
Letošní jaro je bohaté na události nejen kulturní, ale i ekologicky zaměřené. V březnu jsme po několika 
letech udělali zábrany, aby žáby neskončily pod koly aut, ale bezpečně byly přeneseny přes hlavní silnici. 
Pomohli jsme tak 99 žabám. Další akcí, kterou jsme se snažili pomoc přírodě byl úklid skládky naproti 
nádražní budově, která se po několik let úspěšně vršila v korytu vodoteče. Doufám, že se její vznik už ne-
bude opakovat. Děkuji tímto všem brigádníkům, kteří se zúčastnili úklidu skládky a rodině Kubatů, která se 
celý březen starala o bezpečný transfer žab přes krajskou silnici. Více se dočtete v další části Zpravodaje.

Nejvíce diskutovanou záležitostí, která hýbe naší obcí je výstavba 
technického zázemí, herních prvků a výstavba polních cest. Výstavba 
polních cest a herních prvků se projednávala na zasedání zastupitel-
stvu obce. Na polní cesty VPC 5.1., VPC 5.2. (od č.p. 77 až k lipce 
na katastrálním území Pěnčína) a OPC 12 (cesta mezi č.p. 19 a č.p. 
82 a končí na konci p.p.č. 1312 v k.ú. Radimovic) je vydáno pravo-
mocné stavební povolení a vybrán zhotovitel stavby fi rma COLAS CZ. 
Pokud proti výběru dodavatele nikdo nepodá námitky, tak předpoklad 
zahájení prací je v červnu letošního roku. Zájemci se mohou s projek-
tovou dokumentací seznámit na obecním úřadě.

K studii technického zázemí a herních prvků bylo svoláno veřejné 
projednání, které se konalo ve víceúčelové budově dne 3.5.2017. Jed-
nání se zúčastnilo 6 zastupitelů (1 zastupitelka byla z důvodu nemoci 
omluvena), projektant a 27 občanů. Nejdříve pan architekt prezento-
val studii technického zázemí. Bohužel diskuze k tomuto tématu nebyla 
často vůbec věcná. Technické zázemí bylo navrženo ve svahu mezi 
hasičskou loukou a sportovištěm. Obsahovat mělo sprchu, WC, šatnu, 
sklad a minikuchyňku. Sklad v zázemí měl sloužit pro uskladnění pře-
kážek, terčů a dalšího potřebného vybavení pro činnost hasičů a to 
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Obecní úřad informuje
Druhého zasedání zastupi-

telstva obce, které se konalo 
24.4.2017, se zúčastnilo 6 za-
stupitelů a 10 občanů. 
Podání žádosti o dotaci na herní prvkyPodání žádosti o dotaci na herní prvky
Stávající herní prvky Centra radosti dětí jsou 
dožilé. Ze zprávy revizního technika vyplý-
vá, že kromě herního prvku „pes na pru-
žině“ jsou všechny herní prvky k vyřazení. 
Liberecký kraj vypsal výzvu k předkládání 
žádostí o dotaci z Programu obnovy ven-
kova. Starostka shrnula dosavadní vývoj vý-
běru herních prvků v rámci pracovních jed-
nání zastupitelů.
Ing. arch. Duda, který zpracovává studii 
technického zázemí (u víceúčelového spor-
toviště a hasičské louky) a umístění herních 
prvků, má proveden model území. Veřej-
né projednání bude na obecním úřadě dne 
3.5.2017 od 18:00 hodin.
V diskuzi na zasedání zastupitelstva obce 
zaznělo:
Iva Švec – pokud bude celá realiza-
ce herních prvků vč. dopadových ploch 
500.000,- Kč, tak bude hlasovat PRO. Hla-
suje pro dřevěné akátové prvky, které nestojí 
tolik jako kovové prvky. Kovové prvky se ji 
nelíbí. Realizace z kovových prvků by stála 
okolo 800-900 tisíc – což je zcela nepřimě-
řená částka v souvislosti s rozpočtem obce 
Radimovice. 
Robert Marek – souhlasí s Ivou Švec.
Dagmar Šrytrová – dosavadní zkušenosti 
s dřevěnými prvky ji přesvědčují o jedno-
značné výhodnosti kovových herních prv-
ků a to zejména z hlediska jejich následné 
údržby. Domnívá se, že za 500.000 Kč se 
nedají zrealizovat herní prvky vč. dopado-
vé plochy v rozsahu o kterém se jednalo 
na pracovních jednáních zastupitelů.
Ladislav Dvořák – shrnul výhody x nevý-
hody dřevěných a kovových herních prvků.
Aleš Bursa – na nerezu se v létě nedá udržet 
ruka, nerezová klouzačka je v létě nepouži-
telná. Upřednostňuje akát.
Dagmar Šrytrová – vysvětlila jakým způso-
bem se hodnotí žádost o dotaci z Programu 
obnovy venkova Libereckého kraje.
Občané – proběhla diskuze k víceúčelové-
mu hřišti a jeho budoucnosti. Řešila se otáz-
ka, kdyby zanikl Sokol Radimovice, co by 
se stalo s hřištěm.

 Usnesení č. 15/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt „Hřiště 
pro všechny“ do Dotačního fondu Liberec-
kého kraje, programu č. 2.1 Program obno-

vy venkova ve výši 150.000,- Kč (celkové 
náklady akce  500.000,- Kč, vlastní podíl 
obce 350.000,- Kč)
a u k l á d á
starostce obce podat žádost o dotaci 
na projekt „Hřiště pro všechny“ do Dotač-
ního fondu Libereckého kraje, programu č. 
2.1 Program obnovy venkova
Termín: 28.4.2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 
č. 2/2017č. 2/2017

 Usnesení č. 16/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e 
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
2/2017, dle důvodové zprávy
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Informace k VŘ „Komplexní nakládání Informace k VŘ „Komplexní nakládání 
s odpady“s odpady“
V roce 2016 se obec zapojila do centrali-
zovaného zadání veřejné zakázky „Kom-
plexní nakládání s odpady“. Celkem se za-
pojilo 21 obcí. V roce 2016 proběhlo vý-
běrové řízení, které se zúčastnily dvě fi rmy. 
První nabídka neobsahovala potřebné do-
klady prokazující splnění kvalifi kace, druhá 
nabídka byla vyřazena z hodnocení, pro-
tože překročila dílčí předpokládanou hod-
notu veřejné zakázky. Protože nebyl vybrán 
dodavatel, bylo vypsáno nové výběrové ří-
zení. V termínu se přihlásila pouze jedna fi r-
ma, která byla hodnotící komisí vyloučena 
z důvodu nesplnění podmínek v zadávacím 
řízení tj. překročení předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky. 
Zúčastněné obce centralizovaného zadání 
veřejné zakázky budou mít jednání, na kte-
rém se bude jednat o úpravě zadávacích 
podmínek 3. kola.
Výsledky podané žádosti o poskytnutí dota-
ce z OPŽP na kompostéry pro Mikroregion 
Jizera budou známy 24.5.2017.

Informace k výstavbě polních cest VPC Informace k výstavbě polních cest VPC 
5.1., VPC 5.2. a OPC 125.1., VPC 5.2. a OPC 12
Starostka obce seznámila přítomné s histo-
rií pozemkových úprav, za jakým účelem se 
prováděly a v jakém termínu se projedná-
valy. Výsledkem komplexních pozemkových 
úprav bylo projednání pořadí důležitostnos-
ti cest realizovaných v rámci pozemkových 
úprav ve Sboru zástupců i zastupitelstvu 
obce (15.7.2013, usnesení č. 30/2013). 
V usnesení jsou uvedené cesty VPC 5.1. 
a VPC 5.2. i OPC 12 uvedeny. Další pro-
jednání důležitosti cest bylo v zastupitelstvu 
obce 12.5.2014, č. usnesení 20/2014.
Výsledkem jednání obce s Pozemkovým 
úřadem je v letošním roce realizace výstav-
by polních cest. Zadavatelem výstavby pol-
ních cest VPC 5.1., VPC 5.2. a OPC 12 je 
Státní pozemkový úřad. Dne 3.4.2017 by-
lo otevírání obálek s nabídkami na realiza-
ci stavby. Po uzavření smlouvy na realizaci 
cest bude Státní pozemkový úřad informo-
vat obec o výběru zhotovitele stavby. Ná-
sledně obec zašle všem vlastníkům soused-
ních nemovitostí informaci o výstavbě pol-
ních cest, termínu realizace, kontakt na zho-
tovitele stavby. Výstavbu cest fi nancuje Stát-
ní pozemkový úřad, obce je po dokončení 
převezmou do svého majetku.
Polní cesta VPC 5.1. začíná za č.p. 77 
a končí za ev.č. 23, celková délka je 372 m. 
Kryt je z asfaltobetonu. Cesta se nachází 
v katastrálním území obce Radimovice.
Polní cesta VPC 5.2 navazuje na VPC 
5.1. a končí připojením na silnici vedoucí 
směr Pěnčín (tzv. u lipky). Celková délka 
je 549 m. Kryt je z asfaltobetonu. Cesta se 
nachází z 95 % na katastrálním území ob-
ce Pěnčín.
OPC 12 začíná mezi č.p. 19 a č.p. 82 
a končí na konci p.p.č. 1312 v k.ú. Radimo-
vice u Sychrova. Celková délka je 291 m. 
Kryt je z vibrovaného štěrku + nátěr z ře-
děného asfaltu.
Na www.radimovice.cz proběhla diskuze 
k výstavbě polních cest.
V diskuzi na zasedání zastupitelstva obce 
zaznělo:
Robert Pinkava – stavba polních cest je 
ekologická katastrofa. Má obec na pro-
jekt zpracovanou EIA? Proč nebyli osloveni 
přímí účastníci řízení? Cesta okolo rybníka 
není využívaná cesta. Nebyla zajištěna in-
formovanost občanů. Proč není cesta jen ze 
štěrku, proč z asfaltu. Kdo se účastnil jedná-
ní v roce 2013? Kdo má vědět co zname-
ná označení VPC 5.1., VPC 5.2., OPC 12. 
Stavba je předražená. Podá petici. 
Dagmar Šrytrová – Na projekt je vydané 
stavební povolení, které bylo uveřejněno 
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na úřední desce obecního úřadu. Obec ně-
kolikrát nabízela, aby občané odebírali no-
vinky z obce, úřední desky a SMS zprávy. 
Kdo chce být informován, tak mu jsou tyto 
informace zasílány. Stavební povolení vydá-
val stavební úřad v Turnově a ten si vyžádal 
všechny doklady, aby mohl vydat stavební 
povolení a pokud EIA nebyla potřeba, tak 
není. Na výběr zhotovitele bylo vypsáno vý-
běrové řízení, přihlásilo se celkem 7 fi rem. 
Zatím není znám vybraný zhotovitel. Nevím, 
z čeho pan Pinkava usuzuje, že je to drahé. 
Cesty jsou vedeny v katastru jako komunika-
ce a obec má možnost mít nové cesty aniž 
by je platila ze svého rozpočtu.
Iva Švec – nešťastné vyústění cesty na Ka-
mení, řidiči si budou zkracovat cestu autem 
– jednat o omezení dopravy, aby se tato 
komunikace mohla bezpečně využívat pro 
sportovní aktivity – např. cyklostezka. Jako 
komunikaci zpřístupnit pouze pro majitele 
pozemků.
Dagmar Šrytrová – myslí si, že než by ři-

diči projeli přes obec a okolo rybníku směr 
Kamení, tak rychlejší je jet po krajské silnici. 
Cestu VPC 5.1. a VPC 5.2. vnímá jako ces-
tu, kterou budou využívat děti na kolech, ko-
lečkových bruslích, pěší a samozřejmě ma-
jitelé sousedních nemovitostí, aby se dostali 
na své pozemky. V současné době se jezdí 
přes pole ve vyježděných kolejích, ale po ci-
zích pozemcích. 
Občané – bude to bezpečný úsek pro ob-
čany na kole nebo bruslích, na procházky.
Ladislav Dvořák – výstavbou silnic bude za-
jištěn přístup majitelů ke svým pozemkům.
Diskuze byla zakončena shrnutím informací 
a pokud pan Radim Pinkava chce podat pe-
tici či odvolání tak je to jeho právo.
Diskuze
 Mgr. Dagmar Šrytrová
 Poděkování všem brigádníkům, kteří se 

zúčastnili akce Den Země a uklidili čer-
nou skládku pod nádražím ČD.

 Sběr nebezpečného odpadu – 
11.6.2017 od 09:55 – 10:05 hodin 

na návsi. 
 Z knihovny byly vyřazeny 4 ks kovových 

regálů. Obec je nabízí k prodeji. Cena 
1 ks regálu je 200,- Kč. Zájemci o koupi 
se mohou hlásit do 5.5.2017 na obec-
ním úřadě.

 Informace k přihlášení do soutěže 
„O nejlepší kroniku Libereckého kraje“.

 Adéla Hloušková
 Žádá o umístění mobilního WC na hřiště. 
 Dagmar Šrytrová
 Hřiště je v majetku TJ Sokol Radimovice, 

proto musí svoji žádost adresovat TJ So-
kol.

 Z diskuze přítomných občanů vyplynula 
žádost, aby starostka obce adresovala TJ 
Sokol Radimovice požadavek na umístění 
mobilního WC.
 František Hoffman
 Žádost o vyprázdnění odpadkového ko-

še a dotaz k trávě po sekání cesty.
 Dagmar Šrytrová
 Úklid zajistí obec.

především při práci s mládeží, šatna, WC pro uživatele celého sportovního areálu. Technické zázemí se 
mohlo využít při konání různých akcí, které se na louce konají nebo mohly konat. Z diskuze vyplynulo, že 
někteří přítomní občané stavbu nechtějí nebo nesouhlasí s provedením dle studie - dvoupodlažní budova. 
Stavba by mimo jiné vyřešila problém s ujíždějícím svahem u běžecké dráhy na víceúčelovém sportovišti – 
část doběhu 100m. Ani druhá část diskuze, která se týkala herních prvků, nevedla ke konkrétnímu řešení, 
zda chceme kovové či dřevěné herní prvky a případně jaký typ. Po čtyřhodinovém jednání se účastníci 
ve 22:00 hodin rozešli s tím, že si necháme připomínky projít hlavou a zastupitelé se sejdou a o věci bu-
dou jednat. 

Na závěr snad potěším všechny občany, kteří v minulém roce projevili zájem o domácí kompostér. Mik-
roregion Jizera byl úspěšným žadatelem o dotaci. Jakmile budu vědět další informace, zejména termín do-
dání kompostérů, dám všem žadatelům vědět. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele.

Dagmar Šrytrová

Jak to vidí starostka

Obecní výlet do Prysku
Obec Radimovice pořádá v sobotu 10. června obecní výlet do obce Prysk, která se v loňském ro-
ce 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, jaké 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 zhod-
notíme u dobrého oběda v obecním kiosku, kde pro nás připraví jednotné obědové menu. Z důvo-
du zajištění autobusu do Prysku a oběda pro účastníky výletu Vás žádáme o nahlášení Vaší účasti 
na obecní úřad (osobně, tel. 485 146 101 nebo info@radimovice.cz) v termínu do 29. května.
Odjezd 10.6.2017 z návsi v 08:00 hodin, autobus je pro občany obce Radimovice zdarma, ostatní 
100 Kč/1 osoba (příspěvek na autobus), oběd si každý hradí sám.
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Milý deníčku, jmenuji se Ropu-
cha obecná, kamarádi mi někdy 
říkají Bufo, bufo a můj kolega 
žabák se jmenuje Skokan hnědý. 
Oba máme trvalý pobyt v Radi-
movicích. Chtěla bych ti popsat, 
jak letos probíhala naše jarní mi-
grace .

Naši žabí přátelé zavolali 
na obecní úřad s prosbou o na-
ši záchranu. A pak to šlo všech-
no velmi rychle. Paní starostka 
pozvala kamarády ochranáře 
z Krajského úřadu Libereckého 
kraje, aby zmapovali naši cestu 
od zimoviště až k rybníku. Pá-
nové přijeli v pátek 24. března. 
Viděli několik našich rozjetých ka-
marádů, kteří se připletli pod kola 
aut. Doporučili paní starostce in-
stalovat podél krajské silnice zá-
brany a zakopat kbelíky, kam bu-
deme padat při naší cestě k míst-
nímu rybníku. Paní starostka se-
hnala kbelíky, dříví a strejda Láďa 
Dvořák starší z nich vyrobil kolí-
ky, které drží zábrany. Den „D“ 
nastal ve středu 29. března, kdy 
se dvoučlenná parta D&D vyda-
la instalovat zábrany. Také jsem 
si oskočila podívat jak jim to jde. 
Strejda Dádík Ťukal dělal zářez 
mezi drny, zatloukal kolíky a teta 

Dáša natahovala fólii a dělala dí-
ry pro kbelíky. Dalo jim to zabrat, 
ale za tři hodiny se jim podařilo 
udělat 40 bm. 

Druhý den se na jejich veledílo 
přijeli podívat kamarádi ochraná-
ři z Kraje. Našli celkem 5 skoka-
nů v kbelíkách, ale také jednoho 
vzácného broučka – májku. Strej-
dové Kristián a Radek vyfasovali 
oranžové vestičky a přidali ruku 
k dílu a tak dalších 35 bm met-
rů zábran bylo postaveno za ne-
celé dvě hodiny. Rychlokurzem 
záchrany prošla i teta Kristina 
a její děti, které za námi pravidel-
ně chodily. Lovily nás z kbelíků 
a přenesly nás přes silnici, aby-
chom mohly bezpečně doskákat 

k našemu cíli. Obzvlášť Johanka 
Kubatová si ráno přivstala a než 
šla do školy, tak nás vylovila 
z kbelíků a přenesla přes silnici, 
kde nám už nehrozilo nebezpe-
čí a my jsme tak mohly doskákat 
k našemu cíli – Světskému rybní-
ku. Johance pomáhala maminka 
a bráškové Štěpán, Vilém, Vítek 
a nejmladší Mikuláš. 

Milý deníčku, píšu ti to proto, 
aby si věděl, jak jsem moc ráda 
za nás všechny žabičky, že nám 
ti človíčkové pomáhají dostat 
se přes silnici, abychom mohly 
doskákat do rybníku, a tam jsme 
mohly založit novou rodinu. 

A já už jen dodávám, že se po-
dařilo zachránit 66 ropuch a 33 
skokanů. Příští rok musíme zábra-
ny instalovat dříve, abychom za-
chytili největší migraci. Kdo se byl 
podívat u rybníka, tak už mohl vi-
dět malé pulce. Snad k tomu na-
pomohlo i těch 99 zachráněných 
žabek.

Poděkování patří pracovníkům 
odboru životního prostředí kraj-
ského úřadu, kteří pomohli od-
bornou radou a Libereckému kra-
ji, který se fi nančně podílel na ná-
kupu materiálu.

Bufo, bufo a Dagmar Šrytrová

Deník žabky 
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V pořadí 17. pohádkovou Noc 
s Andersenem zažilo 98.655 dě-
tí i dospělých z toho z Radimovic 
23 dětí, které přišly 31. března 
zažít dobrodružství. Po nezbyt-
ném ubytování, předání napeče-
ných dobrot k snídani a zamávání 
maminkám jsme se poslední břez-
nový den vydali na hasičskou lou-
ku, kde na děti čekaly první úko-
ly. Postupně musela družstva Fi-
fi nek, Pinďů, Bobíků a Myšpulínů 
přenést balónek na vratkém bře-
meni a začít hledat barevné pa-
pírky, které znamenaly pro každé 
družstvo jeden soutěžní bod. Pa-
pírky nás zavedly až k oblíbené 
pavučině z provázků, která byla 
ukryta na lesní cestě. Děti musely 
projít pavučinou, aniž by se do-

tkly provázků, jinak hrozila ztráta 
bodu. Poslední, ale o to víc dů-
ležitá disciplína bylo hledání po-
kladu. Děti našly mapu, kde se 
poklad skrýval, ale pak už mu-
sely dle svého orientačního smy-
slu hledat v těch největších křovi-
nách kufr, kde se skrýval Čtyřlís-
tek a sladkosti. Po společné fotce 
u zámecké kašny jsme se vrátili 
zpět na „základnu“ do víceúče-
lové budovy, protože už byl čas 
na řízky, po kterých se jen zaprá-
šilo. Po nabrání sil jsme mohli po-
kračovat v programu v knihov-
ně. Připravený kvíz prověřil malé 
i velké čtenáře jak jsou na tom se 
čtením. Bylo vidět, že malé čte-
nářské doučování by neuškodilo, 
ale nakonec děti kvíz vyluštily. 

Naše ander-
senovská noc 
opět pokračova-
la ve víceúčelo-
vé budově. Teta 
Alena doplnila 
na stůl zásoby 
jídla a děti se vě-
novaly důležitému 
hlasování a sice, 
které herní prvky 
by se jim nejví-
ce líbily na hřišti 

místo dnešních dožilých. Hlaso-
vání proběhlo bez obstrukcí a tak 
jsme mohli pokračovat ve večer-
ním programu. Nakonec všichni 
po 21. hodině zalezli do spacáků 
a sledovali fi lm Čtyřlístek. Po brz-
kém ranním budíčku si všichni 
sbalili své spacáky, uklidili dro-
bečky po myškách, které v noci 
šustily s pytlíky brambůrek a ji-
ných sladkostí a následovalo vy-
hodnocení. Letošní Noc s Ande-
rsenem vyhrálo družstvo Fifi nek 
ve složení: Tereza Dvořáková, 
Adéla Bradáčová, Lucie Marko-
vá, Sarah Falkenbergová, Naila 
Nejedlová a jediný chlapík Domi-
nik Nejedlo.

Děkuji svým kolegům, kteří mi 
pomohli při organizaci celé akce. 
Jmenovitě Aleně Rejhové za po-
moc v knihovně i v kuchyni, Ivě 
Švec za výborné řízky. Rober-
tu Markovi, Láďovi Dvořákovi 
a Marianu Nejedlovi za to, že vy-
drželi s dětmi až do rána ve více-
účelové budově. Není jednoduché 
být každý rok originální, vymyslet 
zajímavý program a uhlídat tako-
vé množství andílků s čertem v tě-
le, ale protože nás to stále baví, 
tak se těším na další ročník.

Dagmar Šrytrová

Noc s Andersenem
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Dne 1.5.2017 se uskutečni-
lo zahájení motorkářské sezóny 
spolku MotoRadimovice, který 
vznikl v roce 2016. První hro-
madný výlet byl naplánován 
do polabské osady Kersko, zná-
mé z knihy Bohumila Hrabala 
Slavnosti sněženek. Ve 12 hodin 
se na návsi sešel poměrně velký 
počet členů spolku. Na první vý-
let dorazili také členové z Prahy 
a všichni už se těšili na výborný 

oběd do známé hospůdky Há-
jenka v Kersku, která je pověstná 
zvěřinovými specialitami. Počasí 
celkem přálo výletu, až na silný 
vítr. Cesta vedla polabskými ves-
ničkami, kolem zámku Loučeň až 
do Kerska. Hospůdka byla jako 
vždy plná, ale i tak se našla vol-
ná místa a každý si mohl objed-
nat „s šípkovou nebo se zelím“. 

Na zpáteční cestě se vydal hlav-
ní konvoj na Nymburk a Mladou 
Boleslav s tím, že si dají ještě jed-
nu zastávku v Mnichově Hradišti 
na kávu a zákusek. Pražští členo-
vé se oddělili a zamířili na opač-
nou stranu. Výlet se zdařil díky 
příznivému počasí a pro všechny 
to bylo příjemně strávené odpo-
ledne.

Michaela Rojarová

Motorkářská sezóna zahájena
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První květnový víkend byl 
ve znamení akce, pořádané spol-
kem MotoRadimovice.

2. ročník dětského motodne se 
konal v sobotu 6.5.2017 na ná-
vsi před hospodou U Šulců. Již 
začátkem týdne započaly pří-
pravy spojené se sobotním dět-
ským dnem. V pátek byli všichni 
velmi napjatí, jak to vše dopadne 
a hlavně jaké bude počasí. Před-
povědi nevypadaly příliš slib-
ně. V sobotu brzo ráno se sešli 
všichni pořádající členové spolku 
a akce se začala rozjíždět. Stav-
ba soutěžních stanovišť, příprava 
občerstvovacích stánků, výstav-
ba dráhy, umístění audio techniky, 
příprava programu dětského dne 
a další organizační práce. Před 
začátkem akce proběhlo focení 
všech členů spolku včetně jejich 
strojů pro sponzory. Dorazil ta-
ké účastník hlavního programu 
Pavel Balaš. Po 10h se začala 
tvořit fronta na první jízdy. Ofi -
ciální zahájení začalo proslovem 
zkušeného moderátora, který uví-
tal všechny přítomné a hlavního 
aktéra motodne mistra ČR v tri-
alu. Jeho vystoupení bylo stejně 
jako v loňském roce velmi zábav-

né a ohromující. Zapojil se opět 
i jeho syn. Šou trvala půl hodiny 
a po jejím skončení byly zaháje-
ny dětské aktivity. Děti zaplnily 
stánky a plnily připravené úkoly, 
které byly zaměřeny na dopravní 
výchovu. Celkem se akce zúčast-
nilo kolem 70-ti dětí. U jízd na mi-
nibicích a na čtyřkolkách vznika-
ly první fronty. Celý kolotoč trval 
zhruba do půl 2, kdy pokračova-
lo vystoupení Pavla Balaše. Ten-
tokrát opět vyzval ke spolupráci 
i muže a ženy z řad obecenstva 
a ostatní diváci radostně fandili. 
Přehlídka trialových kousků trvala 
opět půl hodiny a na závěr tria-
lista povozil na svém stroji i děti. 
Znovu následovaly jízdy na mini-

bicích a čtyřkolkách. Po 15 h. se 
dětský motoden nachýlil ke své-
mu závěru.

Ke shrnutí celé akce nutno do-
dat, že počasí bylo velmi štěd-
ré, protože předpovídané deště 
nepřišly a slunce příjemně hřálo. 
Občerstvení bylo bohaté a účast-
níci mohli ochutnat jak maso, tak 
sladké dobroty. Akce naplnila 
očekávání všech a v 17 hodin by-
la náves opět krásně uklizená.

Organizační tým děkuje všem 
zúčastněným divákům, ma-
lým jezdcům a jejich rodičům 
za účast a přízeň a těší se na pří-
ští ročník akce „Dětský Motoden 
Radimovice“.

Michaela Rojarová

Dětský Motoden
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Letošní Den Země byl pro nás 
trochu neznámý. Zpočátku jsme 
nevěděli kolik ochotných rukou 
se najde a pomůže přírodě a ta-
ké rozsah prací na začátku nevy-
padal tak velký, jaký byl ve sku-
tečnosti. 

Naštěstí v sobotu 22.dubna se 
na návsi sešlo 16 brigádníků, 
kteří byli odhodláni zlikvidovat 
černou skládku, kterou se daři-
lo „budovat“ několik let. Kop-
řivy jsou milosrdné a tak lahve 
od zavařovacích sklenic a jiných 

tekutin, kon-
zerv, kabe-
lů a plastů 
různých ve-
likostí a ba-
rev, vždy 
nějak za-
kryly, ale 
co se jim 
nepodařilo 
byla sekač-

ka, monitor od počítače, pne-
umatiky, televize. Celkem toho 
bylo 9 velkých žoků na listí. To 
vše jsme našli ve vodoteči, která 
se napojuje do Mohelky. V dnešní 
době, kdy se dá vše vytřídit věc 
nepochopitelná a nevídaná.

Doufám, že jsme přírodě trochu 
pomohli a nám lidem zkrášlili po-
hled od nádraží. Taktéž doufám, 
že ti, co černou skládku postup-
ně zakládali si uvědomí, že dru-
zí museli za ně nepořádek uklidit.

Děkuji brigádníkům za pomoc 
a ochotu něco udělat pro matičku 
Zemi a nás všechny.

Dagmar Šrytrová

Den Země

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se koná na návsi dne 11.června 2017 od 09:55 do 10:05 hodin. Přijí-
mány budou následující druhy odpadů: 

• Léky všeho druhu vč. mastí
• Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovač, chemické přípravky 

na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců) – vše řádně označené
• Zbytky starých barev, obaly od barev
• Kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení, zářivky
• Všechny druhy akumulátorů včetně elektroly, baterií a článků
• Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
• Olejové fi ltry a další zaolejovaný materiál
Nebudou přijímány: eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd.
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Říká se, že třináctka přináší 
smůlu, ale to neplatilo v sobo-
tu 13. května pro mladé hasiče 
z Radimovic, kteří odjeli do Pěn-
čína na obvodové kolo hry Pla-
men. Po nástupu došlo k rozlo-
sování družstev. Nejdříve star-
tovala družstva starších a poté 
družstva mladších v kategoriích 
štafeta požárních dvojic, štafeta 
4x60m a požární útok. Po prv-
ních dvou disciplínách bylo druž-
stvo starších a družstvo mlad-
ších I na prvním místě, družstvo 
mladších dvě na štafetě požár-
ních dvojic skončilo na 4. místě 
a na štafetě 4x60 m na sedmém 
místě. Po obědě a krátké přestáv-

ce, o kterou se postarala dešťo-
vá přeháňka, soutěž pokračova-
la v požárním útoku. Družstvo 
starších nenašlo konkurenta a tak 
i v této disciplíně by-
lo první. Družstvo 
mladší I bylo v úto-
ku druhé a družstvo 
mladší II provedlo 
sedmý nejlepší útok. 
V celkovém hodno-
cení družstev druž-
stvo starších vyhrálo 
a spolu s družstvem 
mladších I postoupilo 
na okresní kolo, které 
se koná 27. května 
v Karlinkách. Držme 

jim palce, aby se jim podařil po-
stup na krajské kolo.

Dagmar Šrytrová

Mladí hasiči postoupili na okresní kolo

Kalendář akcí
10.6.2017 – obecní výlet do Prysku, odjezd v 8:00 z návse, nahlášení do 29.5. na OÚ
11.6.2017 – sběr nebezpečného odpadu na návsi od 9:55 do 10:05 hodin

Florbalové tréninky
Každou středu od 17 do 18:15 se koná na hřišti v Radimovicích fl orbalový trénink. Na děti od 7 do 
12 let se těší pořadatelé: David Bursa, Přemysl Marek a Šimon Svátek.
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Letošní slet měl opravdu výborné povětrnostní podmínky. Žádná čarodějnice neměla problémy s odletem 
ani vyhlídkovým okruhem nad „hromadou“, kde se pálily větve. Vítr pomohl rozfoukat ohýnek a více či 
méně nás doprovázel i po celý prvomájový den. Vuřtíky i napečené dobroty se snědli a děti si po krátkém 
čarodějnickém okruhu užily dobrodružství fi lipojakubské noci.

Na Velký pátek se sešlo několik šikovných ručiček ve víceúčelové budově, aby si na velikonočních dílnič-
kách vyrobily velikonoční dekoraci. Děti spolu s maminkami si mohly namalovat vajíčka, perníčky, vyzkou-
šet pletení z papíru. Tatínkové pomohli při pletení pomlázky. Vyzkoušeli jsme si udělat i píšťalku. Tvoření nás 
bavilo a příjemně naladilo na velikonoční svátky. 

Slet čarodějnic

Velikonoční dílny
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Radimovice v letošní zimě zažily další významnou společensko-sportovní událost. Na návsi v hospodě 
u Šulců se uskutečnil první smíšený turnaj v kulečníku, původně ryze mužské záležitosti. 

Jelikož kulečníkový stůl dlouhé roky přímo zahálel, rozhodlo se pár místních dam zkusit tuto hru oživit 
vlastním přístupem a začaly trénovat fyzikální zákony akce a reakce, úhly odrazu a dopadu a samotné 
držení tága. Od myšlenky uskutečnit soutěžní klání pouze pro ženy se po čase příprav a se zdravou se-
bedůvěrou plynule přešlo k přizvání mužských hráčů, a tím k obnovení původních zimních turnajů, které 
se zde v dřívějších dobách pořádaly. Zelené plátno se tak od 1. listopadu do Velikonoc stalo dějištěm za-
jímavých a zábavných duelů. Některé z nich byly dokonce tak vyčerpávající, že muselo dojít k zastavení 
hry a přeložení na jiný termín, další rozhodující se pak dohrávaly na poslední chvíli, aby bylo turnaj vůbec 
možné dohrát. Do turnaje se zapojilo 15 hráčů a v prů-
běhu hry se připojil ještě 16. hráč Marián Nejedlo, což 
se záhy ukázalo být poněkud demotivující – Marián vy-
hrál celou soutěž hladce s plným počtem bodů a skóre 
3000. Stal se tak majitelem originálního putovního po-
háru, který byl pro turnaj speciálně vyroben, ale záro-
veň se stal hlavní výzvou a kořistí pro všechny ostatní 
hráče v příštím ročníku. 

A jak tedy celé klání dopadlo? Na prvních třech příč-
kách se umístili: 1. Marián Nejedlo, 2. Aleš Bursa a 3. 
Adam Bělonožník, z žen pak byly nejlepší hráčky 7. Len-
ka Svátková, 8. Iva Švec a 9. Kája Pohořelá. Kromě 
již zmíněných se sportovní akce účastnili: Jarda Žalský, 
Bohouš Ciešlák, Jarda Rojar, Honza Durdis, Radek No-
vák, Míša Rojarová, Adéla Hloušková, Petr Svátek, Lá-
ďa Dvořák a Pavel Hájek. Kompletní výsledková listina 
je k nahlédnutí v prostorách hospody U Šulců.

Ředitelky turnaje tímto děkují všem zúčastněným hrá-
čům, podporovatelům, sponzorům a divákům za neza-
pomenutelné chvíle a těší se na další ročník, který od-
startuje 1. listopadu 2017. A závěrem dodáváme: Končí 
turnaj – začíná trénink!!

Adéla Hloušková

Zimní kulečníkový turnaj 2016/2017
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Druhého turnaje druhého ročníku RML se zúčastnil plný počet 15 hráčů a stejně jako v jednom z loňských 
klání dominovali bratři Peštové, kterým ve fi nále statečně vzdoroval domácí Láďa Voštenák. Velmi rádi 
jsme po dlouhé době uvítali nadějného nováčka - Honzu Durdise, který se uvedl pěkným pátým místem 
a získal své první ligové body (14). Průběžné vedení v lize zatím bezpečně udržel Láďa Dvořák, který 
vede s náskokem 4 bodů před letos dvakrát třetím Danem Peštou. Třetí turnaj proběhl u Karolíny v pátek 
19. května. Jarda Žalský

Mariášová liga

Výsledky druhého turnaje:

1.  PEŠTA Tomáš
2.  VOŠTENÁK Láďa
3.  PEŠTA Daniel
4.  DVOŘÁK Láďa
5.  DURDIS Jan
6.  PREISLER Martin
7.  ČERNÝ Vojta

8.  RÖSLER Aleš
9.  STRNAD Daniel
10.  ČEPELÍK Jarda
11.  ŽALSKÝ Jarda
12.  BĚLONOŽNÍK Adam
13.  NOVÁK Radek
14.  LAURIN Míra
15.  NEJEDLO Marián

Promítání z cest
Letošní Promítání z cest nás zavedlo na druhou stranu zeměkoule. K protinožcům jsme se podívali díky 
prezentaci fotografi í a zážitků manželů Zárybnických, kteří přelom loňského a letošního roku strávili 
v Austrálii a na Novém Zélandě. 
Kromě ukázky fotografi í zajímavých míst jsme se dozvěděli řadu informací z běžného života tamních 
obyvatel. 
Děkujeme tedy ještě jednou a budeme se těšit příště zase někam jinam. 

Ladislav Dvořák

Kolik vytřídíme 
V následující tabulce uvádíme přehled za obec Radimovice množství vytříděného odpadu z obalů v tu-

nách v období leden až březen v letech 2015 – 2017.

Komodita 2015 2016 2017
papír 0,748 0,571 0,899
plast vč. pet lahví 0,210 0,370 0,715
sklo 0,480 1,063 1,070
kovy x 0,050 0,060
Nápojový karton x 0,060 0,150
CELKEM 1,438 t 2,114 t 2,894 t

Knihovna
Dětské knížky a encyklopedie se po mnoha le-

tech dočkaly nových regálů v místní knihovně. Děti 
najdou knížky přehledně srovnané podle věku i za-
měření. Přijďte si půjčit pohádky nebo romány pro 
dívky či dobrodružné knížky pro kluky. Ponořte se 
do světa knih. Stačí jen navštívit knihovnu každý pá-
tek od 14:30 do 18:30 hodin.


