
Jaro se už hlásí prvními sněženkami, ovšem paní Zima ještě o sobě dává znát. Letos v Radimovicích ne-
chala pořádnou sněhovou peřinu, kterou určitě přivítaly děti, ale již o trochu méně všichni, kdo se museli 
vydat na cesty. O naše cesty se staral pan Sluka a o chodníky pan Ťukal, oba dva jste mohli vidět či slyšet 
v brzkých ranních hodinách. Oběma pánům děkuji za jejich nasazení a vzorně protažené silnice a uklizené 
chodníky. Často to byl boj proti větrným mlýnům, obzvlášť při úklidu chodníků. Když už si myslíte, že máte 
hotovo, tak přijede velká radlice silničářů a v okamžiku máte veškerý sníh zpět na chodníku a tak nezbý-
vá nic jiného než si opět vzít vestu, lopatu nebo nastartovat sněžnou frézu či traktůrek a vše znovu uklidit.

Kromě bohaté sněhové nadílky došlo na začátku roku také k několika výpadkům elektrické energie. 
V dnešní době věc nemilá, neboť v dnešní době se bez elektrické energie neobejdeme. Řadu občanů jsme 
o této mimořádné události informovali prostřednictvím SMS. Opět nabízíme pokud máte zájem o zasílání 
SMS zpráv z obecního úřadu, zašlete své telefonní číslo na obecní úřad a máte zajištěno, že budete vždy 

včas informováni o všech důležitých událostech v obci. 
Na začátku února se konal již třetí ročník masopustního veselí. O na-

šem masopustu informoval Liberecký deník, Turnovsko v akci a byl 
také zařazen mezi TOP akce Českého ráje. Děkuji všem, kteří pomohli 
letošní ročník zorganizovat. Jak probíhal program během celého dne 
se můžete dočíst na dalších stránkách Zpravodaje v poutavém vyprá-
vění Laufra.

Obec Radimovice připomíná všem zapomnětlivcům, kteří ješ-
tě neuhradili poplatky za komunální odpad a za psy, že poplatky 
lze uhradit osobně na obecním úřadě nebo poslat na účet obce č. 
20322461/0100 do variabilního symbolu napište číslo popisné.
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Obecní úřad informuje
Dne 6.března se za účasti 

všech zastupitelů a 3 občanů ko-
nalo první zasedání zastupitelstva 
v tomto roce.
 Usnesení č. 1/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
1/2017, dle důvodové zprávy
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 2/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
b e r e   n a   v ě d o m í 
změnu položky 1351 na položku 1381, 
která se změnila z důvodu vyhlášky č. 
463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 3/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
b e r e  n a  v ě d o m í
inventarizační zprávu za rok 2016
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 4/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavření Dohody o vytvoření společného 
školského obvodu s obcí Sychrov
a  u k l á d á
starostce obce podepsat s obcí Sychrov Do-
hodu o vytvoření společného školského ob-
vodu základní školy
Termín: 03/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 5/2017

Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kte-
rou se stanoví část společného školského 
obvodu základní školy
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 6/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
Dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu s obcí Paceřice
a  u k l á d á
starostce obce podepsat s obcí Paceřice 
Dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu mateřské školy
Termín: 03/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 7/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kte-
rou se stanoví část společného školského 
obvodu mateřské školy
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 8/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, 
o nočním klidu
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 9/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
b e r e  n a  v ě d o m í
výroční zprávu o poskytování informací 
v roce 2016 podle zákona č. 106/1999 
Sb., O svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
Všechny formuláře, které souvisí s Účelo-
vým fondem obce Radimovice (žádost, vy-
účtování) jsou k dispozici na http://radimo-
vice.cz/cs/poradna.

 Usnesení č. 10/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
a) Identifi kaci programu vč. příloh
b) Podmínky a vyhlášení programu „VOL-
NOČASOVÉ AKTIVITY 2017“ k předkládá-
ní žádostí o dotace
c) Vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace
a  u k l á d á
starostce obce zajistit vyhlášení programu 
„VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2017“ k před-
kládání žádostí o dotace na rok 2017
Termín: 04/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 11/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
nájemní smlouvu s panem Josefem Novot-
ným, Suldovského 515, 460 01 Liberec, 
IČ 16402138 na období od 1.4.2017 
do 31.12.2020, max. však 9 dní v daném 
roce a to počínaje 6 dní před začátkem ko-
nání Sychrovské pouti (neděle od 19:00 ho-
din) a konče 1 den po skončení poutě (pon-
dělí do 17:00 hodin). Výše nájmu 20.000,- 
Kč/1 rok. Součástí nájmu je provoz lidově 
technické zábavy v pátek před konáním 
Sychrovské poutě od 16:00 do 17:00 ho-
din pro občany s trvalým pobytem v obci 
Radimovice ve věku 0-18 let. Stavba auto-
dromu před vjezdem k č.p.40 je možná až 
od čtvrtka od 12:00 hodin.
a  u k l á d á
starostce obce podepsat s Josefem Novot-
ným, Suldovského 515, 460 01 Liberec, IČ 
16402138 nájemní smlouvu.
Termín: 04/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
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Podání žádostí o dotace z Libereckého Podání žádostí o dotace z Libereckého 

krajekraje

Starostka obce navrhuje podat žádost o do-
taci na herní prvky z Program obnovy ven-
kova Libereckého kraje a nákup vybavení 
pro výjezdovou jednotku obce.
Motivační program obce Radimovice
Každý občan s trvalým pobytem v obci Ra-
dimovice bude mít na rok 2017 k dispozi-
ci 5 hodin zdarma na víceúčelovém spor-
tovišti prostřednictvím permanentky, kterou 
si může osobně proti podpisu vyzvednout 
v č.p.43. Permanentka je nepřenosná. 
Ostatní občané, kteří pravidelně pro obec 
pracují ve formě brigád případně spoluor-
ganizují sportovní a společenské akce, bu-
dou moc využít permanentku na 5 hodin 
v případě, že jejich žádost bude schválena 
zastupitelstvem obce.

 Usnesení č. 12/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
motivační program obce Radimovice 
na rok 2017. Poskytnutí 5 hodin zdarma 
na víceúčelovém sportovišti občanům s tr-
valým pobytem v obci Radimovice a oso-
bám mimo trvalý pobyt v obci Radimovice, 
kterým zastupitelstvo obce schválí jejich žá-
dost na přidělení 5 hodin zdarma na víceú-
čelovém sportovišti.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Problematika skladebnosti územně správní 
struktury státu
Starostka obce seznámila přítomné s pro-
blematikou skladebnosti území Turnovska. 
K tématu bylo jednání se zástupci minister-
stva vnitra v Turnově dne 15.2.2017. Minis-
terstvo vnitra zaslalo obci dopis s návrhem 
skladebnosti územně správní struktury státu 
a dostupnosti služeb státní správy. K uve-
denému tématu Zastupitelstvo obce Radi-
movice přijalo dne 20.6.2016 usnesení č. 
30/2016, které zůstává v platnosti.

 Usnesení č. 13/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
p o v ě ř u j e 
starostku obce zaslat na ministerstvo vni-
tra odpověď, v které bude sděleno platné 
usnesení Zastupitelstva obce Radimovice č. 
30/2016 z 20.6.2016.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
Termín: 03/2017

 Usnesení č. 14/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
bezplatné užívání veřejného prostranství 
na p.p.č. 1002 v k.ú. Radimovice u Sychro-
va dne 6.5.2017 od 07:00 do 19:00 hodin 
spolku MotoRadimovice z.s., IČ 04963156. 

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

DiskuzeDiskuze

Mgr. Dagmar Šrytrová
• Poděkování všem, kteří pomohli při or-
ganizaci masopustu.
• Dne 16.září se budou v Radimovicích 
a na Sychrově konat krajské dožínkové slav-
nosti.
• Obec se zapojila do společného pro-
jektu Mikroregionu Jizera, který bude žá-
dat o dotaci na opravu místních komunikací. 
Obec podá žádost na zálivku spar na míst-
ních komunikací vč. lokálních oprav na míst-
ních komunikacích.
• Dne 8.2. provedl Hasičský záchranný 
sbor Libereckého kraje na obci kontrolu do-
držování zákona o krizovém řízení zejména 
zajištění připravenosti obce na řešení krizo-
vých situací. Shrnutí kontroly – obec neporu-
šuje zákony v oblasti krizového a havarijní-
ho plánování.
• Sběr pytlů s tříděným odpadem dne 
20.3.2017 – pytle odkládat za plot obec-
ního úřadu
• Výběr daňového přiznání dne 
20.3.2017 od 17:00 – 18:00 hodin v bu-
dově obecního úřadu (knihovně). Daňové 
přiznání bude vybírat pracovnice fi nanční-
ho úřadu.
• Obecní výlet do obce Prysk dne 
10.6.2017

Kalendář letošních kulturních akcí je bohatší o jednu akci, která se bude konat 16. září v Radimovicích 
a na Sychrově, a sice se jedná o Krajské dožínkové slavnosti. Bohužel hlavní pořadatel Liberecký kraj 
nás oslovil až na začátku letošního roku a tak se trefi l s termínem dožínek do našeho plánovaného výletu 
na Zahradu Čech. Omlouvám se tedy všem zahrádkářům, kteří se těšili do Litoměřic, ale z důvodu soubě-
hu těchto dvou akcí, nebude obec letos na Zahradu Čech výlet organizovat.

Ve spolupráci s Diakonií Broumov opět budeme organizovat jarní svoz oblečení, domácího textilu, drob-
ných elektrických spotřebičů, obuvi, knih, přikrývek, hraček. O přesném termínu donesení věcí na obec-
ní úřad Vás budeme informovat v předstihu na plakátovacích plochách, rozhlase a www.radimovice.cz, 
předpokládaný termín je v dubnu.

Dagmar Šrytrová, starostka

Jak to vidí starostka

Velikonoční dílničky
se konají na Velký pátek tj. 14. dubna od 13:00 do 16:00 hodin ve víceúčelové budově. Přijďte si 

uplést pomlázku, namalovat vajíčka,ozdobit perníčky nebo se naučit plést z papíru velikonoční ozdoby. 
Těšíme se na Vás.
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Několikatýdenní přípravy, po-
rady a plánování tras. Vytisknout 
a rozvést plakáty. Vymyslet po-
hádku, napsat scénář a secvičit 
divadlo. Připravit povídání pro 
faráře k pohřbívání basy. Zkon-
trolovat nebo upravit převlek. 
Ve čtvrtek udělat zabijačku z 3 
prasat a připravit téměř 800 ji-
trnic a jelit, 20 tlačenek, polévku 
a maso na ovar. V pátek navařit 
dva hrnce zabijačkového guláše. 
Napéct koláče a škvarkové plac-
ky. V sobotu v 6.00 ráno sraz 
na návsi, zatopit v brutaru, na-
vozit stoly a lavice, postavit stan 
a kulisy, zapojit hudbu. Tak toto 
vše a spousta dalšího bylo potře-

ba k tomu, aby se mohl uskutečnit 
3. ročník Masopustu v Radimovi-
cích. A samozřejmě jsou také po-
třeba lidé, kteří toto vše udělají, 
nebo pomohou připravit. 

V sobotu 4. února se u nás ko-
nal jeden z prvních Masopustních 
průvodu v okolí. Jako vždy je zá-
kladem počasí. Ať už proto, aby-
chom sami nemrzli nebo nezmok-
li, ale hlavně proto, aby se na nás 
přišlo podívat dostatek lidí. Před-
pověď je vždy všeliká a nejasná, 
takže jedenáctá ukáže. Naštěstí 
ranní mlha opadla a chvilkami se 
na nás z nebe smálo to žluté, ku-
laté.  Hudba na návsi hrála, stán-
ky byly připraveny na nápor jed-

líků i žíznivců a prostor před hos-
podou se z části zaplnil místními 
i přespolními. Kdo však čekal, že 
úderem jedenácté se maškary vy-
hrnou z Hospody U Šulců, jako 
tomu bylo v minulých letech, ten 
se nedočkal. Tedy dočkal, ale 
tentokrát to bylo trochu jinak. 

Na přání maškar, osazenstva 
návsi i některých přihlížejících 
jsme letos zvolili kratší obchůzky 
a více programu na návsi, aby si 
každý divák mohl vychutnat jak 
dobré jídlo a pití, tak i přítomnost 
maškar a celý program. Maška-
ry se tedy pohybovaly v nejbliž-
ším okolí návsi, přímo na ní, ne-
bo zmizely jen na opravdu krátký 

Masopust 2017
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čas. Začátek byl ale zvolen také 
netradičně. Letos jsme totiž měli 
sraz u paní Hlavaté a Rejhových, 
kde nás pohostili smaženou slani-
nou, chlebíčky i kořaličkou. Poté 
co jsme se všichni sešli, muselo 
proběhnout tradiční rychloškole-
ní, kdo co dělá, křičí, tančí atd. 
Tradiční byla také první povinná 
runda rumu, aby se všichni trošku 
uvolnili. Pak už jsme mohli vyra-
zit skrz obec směrem na náves. 
Cestou jsme měli to štěstí a po-
tkali jsme řadu aut. Říkám štěstí, 
protože když tlupa maškar obklí-
čí nebohého řidiče, nezbývá mu 
opravdu moc šancí a rád si vy-
koupí odjezd nějakou tou dvac-
kou, ale i dvoustovka přibyla 
do měšce židů a našich výběr-
čích. Nežli jsme došli na náves, 
ulehčili jsme asi deseti řidičům. 
Každého jsme ale za odměnu po-
mazali černidlem nebo občerstvili 
koblihou. To už nás ale na návsi 
netrpělivě očekávala paní starost-
ka i všichni přihlížející. 

Po příchodu na náves proběhlo 
tradiční představení masek a žá-
dost o povolení ke vstupu do ob-
ce, abychom sem inkognito vtrh-
nouti nemuseli. Přípitek a předání 
klíče tedy stvrdily toto povolení 

a za chvíli již po návsi křepči-
li dva Masopusti, mužná nevěsta 
se zženštilým ženichem, farář se 
smrtkou, medvěd s mladými sleč-
nami nebo Číňan s kobylou. K to-
mu všemu, jako vždy, notovala 
živá hudba – harmoniky a basa. 
Po prvním tanci proběhlo ještě 
seznámení s programem a mohli 
jsme vyrazit na první obchůzku.

Jak jsem již psal, nešli jsme da-
leko. Hlouškovi totiž bydlí na sa-
mé hranici návsi, takže první ob-
chůzka byla opravdu pozorova-
telná i od stolu s ovarem před 
hospodou. Před domem nás již 
čekaly dobroty slané i sladké, 
stejně jako různě barevné a napl-
něné lahvičky… Poté co jsem jako 
Laufr požádal ke vstupu a skočil 
si tanec s paní domácí, mohli se 
všichni do těch dobrot pustit. Jeli-
kož je dům veliký a tím pádem je 
zde i mnoho hostitelek, dostalo se 
v kole asi na každého. Díky tomu, 
že letos byly ploty zasypané hro-
madami sněhu, mohl se dosyta či-
nit i náš medvěd. Co chvíli se totiž 
válel ve sněhu s nějakou slečnou 
či paní. To vše samozřejmě jen 
proto, aby každé dotyčné štěstí 
a plodnost v tomto roce dopřál. 
Přítomnost na hlavní silnici také 

znamenala to, že naši výběrčí se 
opět starali o všechna auta, která 
chtěla projet kolem.  Měšec židů 
tedy krásně tloustnul. 

Poté, co jsme vše snědli, vypili 
a dosyta se vytancovali, muselo 
se opět vyrazit na náves. Na pro-
gramu byly dvě kulturní vložky. 
Nejdříve nám na pozouny za-
hrála Tereza s Jakubem. Střihli si 
dvě lidovky a za svůj výkon sklidili 
potlesk všech přihlížejících. Hned 
po nich se ale na návsi stavěly di-
vadelní kulisy. Pro letošek se ne-
hrála Svatba, ale nová hra O lí-
ném prasátku. Všichni jistě dobře 
znáte to prasátko, co do žita utek-
lo a tam se chtělo mít a nic nedě-
lat. Tak přesně o takovém pra-
sátku lenochovi to bylo. Hra byla 
rozdělena na dvě části. V té první 
jsme se mohli seznámit se selkou, 
která sama žila ve své chalupě, 
bez dětí i bez muže. Jednoho 
dne k ní ale přiběhlo malé selátko 
z nedalekého chudého statku ze 
Sychrova. Selka si tedy prasátko 
ochočila a chtěla, aby jí v hospo-
dářství pomáhalo. Jenže chyba 
lávky. Prasátko jen žralo a spalo 
a k práci se vůbec nemělo. A jak 
žralo, spalo a rostlo, skončil nám 
i první díl této pohádky. 
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Když mluvím o jídle a pití, tak 
i já a maškary jsme se museli opět 
trochu občerstvit. Zabijačková 
polévka, ovar, teplá jitrnice ne-
bo jelítko či guláš tedy plnili na-
še žaludky a plzeňská dvanáct-
ka všechnu mastnotu spláchla 
do našich břich. Pak už jsme ale 
museli vyrazit na další cestu, pro-
tože jsme byli netrpělivě očeká-
váni u Dvořáků. 

Po kratší cestě jsme už stáli 
před vraty do garáže, kde byly 
stoly plné sekané s okurkou, ko-
blih, teplého svařáku a samozřej-
mě i kořaličky. Laufra, který chtěl 
žádat o svolení ke vstupu, však 
předběhl farář Václav. Na nic ne-
čekal a sám, svým požehnáním 
hospodyni, vstoupil a vše začal. 
Hudba hrála, kdo se nezahřál 
tancem, dohnal to svařákem. Se-
kaná mizela v davu a „mašinka“ 
z lidí a masek se vlnila po silnici 
před domem. Opět se činil i med-
věd, a co chvíli se válel s někým 
ve sněhu. V jednu chvíli i s pa-
ní domácí. Když jsme vše snědli 
a vypili, klepal mi někdo na ra-
meno s upozorněním, že „UŽ JE 
ČAS“.  Znamenalo to tedy podě-
kovat za pohoštění a opět se vy-
dat zpátky na náves. 

Fronty před stánky s občerstve-
ním se o moc nezkrátily a obsluha 
měla stále co dělat. Aby se diváci 
nenudili, vyzval je nerudný Rejža 
opět ke klidu a Klapka ohlásila 
druhou část naší pohádky. Klap-
ka: „Hra o prasátku po druhé“. 
A mohlo se začít. Selka vypada-
la stále stejně, ale prasátko nám 
od prvního dílu vyrostlo a naky-
nulo. Cpalo se loupákem a zrov-
na se ukládalo k spánku. Když 
v tu dobu šel kolem řezník Krko-
vička a jelikož selka žila dlouho 
sama, slovo dalo slovo a již spo-
lu kuli pikle proti spícímu čuníkovi. 
Pozdě prasátku došlo, že přišel 
jeho soudný den. Pozdě slibovalo 
poslušnost a pracovitost. Vše by-
lo marné a řezník se chopil svého 
řemesla. Palice zasvištěla vzdu-
chem a kudla konala svou povin-
nost. Od té doby selka již nebyla 
sama a v chalupě zavládla muž-
ská ruka. A tak nám skončila i na-
še pohádka. 

Ale abychom se moc nezdržo-
vali, následovalo vyhlášení soutě-
že O nejlepší Masopustní koblihu. 
Jak již dobře víte, tato kobliha je 
plněna pouze a jenom meruňko-
vou marmeládou. Možná to le-
tos měla na svědomí ptačí nebo 

jiná chřipka, ale přihlásilo se nám 
jen 7 soutěžících. Oproti minulým 
rokům to byl tedy mírný pokles, 
ale věřím, že to nebude pravi-
dlo do dalších let. Naše porota, 
která od dopoledne degustovala 
a posuzovala jednotlivé smaže-
né kousky, měla ale nelehký úkol. 
Dle vyjádření předsedkyně ko-
mise, paní Reginy, musela poro-
ta degustovat několikrát dokola, 
aby nakonec zvolila tyto fi nalist-
ky. Na třetím místě skončila Jitka 
Dvořáková. Druhá byla, vůbec 
první vítězka, Jarča Nejedlová 
a na prvním místě se letos umísti-
la Evička Doležalová. Na našem 
putovním poháru se tedy objeví 
již třetí jmenovka. 

Po kratší pauze jsme tedy moh-
li vyrazit na poslední obchůzku, 
která se opět nacházela v těsné 
blízkosti návsi.  Paní Bursová nás 
už očekávala, neboť křik Laufra 
i hukot dalších maškar byl jas-
ným znamením, že se blížíme. 
A opět vše ve stejném sledu. Žá-
dost o svolení ke vstupu, svolení 
ke vstupu, hudba, tanec, dob-
ré jídlo a pití. Harmoniky hrály, 
basa broukala a před domem 
opět skotačila hromada maškar 
i přihlížejících. Chlebíčky mizely 
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v našich rukou i v brašně nene-
chavého Moučky, který bere vše, 
co vidí. Medvěda tentokrát ve vá-
lení ve sněhu směle zastoupil sám 
Laufr. A po tanečku s paní domácí 
již byl čas opět vyrazit na cestu. 
Čas se totiž nachýlil a pozdní od-
poledne se přiblížilo. 

Nezbývalo tedy než vyhlásit 
dvě nejlepší masky. Jak je již po-
slední dobou zvykem, vyhlášení 
se ujal pan farář Václav. Nejlep-
ší dětskou masku měl Eliáš Novák 
převlečený za medvěda a nej-
lepší dospělá maska byla Dana 
Hásková, která celý den brousila 
svou rezavou kosu v přestrojení 
za smrtku. Každý, kterému s ko-
sou nad hlavou zatočila, se po-
křižoval nebo rychle někam utekl. 

Vynesení basy a poděkování jí 
za vše. To byla poslední a závě-

rečná část našeho letošního pro-
gramu. Přestože již řada diváků 
odešla na vlak nebo domů, skalní 
zůstali. A udělali dobře, neboť fa-
rář Václav vždy překvapí a potě-
ší hezkým slovem. Po krátké mod-
litbě Pivním otčenášem jsme přešli 
k poděkování naší base za všech-
na dobrodiní, která pro nás basa 
udělala nebo ještě může udělat. 
Ale to byl už opravdu závěr le-
tošních Masopustních oslav. Když 
tedy naposledy zaznělo Amen, 
nezbylo mi nic jiného, než letošní 
ročník ukončit. Večerní program 
sice ještě pokračoval v Hospodě 
U Šulců, ale náves se ještě musela 
uklidit. Ale sama by to nezvládla. 
Proto po vesnici pobíhaly maška-
ry a v rukou držely lavice a sto-
ly, bouraly stan a uklízely stánky 
s jídlem. Po tom všem jsme si te-

dy mohli konečně v klidu sednout, 
odpočívat a vstřebávat zážitky 
z celého dne. U Šulců hrála dal-
ší živá hudba. Nové harmoniky, 
k nim housle a lidovky i hospod-
ské písničky zněly hospodou. Do-
jídaly se zbytky guláše a poslední 
jelítka. Kdo ještě mohl, tak tančil.

Ale to je už opravdu konec le-
tošního Masopustu. Snad se nám 
vydařil. A snad se nám bude da-
řit i v dalších letech. A i pokud se 
třeba tak úplně dařit nebude, tak 
doufám, že nás to nepřestane ba-
vit a budeme si to stále alespoň 
trochu užívat. 

Díky všem pracantům i hostite-
lům za pomoc a díky všem maš-
karám za to, že chtějí být maška-
rami.

Ladislav Dvořák – Laufr, Rejža 

a místostarosta obce

Noc s Andersenem
Obec Radimovice pořádá v pátek 31.3.2017 Noc s Andersenem. Sraz dětí je v 16:45 hodin ve ví-

ceúčelové budově. Odchod v sobotu 1. apríla do 08:30 hodin.
Program: hry v lese, soutěže v knihovně a ve víceúčelové budově. 

S sebou: oblečení do lesa, věci na převléknutí, přezůvky, hygienické potřeby, věci na spaní, kartičku 
pojišťovny a nějakou upečenou sladkost k snídani. Večeře a pitný režim zajištěn. 

Doma nechte mobily a tablety! V případě špatného chování odchod zlobivců domů .
Účast dětí potvrďte do 27.3.2017 na info@radimovice.cz nebo na tel. čísle 485 146 101.

Dopravní omezení
Od dubna bude pokračovat rekonstrukce svodidel na státní silnici I/35 v úseku Jeřmanice a Ohrazenice. 

Jejich výměna ve středním dělícím pásu a na obou stranách krajnice si postupně vyžádá částečné uzavírky 
provozu až do začátku srpna.

Uzavírka bude probíhat v následujících etapách:
1. etapa od 3.4. do 16.4.2017 - Hodkovice n.M. - drážní most - střední dělící pás
2. etapa od 18.4. do 14.5.2017 - Žďárek - Ohrazenice - střední dělící pás
3. etapa od 15.5. do 7.6.2017 - Žďárek - Ohrazenice - levá a pravá krajnice
4. etapa od 8.6. do 28.6.2017 - Hodkovice n. M. - Žďárek - levá a pravá krajnice
5. etapa 1. část od 29.6. do 4.8. - Jeřmanice - Hodkovice - pravá krajnice
6. etapa 2. část od 29.6. do 4.8.2017 - drážní most - Žďárek - střední dělící pás
Nejvyšší dovolená rychlost bude v místech dotčených uzavírkou snížena na 80 km v hodině.

 Zdroj: www.kraj-lbc.cz
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Zahřívací turnaj nového ročníku RML ovládl Láďa Dvořák. Jeho první vítězný turnaj (mariášový) v ka-
riéře mu vynesl logicky průběžné vedení v naší lize a vede s náskokem 5 bodů před vyrovnanou dvojicí 
Preisler M. - Pešta D. 

Mariášová liga zahájena

Výsledky prvního turnaje:

1.  DVOŘÁK Láďa
2.  PREISLER Martin
3.  PEŠTA Daniel
4.  ČERNÝ Vojta
5.  ŽALSKÝ Jarda

6.  STRNAD Daniel
7.  NOVÁK Radek
8.  BĚLONOŽNÍK Adam
9.  BÍLEK Karel
10.  ČEPELÍK Jarda
11.  VOŠTENÁK Láďa

Obec Radimovice pořádá v sobotu 10. června obecní výlet do obce Prysk, která se v loňském roce 
umístila na 2. místě v celostátním kole soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Celým dnem nás 
bude provázet pan starosta Sviták, který nám ukáže co dokázala tato obec na českolipsku vybudovat, ja-
ké zajímavé akce organizují a provede nás po okolí obce, která je protkána stezkami a vyhlídkami. Určitě 
budeme mít možnost vyzkoušet Meixnerovu pohyblivou stezku a celý výlet zhodnotíme u dobrého oběda 
v obecním kiosku, kde pro nás připraví jednotné obědové menu. Z důvodu zajištění autobusu do Prysku 

a oběda pro účastníky výletu Vás 
žádáme o nahlášení Vaší účas-
ti na obecní úřad (osobně, tel. 
485 146 101 nebo info@radi-
movice.cz) v termínu do 29. květ-
na.

Odjezd 10.6.2017 z návsi 
v 08:00 hodin, autobus je pro 
občany obce Radimovice zdar-
ma, ostatní 100 Kč/1 osoba (pří-
spěvek na autobus), oběd si kaž-
dý hradí sám.

Pozvánka na výlet

Kalendář akcí
31.3. od 16:45 hodin – Noc s Andersenem, přihlásit do 27.3. 

na obecním úřadě
14.4. od 13:00 do 16:00 hodin – velikonoční dílny (víceúčelová bu-

dova)
22.4. Den Země – místo a čas jarní brigády bude upřesněn v pozván-

ce
30.4. čarodějnice – místo a čas bude upřesněn v pozvánce
6.5. Motoden – na návsi, čas bude upřesněn v pozvánce
8.5. Cyklovýlet s TJ Sokol Radimovice, místo a čas bude upřesněn 

v pozvánce
10.6. Obecní výlet do Prysku. Přihlášky na OÚ do 29.5.2017


