrná nádoba 110 a 120 l
1 x týdně 2.681,- Kč
1 x 14 dnů 1.848,- Kč
kombinovaný 2.267,- Kč

sběrná nádoba 240 l
1 x týdně 5.211,- Kč
1 x 14 dnů 3.581,- Kč
kombinovaný 4.404,- Kč

PE pytel o objemu 110 l
celkem 10 ks 631,- Kč

Místní poplatky v roce 2017
Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 

2016.

Poplatek za komunální odpad lze uhradit jed-
norázově do 15.2.2017 nebo ve dvou shod-
ných splátkách v termínech do 15. února 2017 
a do 15. srpna 2017. 

Poplatek lze uhradit v hotovosti v pokladně 
obecního úřadu nebo bankovním převodem 
č.ú. 20322461/0100 pod variabilním sym-
bolem (variabilní symbol: číslo popisné objektu 
nebo číslo evidenční objektu individuální rekre-
ace). 

Poplatek za psa je ve výši 100,- Kč za rok a je 
splatný do 31.3.2017.

Pytle s tříděným odpadem (žlutý, šedý, oranžový) odkládejte za plot u obecního úřadu 
v pondělí 9. ledna 2017.

Informace z odpadového hospodářství
• V případě, že máte poškozenou popelnici, která 

je v majetku Severočeských komunálních služeb, 
nahlaste tuto událost na obecní úřad. Obecní 
úřad zajistí u SKS výměnu nádoby či její opravu.

• Od prosince je zajištěn pravidelný týdenní vývoz 
kontejneru na papír, který je umístěn na návsi.

• Žluté pytle s tříděným odpadem, prosíme, nedá-
vejte do prostoru ke kontejnerovému stání, kam 
nepatří.

• V listopadu zajistila obec ve spolupráci s Povo-
dím Labe úklid černé skládky - pneumatik, které 
„připluly“ po Mohelce.
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Od ledna bude v knihovně k zapůjčení několik deskových her, které jsou určeny pro širokou věkovou škálu 
od těch nejmenších dětí, které ještě neumí číst až po dospělé. 

Děti, zkuste vyměnit virtuální hry na počítači za deskové hry pro celou rodinu, poproste rodiče, prarodi-
če, aby si s Vámi zahráli. Uvidíte, že i u deskových her lze zažít nevšední zážitky. Věřím, že si hry najdou 
místo i u dospělých při odpolední kávě či šálku čaje.

Hry si mohou čtenáři knihovny půjčit na 14 dní. V případě ztráty hry bude požadována fi nanční náhra-
da ve výši ceny hry. 

Zkuste si zahrát:

Hráči se střídají v tazích a navzájem si přebarvují kameny. Cílem hry je mít na konci 
hry (po zaplnění hrací desky o 8x8 polích) na desce více kamenů než soupeř. Hra je 
určena pro dva hráče a doporučený věk je od 8 let.

Před hrou se vždy hráči domluví, podle jakého kritéria budou zví-
řata řadit. Na výběr mají váhu zvířat, jejich velikost a délku života. 

Na začátku hry se otočí z balíčku první zvíře. Hráči pak postupně do řady přidávají 
svá zvířata. Čím je řada delší a intervaly kratší, je přidání dalšího zvířete obtížnější. Svět 
zvířat se bude líbit dětem i dospělým. Zvířata jsou hezky nakreslena a jejich srovnávání 
je pro děti jednodušší. Hra je určena pro 2-8 hráčů, doporučený věk je od 7 let.

V balíčku najdete 50 karet s otázkami rozdělenými do šesti tematických okruhů z oblasti fi l-
mových hlášek. Ke každé z 300 otázek máte k dispozici na výběr ze tří možných odpovědí. 
Hra je určena pro 1-6 hráčů, doporučený věk je od 12 let.

Jenga je oblíbená hra na šikovnost. Nejprve hráči z dřevěných kvádrů postaví 
čtvercovou věž. Každé patro se skládá ze tří kvádrů. Nyní postupně zvyšují výšku věže tím, 
že odstraní jeden z kvádrů v nižších patrech a přesunou jej na vrcholek věže. Při manipulaci 
si nemohou věž nijak přidržovat. Používat smí pouze jednu ruku a dotýkat se pouze přesou-
vaného kvádru! Kromě samotné jengy si mohou zahrát také domino či pexeso. Hra je určena 
pro 2-10 hráčů. Doporučený věk od 3 let.

Nová znalostní hra obsahuje 900 otázek týkajících se severních Čech. Otázky 
jsou rozděleny do čtyř okruhů a pokud správnou odpověď neznáte, můžete si po-
moci výběrem ze tří možností. Hra je určena pro 2-6 hráčů. Doporučený věk od 12 
let.

Vědomostní pexeso je zajímavým vylepšení klasického pexesa. Nehle-
dají se dva stejné obrázky, ale pořekadlo, které k sobě patří. O správnosti 
se můžete přesvědčit přiložením kartiček vedle sebe např. „Koho chleba 
jíš,..“ a „..toho píseň zpívej.“. Hra je určena pro 2-4 hráče. Doporučený 
věk od 12 let.

Novinky v knihovně 



 5 

Od začátku listopadu se každé 
úterý konaly ve víceúčelové bu-
dově za Obecním úřadem trénin-
ky pingpongu, neboli ve stolním 
tenise. Účast na trénincích byla 
od začátku hojná, a to ve všech 
kategoriích. Na dvou stolech, kte-
ré jsou v budově umístěny, se tré-
novala jak samotná hra dvojic, 
tak i velmi oblíbená „obíhačka“, 
kterou může současně hrát hned 
několik hráčů. 

Pravidla stolního tenisu jsou cel-
kem jednoduchá. Dva protihráči 
musí dostat míček o velikosti kře-
pelčího vajíčka přes síťku na dru-
hou stranu stolu nejlépe tak, aby 
ten druhý již nemohl míček vrá-
tit. Od klasického tenisu se to liší 
prakticky jen rozměry. Nehrajete 
raketou, ale pálkou. Míček ne-
ní chlupatý, ale hladký plastový 
a tolik se nenaběháte, protože 
místo velkého kurtu stojíte u stolu. 
U obíhačky to probíhá podobně, 
jen se musí stále běhat kolem sto-
lu. Kdo trefí mimo, jde z kola ven. 

Po těchto přípravách tedy v so-
botu 17. prosince uspořádala 
obec Radimovice první ročník 
turnaje. Respektive vše se zrodi-
lo v hlavě Roberta Marka, který 
si tak celý turnaj vzal na staros-
ti. V nejmladší kategorii se zú-
častnilo celkem 9 dětí. Žen bylo 
11 a mužů 14. U těch žen je ale 
třeba dodat, že té nejmladší bylo 
10 let a jmenovala se Šimon Svá-
tek... On totiž zaskakoval za jed-
nu z účastnic, která nemohla do-
razit a jak se později ukázalo, byl 
to opravdu megazáskok.

Celý turnaj se nesl v duchu 
dobré nálady, ale duch soutěžní 
se nedal zapřít. Čerstvý vzduch 
rychle vyměnil odér potu a bylo 
vidět, že nikdo nechce dát svou 

kůži lacino. Řada výměn byla, 
jak se říká „na krev“. Také bylo 
znát, že kdo trénoval i v mládí, 
měl výhodu. První část se hrála 
systémem každý s každým a ti 
nejlepší se dostali do pavouka 
pro play off. 

Přípravy na turnaj ale nejsou 
jen o zajištění dostatku míčků 
a pálek, ale také cen pro vítěze 
a ostatních v pořadí. Pro letošní 
ročník se nám podařilo sehnat 
dva velké sponzory z nedalekých 
Svijan. Velké poděkování tedy pa-
tří do Pivovaru Svijany a do Mlý-
na Perner. Obě společnosti nás 
obdarovaly cenami jak pro muže 
a ženy, tak pro děti. Plná taška 
dárkových předmětů z pivova-
ru a dárková balení piv potěšila 
stejně, jako 15-ti kilové pytle mou-
ky ze mlýna. Kdo jaké ceny ob-
držel asi nemusím říkat, ale pro 
jistotu, abychom nebyli nařčeni 
z nabádání dětí k alkoholismu. 
Děti si odnesly ty dárkové před-
měty. Ženy pytle s moukou a ba-
lení černé Svijanské kněžny 13° 
a chlapi bez mouky dostali také 
pivo Svijanskou 450. Pro 1. – 3.  
místo byly připraveny ještě pohá-
ry a lahve sektu. 

Nezbývá tedy než poděko-
vat všem za účast, Robertovi 
za skvělou organizaci a sponzo-
rům za jejich pomoc. V kalendáři 
akcí pro rok 2017 je tento turnaj 
již připravený a od ledna se bu-
de opět trénovat. Kdo tedy bude 
mít zájem, může se příště také 
zúčastnit. 

Zde jsou ještě výsledky dle jed-
notlivých kategorií. 

 

V kategorii děti účast 9 dětí:
1 místo: Vojtěch Rozkovec
2.místo: Přemysl Marek
3.místo: Šimon Svátek
 

V kategorii ženy účast 11 žen:
1 místo: Jana Nejedlová
2.místo: Kristina Kubatová
3.místo: Šimon Svátek ( záskok 

za Michalu Rojarovou)
 

V kategorii muži účast 14 mu-
žů:

1. místo: Bohumil Ciešlák
2.místo: Jan Fila
3.místo: Jaroslav Žalský
 

Od úterý 3. ledna 2017 budou 
od 18:00 hodin pokračovat ping-
pongové tréninky ve víceúčelové 
budově – hasičské zbrojnici.

Ladislav Dvořák

První předvánoční Pingpongový turnaj
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Fotoreportáž z předvánočních akcí 
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Kulturní akce pro rok 2017 v zámku a podzámčí
Název akce Předpokláda-

né datum
Poznámka Pořádá

LEDEN
Výlet na běžkách termín bude 

upřesněn dle 
sněhových pod-
mínek

Místo výletu bude upřesněno. Předběžně – 
Ještěd nebo polská Jakuszice.

 TJ Sokol Radimo-
vice

ÚNOR
Masopustní průvod ob-
cí spojený s programem 
na návsi a v Hospodě 
U Šulců

sobota 
4.2.2017

Přijďte do průvodu, pozvěte maškary 
k sobě domů, pobavte se na návsi. Bude 
legrace, hudba, dobré jídlo a  pití. 

Obec Radimovice

Masopust na Sychrově sobota 
18.2.2017

Masopust na zámku Sychrov od 9:00 
do 16:00 hodin

zámek Sychrov

BŘEZEN
Promítání z cest - Sál ví-
ceúčelové budovy 

termín bude 
včas upřesněn

Cesta po Austrálii a Novém Zélandu Obec Radimovice

Noc s Andersenem - 
Čtyřlístek a Harry Potter 
nám poví část svých pří-
běhů - Sál víceúčelové 
budovy 

pátek 
31.3.2017

 Obec Radimovice

DUBEN
Velikonoční trhy sobota až 

neděle 8.4.-
9.4.2017

Velikonoční trhy na zámku Sychrov zámek Sychrov

Velikonoční dílna pro 
všechny generace - Ma-
lování kraslic, pletení po-
mlázek a další práce pro 
šikovné ruce - Sál víceú-
čelové budovy

sobota 
15.4.2017

Uvítáme přítomnost babiček i dědečků, 
aby se s dětmi podělili o své zkušenosti 
spojené s Velikonočními tradicemi

Obec Radimovice

Den země sobota 
22.4.2017

Brigáda a úklid obce. Pohrabeme, za-
střihneme a uklidíme si místo, kde bydlíme 
- Radimovice. Volné ruce budou vítány.

Obec Radimovice

Pálení čarodějnic a prů-
vod obcí

neděle 
30.4.2017

Pálení ohně se opět uskuteční na poli „Pod 
Svátkovými“.

SDH Radimovice

KVĚTEN
Dětský MotoDen - náves 
před Hospodou U Šulců

termín bude 
včas upřesněn

2. ročník dětského dne se zaměřením 
na bezpečnost v silničním provozu. Sou-
částí bude MotoShow, jízda na minibicích 
a doprovodný program pro děti

MotoRadimovice

Cyklovýlet pondělí 
8.5.2017

Cyklovýlet po německých cyklostezkách TJ Sokol Radimo-
vice

Po stopách tanků sobota 
27.5.2017

Tradiční cyklovýlet do Ralska TJ Sokol Radimo-
vice
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Jarní výlet pro děti a ro-
diče - Obec Prysk - 2. 
místo Vesnice roku 2016

termín bude 
včas upřesněn 
(možný přesun 
na měsíc čer-
ven)

http://www.prysk.cz/ Obec Radimovice

ČERVEN
Dětský den - Sportovní 
areál 

termín bude 
včas upřesněn

Akce nejen pro členy SDH, ale i pro obča-
ny Radimovice. Přijďte se pobavit a soutě-
žit s dětmi v netradičních disciplínách.

SDH Radimovice

ČERVENEC
Nohejbalový turnaj Cyri-
la a Metoděje

středa 
5.7.2017

Kdo nefandí není Radimovák. Tento kva-
litně obsazený turnaj smíšených trojic stojí 
za vidění. 

Obec Radimovice

SRPEN
Mohelské ostrovy - Mo-
helský Bobřík - víkend 
pod stany pro děti s ro-
diči

pátek až ne-
děle:         11.-
13.8.2017

U Mohelky tam je hej. Kdo tam není, ten 
se nudí doma. 

Obec Radimovice

Skotské hry sobota 
19.8.2017

Tradiční skotské soutěže,ukázka a výuka 
tanců.

Kilt s.r.o.

Sychrovský pohár - již 
28. ročník této celore-
publikové soutěže v po-
žárním útoku

sobota 
19.8.2017

Hasičská Extraliga opět zavítá do Radi-
movic v boji o nejhezčí medaile celé ligy. 

SDH Radimovice

ZÁŘÍ
Sychrovská pouť sobota – nedě-

le:             2.-
3.9.2017

Kolotoče a houpačky zase po roce v Ra-
dimovicích a na Sychrově

Zahrada Čech Litomě-
řice

sobota 
16.9.2017

Výlet za nejhezčími okurkami, papri-
kami a dechovkou v termínu od 15. 
do 23.9.2017

Obec Radimovice

Vrcholy babího léta sobota 
23.9.2017

Cyklovýlet na kopec s hezkým výhledem. TJ Sokol Radimo-
vice

Podzimní výlet do oko-
lí obce

termín bude 
včas upřesněn

 Obec Radimovice

ŘÍJEN
Dýňobraní - dýňová vý-
zdoba domů a zahrádek

14.10.2017 Vyzdobte si zahrádku, vstup do domu ne-
bo balkon tou nejhezčí, nejveselejší, nej-
strašidelnější dýní. A v Hospodě U Šulců 
bude další soutěž o nejlepší pokrm. 

Obec Radimovice

LISTOPAD
Divadelní představení termín bude 

včas upřesněn
Divadelní představení dle aktuální nabídky 
divadel v okolí

Obec Radimovice

PROSINEC
Mikulášská nadílka pro 
děti

sobota 
2.12.2017

Čerti, anděl a Mikuláš opět zavítají do naší 
vesnice. Mají tu totiž dost práce. 

Obec Radimovice

Posezení se seniory sobota 
2.12.2017

Posezení u dobrého pití s tancem a starý-
mi historkami. 

Obec Radimovice
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Tato hra prostě nemá logiku - toto rčení často zmiňované zejména 
v české fotbalové lize nyní platilo i pro průběh fi nálového turnaje RML 
2016. Láďa Voštenák do tohoto fi nále vstupoval s luxusním náskokem 
12 bodů, avšak po odehrání letos svého nejhoršího turnaje (11. mís-
to) nejen náskok neudržel, ale dokonce klesl v celkovém pořadí na 3. 
místo. Jeho kolapsu tak využili oba hráči v pořadí za ním, oba se pro-
bojovali k fi nálovému stolu a tak se o celkovém vítězi prvního ročníku 
RML 2016 skutečně rozhodovalo v jejich přímém souboji ve zcela po-
sledním hracím kole. Jejich souboj přímo u stolu mohl sledovat a také 
ovlivňovat třetí účastník u fi nálového stolu - Dan Strnad, který u fi nálo-
vého stolu letos zasedl vůbec poprvé. Souboj nakonec ovládl s převa-
hou Jarda Žalský, na druhé místo se vklínil Dan Strnad a jako třetí se 
umístil Tomáš Pešta. Pro Jardu Žalského to bylo letošní první vítězství 
a jelikož se získané body v tomto turnaji dvojnásobily, stačilo mu to na-
konec i na celkové vítězství v lize! Ani viditelně zklamaný Tomáš Pešta 
však nemusí smutnit dlouho, jeho výkon mu zajistil posun na celkovou 
druhou příčku a jediný hráč, kterému se letos podařilo vyhrát dva tur-
naje - Láďa Voštenák, obsadil bronzovou příčku. 

Mariášové fi nále s překvapením

Výsledky fi nálového turnaje:
1. ŽALSKÝ Jarda
2. STRNAD Daniel
3. PEŠTA Tomáš
4. DVOŘÁK Láďa
5. PREISLER Martin
6. BĚLONOŽNÍK Adam
7. NOVÁK Radek
8. ČERNÝ Vojta
9. RÖSLER Aleš
10. PEŠTA Daniel
11. VOŠTENÁK Láďa
12. LAURIN Míra
13. BURSA Aleš

Pořadí RML 
celkově Jméno a příjmení Body celkem

1  ŽALSKÝ Jarda 97

2  PEŠTA Tomáš 82

3  VOŠTENÁK Láďa 77

4  PREISLER Martin 72

5  ČERNÝ Vojta 67

6  NOVÁK Radek 67

7  BĚLONOŽNÍK Adam 64

8  PEŠTA Daniel 62

9  RÖSLER Aleš 62

10  DVOŘÁK Láďa 56

11  STRNAD Daniel 54

12  ČEPELÍK Jarda 44

13  BURSA Aleš 24

14  BÍLEK Karel 19

15  LAURIN Miroslav 11

16  Žižka Jarda 9

17  Reich Jan -1

Konečné pořadí RML 2016

Rozsvícení Vánočního 
stromku na návsi spojený 
s Ježíškovou cestou

neděle 
3.12.2017

Procházka obcí za Ježíškem, zdobení 
a rozsvícení stromku na návsi. Přijďte si 
zazpívat koledy a ohřát se svařákem. 

Obec Radimovice

Pingpongový turnaj termín bude 
včas upřesněn

Pingpongový turnaj pro děti i dospělé 
ve víceúčelové budově.

Obec Radimovice

Silvestrovský fotbal nebo 
hokej

sobota 
31.12.2017

Podle sněhu, ledu a nálady si ještě posled-
ní den v roce trochu zasportujeme

TJ Sokol Radimo-
vice

Změna programu vyhrazena!


