
Myslela jsem si, že v dnešní době, kdy se již děti od mateřské školy učí třídit odpad, všichni vědí jak se odpad 
třídí, kam a jak se odkládá. Po letošní prázdninové zkušenosti, kdy se hromadily odpadky všeho druhu a roz-
měrů u kontejnerů na návsi, musím bohužel konstatovat, že tomu tak není. Poslední zkušenost je z 14. září, kdy 
jeden nejmenovaný chalupář z Radimovic opřel koberec o nově vymalovanou autobusovou čekárnu. Bohužel 
nepořádek nedělají jen přespolní, ale i místní občané a chalupáři. Více k odpadovému hospodářství se dozvíte 

v další části Zpravodaje.
V červenci byly občanům distribuovány kompostéry. Upozorňuji, že 

kompostéry musí být umístěny na katastrálním území obce Radimovice. 
Během podzimu proběhne kontrola, zda jsou postaveny a umístěny v Ra-
dimovicích. O přesném termínu budou majitelé kompostérů informováni.

Dne 7. září jsem se v Severočeském muzeu zúčastnila vyhlášení Soutě-
že o nejlepší kroniku Libereckého kraje, do které byla přihlášena i kronika 
obce Radimovice. Do soutěže, která se koná jednou za dva roky, se při-
hlásilo celkem 8 obcí do 2 000 obyvatel a 5 obcí nad 2 000 obyvatel. 
Kronika obce Radimovice se umístila na celkovém 5. místě. V naší kate-
gorii vyhrála obec Horní Branná.

Zastupitelstvo obce po doporučení hodnotitelské komise schválilo uza-
vřít smlouvu o dílo s fi rmou ALESTRA s.r.o., která dodá herní prvky 
na místo stávajících prvků. Doufám, že se dětem budou líbit.

Dagmar Šrytrová, starostka
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Obecní úřad informuje
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 
11.září za účasti všech 7 zastupitelů a 3 
občanů.

 Usnesení č. 34/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku č. 1235 o výměře 53 m2 
v k.ú. Radimovice u Sychrova za cenu dle 
znaleckého posudku. V konečné ceně po-
zemku bude zahrnuta i cena za znalecký 
posudek
a  u k l á d á
starostce obce zajistit znalecký posudek 
na p.p.č. 1235 v k.ú. Radimovice u Sych-
rova za účelem stanovení ceny pozemku.
Termín: 10/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 35/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
r o z h o d u j e
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ra-
dimovice dobrovolnému svazku obcí Mi-
kroregion Jizera se sídlem Příšovice 60, 
463 46 Příšovice, IČ 70226342 ve výši 
141.124,50 Kč na zajištění vlastních zdrojů 
mikroregionu na projekt ,,Oprava místních 
komunikací v MR Jizera“
s c h v a l u j e
smlouvu o poskytnutí dotace Mikroregi-
onu Jizera z rozpočtu obce Radimovice 
mezi Obcí Radimovice, Radimovice 47, 
IČ00671932 a Mikroregionem Jizera, IČ 
70226342 se sídlem Příšovice 60, 463 46 
Příšovice
a  u k l á d á
starostce obce podepsat smlouvu o poskyt-
nutí dotace s dobrovolným svazkem obcí 
Mikroregionu Jizera
Termín: 09/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
 

 Usnesení č. 36/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
r o z h o d u j e
a) dle směrnice OÚ Radimovice č. 5/2016 
o snížení předložených nabídek z minimálně 
dvou na jednu nabídku na veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu „Hřiště pro všechny II“
b)  o výběru nejvhodnější nabídky veřej-
né zakázky malého rozsahu „Hřiště pro 
všechny II“ , a to účastníka fi rmy ALEST-
RA s.r.o. se sídlem Tišnovská 305, 664 34 
Kuřim, IČ 29196485, za nabídkovou cenu 
332.914,90 Kč bez DPH
s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu o dílo s fi rmou ALESTRA 
s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ 
29196485 s celkovou nabídkovou cenou 
332.914,90 Kč bez DPH,  na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Hřiště pro všech-
ny II“
a  u k l á d á
starostce obce podepsat smlouvu o dílo 
s fi rmou ALESTRA s.r.o., Tišnovská 305, 
664 34 Kuřim, IČ 29196485 s celkovou 
nabídkovou cenou 332.914,90 Kč bez 
DPH,  na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Hřiště pro všechny II“
Termín: 09/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 1

Hlasování se zdržela: Iva Švec.
Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 37/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne č. IV-12-4014246/VB/02 s ČEZ Distri-
buce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
IV – Podmokly, IČ 24729035 zastoupená 
na základě plné moci společností BIMONT 
s.r.o. se sídlem České Mládeže 713/122, 
460 08 Liberec 8
a  u k l á d á
starostce obce podepsat smlouvu o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
4014246/VB/02 s ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Pod-
mokly, IČ 24729035 zastoupená na zákla-
dě plné moci společností BIMONT s.r.o. se 
sídlem České Mládeže 713/122, 460 08 
Liberec 8
Termín: 09/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 38/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
r o z h o d u j e
a) o poskytnutí fi nančního daru ve výši 
5.000 ,- Kč Mateřské škole a Základní ško-
le Sluníčko, se sídlem Kosmonautů 1641, 
511 01 Turnov, IČ 71173854
b) o poskytnutí fi nančního daru ve vý-
ši 5.000,- Kč Centru LIRA, z.ú. se sídlem 
Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 
28731191
s c h v a l u j e
darovací smlouvy s těmito příjemci:
a) Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, 
se sídlem Kosmonautů 1641, 511 01 Tur-
nov, IČ 71173854
b) Centrum LIRA, z.ú. se sídlem Matoušo-
va 406/20, 460 07 Liberec, IČ 28731191
a  u k l á d á
starostce obce podepsat s příjemci darova-
cí smlouvy.
Termín: 10/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 39/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
4/2017, dle důvodové zprávy.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 40/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
u k l á d á
fi nančnímu a kontrolnímu výboru kontrolu 
instalace a umístění kompostérů v obci Ra-
dimovice u občanů obce Radimovice, kteří 
obdrželi kompostér v rámci projektu „Před-
cházení vzniku odpadů v MR Jizera“.
Termín: 11/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
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 Usnesení č. 41/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s o u h l a s í
s jmenováním Josefa Jenšovského členem 
výjezdové jednotky obce Radimovice
a  u k l á d á
starostce obce jmenovat Josefa Jenšovského 
členem výjezdové jednotky obce Radimovi-
ce. Termín: 09/2017

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

DiskuzeDiskuze

Dagmar Šrytrová
• Kronika obce Radimovice se umístila na 5. 
místě v Soutěži o nejlepší kroniku Liberec-
kého kraje.

Obec Radimovice Vás zve na obecní výlet 
v ned li 1.10.2017

Tentokrát jsme pro Vás p ipravili 
Trasa výletu bude dlouhá cca 11 km a povede krásnou p írodou CHKO eský ráj.
Po cest  bude možnost ob erstvení. Trasa není vhodná pro ko árky.
Kdo uhodne, kudy vede trasa výletu,
získá od organizátor  PIVO zdarma*.

Start výletu v 8:45 z návse v Radimovicích. 
( Na nikoho ne ekáme )

P edpokládaný návrat v 17:00
*d ti získají limo. Nárok má každý , kdo odevzdá organizátor m lístek s názvem významného  
místa kudy výlet povede. Lístek je možno odevzdat v ned li do 9:00.

Zví etice
Michalovice

Předvánoční turnaj
Připravujeme pro vás předvánoční turnaj ve stolním tenise, který proběhne v sobotu 16. prosince. Sle-
dujte www.radimovice.cz, kde již brzy budou podrobné informace.

Robert Marek

Ministerstvo zemědělství nařizuje opatřením obecné povahy vlastníkům lesa na území České republiky 
v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice:

a) Zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých. Nařízení platí do 31.12.2017.
b) Zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření. Nařízení platí do 31.3.2018.
Opatření se nevztahuje na lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a rovněž na těžbu 

vánočních stromků. Více informací je uveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Radimovice.

Informace pro vlastníky lesa
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V následujícím článku se dozvíte 
jak se správně třídí a ukládá od-
pad, který se vyprodukuje v obci 
Radimovice.
Papír

Papír se odkládá do modrých 
kontejnerů. Jeden je na návsi, dru-
hý před obecním úřadem. Papí-
rové krabice je nutné r o z l o ž 
i t ! Svoz na návsi je týdenní, před 
obecním úřadem 1x/14 dní.
Pet lahve

K odkládání pet lahví slouží dva 
žluté kontejnery na návsi. Lahve je 
nutné sešlápnout! Svoz je během 
prázdnin a září týdenní, v ostat-
ních měsících jeden kontejner tý-
denní svoz, druhý 1x/14 dní.
Sklo – barevné, čiré

Sklo, které se nevejde do otvo-
rů (zejména demižony od vína) 
je nutné rozbít. Do otvoru zvonu 
se demižony nebo jiné velké lah-
ve a sklenice nevejdou. Zvony se 
odváží na základě objednávky.
Plasty

Žluté pytle na plasty, igelitové 
pytlíky, kelímky atd. si lze zdar-
ma vyzvednout na obecním úřa-
dě. 

Nápojové kartony
Oranžové pytle si lze zdarma 

vyzvednout na obecním úřadě.
Kov

Šedé pytle si lze zdarma vy-
zvednout na obecním úřadě. Mo-
bilní svoz kovů je 1x ročně.

Pytle (šedé, oranžové a žluté) 
se odkládají za plot u obecní-
ho úřadu v předem vyhlášeném 
termínu (zpravidla 1x/2 měsíce), 
nikoli ke kontejnerovému stání 
na návsi.
Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad se ode-
vzdává prostřednictvím mobilní-
ho sběru (červen, listopad) na ná-
vsi. 
Psí exkrementy

Papírové pytlíky na psí exkre-
menty si lze zdarma vyzvednout 
na obecním úřadě. Dále jsou 
umístěny u odpadkového koše 
za čekárnou na návsi. Sbírejte 
po svých psích kamarádech jejich 
exkrementy. Autobusová čekárna 
a její okolí není určeno pejskům 
pro jejich venčení.
Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner je 
umístěn 2x ročně na návsi (jaro 
a po pouti).

Bioodpad 
Především by každý občan 

měl předcházet vzniku odpadů 
např. tím, že bude bioodpad dá-
vat do kompostérů. Bioodpad lze 
odvážet na kompostárnu na Ma-
lý Rohozec. V určených termínech 
lze trávu dávat do přistaveného 
kontejneru na náves.

O letošních prázdninách se na-
shromáždily u kontejnerového 
stání často papírové krabice, kte-
ré nikdo nesložil, hodil ke kontej-
neru a už se nenamáhal je roz-
ložit. Rovněž toto místo neslouží 
k odložení žlutých pytlů, které ta-
ké neobsahovaly jen plasty, ale 
odpad různého původu. Plasty 
různého rozměru, oblečení, de-
mižony od vína, zrcadla byly ta-
ké odloženy u kontejnerů.

Bohužel tento nepořádek nedě-
lají jen přespolní, ale i místní ob-
čané. Nevím, vážení občané, jest-
li byste si takový nepořádek dělali 
doma. Nerozumím tomu, proč ho 
děláte na veřejném prostranství. 
Bohužel budeme muset asi pro-
stor monitorovat, aby se kontej-
nerové stání nestávalo veřejným 
smetištěm. Dagmar Šrytrová 

Odpadové hospodářství v praxi

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
se koná v neděli 5. listopadu od 09:55 do 10:05 hodin na návsi v Radimovicích.
Přijímány budou tyto druhy odpadů:
 Léky všeho druhu včetně mastí
 Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
 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 elektrolytu, baterií a článků
 Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
 Olejové fi ltry a další zaolejovaný materiál

Nebudou přijímány následující druhy odpadů: eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi.
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V sobotu 16. září se obce Radimovice a Sychrov 
staly hostitely 15. Krajských dožínkových slavností. 
Stalo se tak podruhé v historii konání dožínek. Před 
devíti lety doprovázelo návštěvníky slunečné poča-
sí, letos bylo sluníčko na sluneční paprsky skoupé. 
Ale i přes chladnější počasí byly k ochutnání regi-
onální potraviny od místních výrobců. A právě re-
gionální výrobci, ti nejlepší ve svých kategoriích, 
byli oceněni v soutěži Výrobek Libereckého kraje 
z odvětví potravinářství – zemědělství. Pro zájem-
ce o zemědělskou techniku byla připravena výsta-
va traktorů, sekaček nebo kombajnu. Děti mohly 
na vlastní oči spatřit ovce nebo krávu. O hudební 
program se postarala řada skupin, ale asi největší 
počet posluchačů měl František Nedvěd. Bohužel 

po skončení jeho koncertu se přehnala dešťová pře-
háňka, která většinu návštěvníků doslova vyhnala 
z čestného dvora zámku. 

Dagmar Šrytrová

Dožínkové slavnosti

Druhý ročník “Radimovického dýňobraní“ se uskuteční 
14.10.2017 od 13.00hod na návsi. Tímto přijměte pozvání a ne-
nechte si tuto jedinečnou akci ujít. Budeme společně ochutnávat 
speciality z dýní a pobavíme se výrobou různorodých výtvorů 
z dýní. Na programu bude

 Ochutnávka dýňových specialit
 Soutěž o největší vypěstovanou dýni
 Soutěž o nejlepší výtvor z dýně a možná i další

Tímto se na Vás obracím, kdo se budete chtít podělit o recept 
na pokrm z dýně, tak mi ho prosím pošlete na e-mail lesakovak@
seznam.cz nebo SMS na tel. 602 455 866. Ze zaslaných receptů 
vytvořím kuchařku, kterou dostane každý účastník akce.

Kateřina Lesáková

Dýňobraní
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Letošní Mohelské ostrovy byly 
trochu jinačí než byli pravidelní 
účastníci zvyklí. Především hlav-
ní organizátor jel do světa a tak 
jsme se museli podělit o zajištění 
a zorganizování všeho potřebné-
ho s rodiči malých bobříků. 

V pátek, kdy naše táboření 
ve Sluneční zátoce na Mohel-
ských ostrovech mělo začít, byla 
obloha skoro až černá a postup-
ně na nás pouštěla hektolitry vo-
dy. V poledne jsme se rozhodli, že 
necháme mraky vypršet a vyrazí-
me až v sobotu ráno. Nikdo neza-
spal, všichni se dopravili na Mo-
helské ostrovy včas a tak jsme se 
mohli po namalování táborové 

vlajky vydat na naše první dob-
rodružství, které bylo zašifrováno 
v mapě. Objevili jsme málo pou-
žívanou cestu mezi Radostínem 
a Vrchovinou, cesta nám utíkala 
a proto jsme i v celku brzy našli 
poklad, který byl dle mapy ukryt 
v táboře. Po krátkém odpočinku 
jsme začali postupně plnit bobří-
ky. První byl bobřík míření. V prů-
běhu odpoledne se dařilo i dal-
ším dětem ulovit, tento, na první 
pohled jednoduchý bobřík. Aby-
chom se posilnili na další lovení, 
tak všichni s chutí snědli brambo-
rovou polévku z kotlíku. Odpole-
dne jsem pokračovali v bobříku 
mlčení, hmatu, paměti i mrštnosti. 

V podvečer se někteří malí bobří-
ci začali obávat bobříka odvahy, 
ale překonali strach a postupně se 
vydali do lesa, kde na ně ze stro-
mů číhali netopýři či jiná hrůzo-
strašná strašidla. Všichni jsme se 
v pořádku vrátili do tábora, ti malí 
zalezli do svých spacáčků, ti větší 
bobříci se ještě chvíli zdrželi u oh-
ně, ale po půlnoci bylo slyšet ze 
stanů už jen spokojené chrupká-
ní, kromě nějaké neidentifi kované 
huc, duc hudby, která se odněkud 
na nás linula údolím Mohelky.

Sluníčko v neděli ráno nezaspa-
lo, naopak nás hřálo svými pa-
prsky při balení stanů, spacáků 
a dalších více či méně potřebných 
věcí, které jsme měli ve Sluneční 
zátoce. Po vajíčkové snídani zbyl 
už jen čas na poslední obrázky 
a zápisy do Deníku mohelského 
bobříka a pak následovalo roz-
dání odměn všem úžasným bob-
říkům, kteří se nezalekli předpo-
vědi počasí a vydali se vstříc dob-
rodružství. 

Moc děkuji za účast dětem a je-
jich rodičům, kteří pomohli s orga-
nizací a přípravou.

Dagmar Šrytrová

Mohelské ostrovy 2017
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V letních měsících byly Radimo-
vice svědkem dalšího sportovního 
klání – na kurtu probíhal od červ-
na do září dámský tenisový turnaj.

Do hry se zapojilo celkem 
10 hráček, ovšem kvůli zdravot-
ním komplikacím bylo třeba spojit 
síly, a tak dvě dámy svou nezdol-
nou vůlí turnaj dokončily stylem 

2v1. Sehráno bylo celkem 36 du-
elů s pravidlem hry na 3 „super-
tiebreak“sety. Do výsledkové ta-
bulky se zapisoval jak počet bodů 
(1 vyhraný set = 1 bod), tak i na-
hrané skóre.

V sobotu, 9. září se uskutečnilo 
slavnostní vyhlášení, které probí-
halo ve dvou kolech – denní pro-

gram na hřišti a večerní 
posezení. Na kurt dorazil 
i profi  trenér Patrik Venc-
lík z Tenis Nisa Liberec, 
aby nám na příští sezónu 
poradil, v čem se zlepšit 
a jakou techniku úderů 
ještě dopilovat.

Ačkoliv zvítězila hlavně 
radost ze hry tohoto krás-
ného sportu a společně 
strávených chvil na kurtu, 
je třeba uvést i konečné 
výsledky a všechny ma-

jitelky originálních trofejí: 1. mís-
to – Iva Tarabová, 2. místo – Adé-
la Hloušková, 3. místo – Jitka Ba-
žilová, 4. místo – Kačka Rulcová, 
5. místo – Jana Nejedlová a Lenka 
Svátková, 6. místo – Míša Rojaro-
vá, 7. místo – Dáša Šrytrová, 8. 
místo – Radka Nováková, 9. mís-
to – Kája Pohořelá.

Velký dík patří právě Káje Poho-
řelé za zajištění cateringu a spolu-
práci při organizaci ukončovací-
ho večírku, paní Švábové za ko-
láčky a kávu v sobotním odpo-
ledni, uměleckému řezbáři Vítkovi 
za výrobu nádherných cen, paní 
Hlavaté a celé rodině Rejhových 
za perfektní spolupráci a komuni-
kaci při rezervacích kurtu a v ne-
poslední řadě všem hráčkám, kte-
ré se letošního prvního ročníku mi-
niturnaje zúčastnily.

Adéla Hloušková

Tenisový (mini) turnaj 2017 

Cvičení s Martou
Každou středu od 19:00 do 20:00 hodin probíhá ve víceúčelové budově cvičení mužů a žen. 
Na všechny se těší cvičitelka Marta Bělonožníková.
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Obec Radimovice Vás zve na divadelní představení komedie TESTOSTERON, které uvádí Divadlo F.X.
Šaldy v Liberci dne 26. října. Cena vstupenky je 260,- Kč a místa jsou v přízemí 7. až 9. řada. Občané 
s trvalým pobytem mimo obec Radimovice uhradí příspěvek 50,- Kč na dopravu.

Zájemci o lístky do divadla si mohou zakoupit vstupenky na obecním úřadě Radimovice v termínu 
do 13.10.2017. Vstupenky obdrží v autobuse, který bude odjíždět z radimovické návse. Přesný čas od-
jezdu bude upřesněn. 
A na co se můžete těšit?
Velmi temperamentní a skvělá polská komedie o tom, že být mužem není vůbec legrace. Svatba Kornela, 

mladého vědeckého pracovníka populárního díky televizi, s oblíbenou písničkářkou Alicí se má stát spole-
čenskou událostí Varšavy. V restauračním sálu právě probíhají poslední přípravy na oslavu. Ale k oslavě 
nedojde. Místo ní dojde na střetnutí šesti mužů, kteří postupně procházejí jedním nečekaným odhalením 
za druhým. Testosteron je temperamentní a místy šokující komedie, plná vtipných dialogů a odehrávající se 
v současnosti. Jak být citlivý a oduševnělý člověk, když jsem biologickým samcem poháněným hormony? 
Jak „mužsky“ milovat a neubližovat? Opravdu muži častěji zneužívají ženy? A co když je to úplně obrá-
ceně? Autor ve své skvělé komedii sáhl do živého masa mužské existence. Její popularita, jak mezi muži, 
tak i mezi ženami je neodvratná.

Pozvánka do divadla F.X.Šaldy

Sokol Pěnčín si dovoluje pozvat 
své příznivce a fanoušky na dal-
ší fotbalovou sezónu v krajské I. 
B třídě. Našim cílem bude opět 
bavit útočným fotbalem s týmem 
složeným z místních fotbalistů 
a z hráčů našeho blízkého okolí. 
Celý tým během letní přestávky 

zůstal pohromadě a byl posílen 
o mladé fotbalisty z turnovského 
dorostu Davida Primáska, Lukáše 
Kunsta a Libora Horníka. Navíc se 
uzdravili dlouholeté opory Mar-
tin a Jindřich Škrétovi. Do přípra-
vy se naplno zapojil i další místní 
hráč Pepa Brož, který bude spo-

lu Martinem Semenským tvořit sil-
nou brankářskou dvojici. Všichni 
společně věříme, že tato sezóna 
bude stejně tak úspěšná jako mi-
nulá, kdy jsme skončili na krásném 
3. místě a do soupeřových branek 
jsme nasázeli 84 gólů za 27 zá-
pasů. Pavel Mizera

Podzim jistí padající listí
Na podzim bude v předem vyhlášených termínech umístěn na návsi kontejner na listí. Žoky na listí 
budou k vyzvednutí v č.p. 43 u Rejhů. Plné žoky si každý odveze do kontejnerů sám a prázdné zpět 
vrátí za plot u obecního úřadu. Starší občané, kteří nemohou požádat rodinného příslušníka, aby žoky 
odvezl, mohou požádat o odvoz na obecním úřadě.

Tisková omluva  
Hlavní pořadatel Nohejbalového turnaje Cyrila a Metoděje se touto 

cestou omlouvá za chybu, která se stává maximálně jednou za 10 let 
a uvádí správné pořadí týmů na 4. a 5. místě. 

Pátý skončil tým AAA a na čtvrtém místě se umístilo ČEPRÖ. 
Tímto se tedy ještě jednou omlouvám týmu ČEPRÖ, že jsem je v mi-

nulém vydání uvedla na páté místo a blahopřeji jim ještě jednou k té 
krásné bramborové medaili.  Ladislav Dvořák - hlavní pořadatel

Pozvánka na fotbalovou sezonu


