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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Ke krásným letním dnům 
se přidávají také starosti 
nás občanů vesnic a vesni-
ček. Jaké bude léto, poroste 
hodně tráva, bude sucho 
a budeme zalévat? Kam 
s  ořezanými větvemi keřů 
a stromků a kam s poseka-

nou trávou? Obec Radimovice má v  současné 
době přistavený kontejner na bioodpad (trá-
vu) pod návsí u trafa proti Pinkavovým, tento 
se bude průběžně po naplnění vyvážet, také je 
objednán kontejner na větve, který zde bude 
dle potřeby. Živě si pamatuji diskusi na inter-
netových stránkách obce ohledně bioodpadů, 
snažím se vyjít vstříc občanům naší obce, ale 
požadavky každého jednotlivce nelze uspoko-
jit. Občané mohou ZDARMA odvážet biood-
pad do soukromé kompostárny p. Škréty, která 
je o trochu blíž než kompostárna na Hrubém 
Rohozci. Obec Radimovice nově zřídila Face-
bookové stránky s názvem „Obec Radimovice“ 
kam můžete přispívat svými komentáři, budou 
se zde objevovat aktuální články, ankety a po-
zvánky na akce. Prosím také přispívatelé článků 
do obecního zpravodaje, aby své články nekon-
cipovali jako slohová cvičení, aby zbylo také 
trochu místa na další, aby se nestala ze zpravo-
daje kniha. Děkuji. Je velká škoda, že v naší obci 
stále nefunguje hospoda u Šulců, která svou 
tradicí sahá až do minulého století. Na neděli  
14. července je skrze naší obec naplánována 
rychlostní zkouška již 45. závodu Rally Bohe-
mia. Tato se pojede od Třtí kolem nádraží a 
bude končit na křižovatce u Válečného hrobu. 
Je třeba dbát pokynů pořadatelů, kteří se budou 
snažit vyjít vstříc občanům, kteří v dané lokalitě 
bydlí nebo mají chalupu, také příchozí od vla-
kové zastávky budou na uzavírku upozorněni 
již v  nástupní stanici. U nádraží budou pořa-

datelé dohlížet na tyto cestující a upozorňovat 
je na trasu, kudy mohou uzavřený úsek obejít. 
Pozor si musí dát všichni i během vložených 
průjezdů ECO energy Rally Bohemia. Elek-
trická auta na rozdíl od klasických závodních 
téměř nejsou slyšet, takže i když nejedou klasic-
kou rychlostní rally, mohla by na trati někoho 
nečekaně překvapit! Osobně jsem si úsek ve-
doucí po našem katastru s  vedoucím RZ pro-
jel a dohodli jsme se na opatřeních zmírňující 
škody na komunikacích závodními auty. Pokud 
by i přes to byly nějaké škody způsobeny, do 
týdne je pořadatel na své náklady nechá opra-
vit. První zářijový víkend nás čeká každoroční  
Sychrovská pouť. Bude to pro zastupitele nový 
náročný úkol obzvlášť proto, že letošní pořádá-
ní je celé na naší obci. Většina zastupitelů přislí-
bila pomoc a pomocnou ruku minimálně radou  
zkušenějších přislíbili Šrytrovi. Věřím, že nebu-
dou žádné komplikace a akce se vydaří. 

Chci vám milí obyvatelé popřát krásné léto,  
málo starostí a pěknou dovolenou.
 Váš starosta Ondřej Zoubek
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ZASEDÁNÍ 
2. ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 1. 4. 2019

Přítomno: 7 zastupitelů, dle prezenční listiny,.
Dále přítomno: 6 občanů

1. Zahájení - schválení programu, jmenování 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřova-
telů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Smlouva o smlouvě budoucí Šulc- Lanková, 
pozemek č.1273 k.ú Radimovice.
4. Volnočasové aktivity 2019, vyhlášení progra-
mu.
5. Směrnice užívání sálu víceúčelové budovy.
6. Volby do EP 2019.
7. Plán kontrol kontrolního výboru na rok 2019.
8. Zřízení dodatku ke smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IZ-12-4000122/VB1, p. 
Polák- přeložka vNN,kNN.
9. Aktualizace dokumentace k řešení mimořád-
ných událostí a krizových situací.
10. Kontejnerové stání na p. č. 1275, k.ú. Radi-
movice.
11. Diskuse. 
12. Závěr.

Z programu jednání byl odejmut bod č. 5, 
který se do oznámení o svolání zasedání zastu-
pitelstva obce dostal omylem.

Program jednání byl doplněn o body:
 • Nákup části pozemku č.1257 v k.ú. Radimo-
vice o výměře 1 tis. m2 od p.Šulce, pí.Lankové. 
 • Pasport veřejného osvětlení a rozhlasu v obci 
Radimovice

Námitky proti programu: nejsou
Zapisovatelkou byla určena: Eva Holubcová
Ověřovatelé zápisu: Aleš Bursa, Vladimír Casanova

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Program jednání byl schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
 Usnesení č. 15/2013 – trvá (dar – odstavné 
stání)
 Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní 
smlouvy)
 Usnesení č. 1/2019 – splněno (formální úprava 
zápisu ust.zasedání zast. ze dne 30. 10. 2018)

3. Smlouva o smlouvě budoucí p.Šulc- 
pí.Lanková, pozemek č.1273 k.ú Radimovice
Předsedající přednesl návrh smlouvy na od-
koupení pozemku č. 1273 v k.ú. Radimovice u 
Sychrova za 1 Kč obcí Radimovice od p.Šulce a 
pí.Lankové po rozparcelování okolních pozem-
ků č. 1011, 1016, 1060 a jejich zasíťování (voda, 
elektřina) a vytvoření minimálně štěrkového 
základu komunikace s obrubníky. 
 Usnesení č. 9/2019
Zastupitelstvo obce po projednání návrhu 
U K L Á D Á :
starostovi obce podepsat s p. Šulcem a pí. Lan-
kovou smlouvu o smlouvě budoucí na odkup 
pozemku č.1273 za 1 Kč v uvedeném znění a 
předložit ke schválení.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

4. Odkup části pozemku č. 1257 v k.ú. 
Radimovice o výměře 1 tis. m2 od p.Šulce, 
pí.Lankové 
Předsedající přednesl návrh na odkoupení 
pozemku č. 1257 o výměře 1 tis. m2  
v k.ú. Radimovice u Sychrova za Lípou svobo-
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dy za 100 Kč/m2 obcí Radimovice od p.Šulce a 
pí.Lankové. Předsedající předložil potvrzení a 
vyjádření k ceně realitní kanceláře Real DaF.
 Usnesení č. 10/2019
Zastupitelstvo obce po projednání návrhu na 
odkoupení části pozemku č.1257 v k.ú.Radi-
movice 
U K L Á D Á :
starostovi obce uzavřít s p. Šulcem a pí. Lan-
kovou smlouvu o koupi části pozemku č.1257 
v k.ú. Radimovice o výměře 1 tis m2 za 100 
Kč/m2. 
- členové zastupitelstva tento návrh na odkou-
pení pozemku neschválili z důvodu nepo-
třebnosti a poukázali na využití stávajícího 
prostoru v lomu. Také byly námitky ohledně 
ceny pozemku 100 Kč/m2.
- vzešly připomínky, že lom je naprosto pro 
účely některých akcí (čarodejnice) nevhodný 
z důvodů, že se již dlouhodobě využívá spíše 
na skládku. Hrozí také sesuv kamení a stromů. 
Celá asanace lomu by stála mnoho finančních 
prostředků.
- p. Tomšů vyzvala členy zastupitelstva, kteří 
nesouhlasili s nákupem pozemku, aby vše 
znovu zvážili. Upozornila, že obec v současné 
době nevlastní vůbec žádný pozemek na využi-
tí pro různé akce pro děti a rodiče. 
- zastupitelé navrhli, zda by nebylo vhodné 
spíše uvažovat o nákupu alespoň 3 tis. m2 a za 
nižší cenu. 
- starosta vše prověří bude informovat průběž-
ně zastupitele .

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

2 4 1

Výsledek hlasování:  
usnesení nebylo schváleno.

5. Pasport veřejného osvětlení a rozhlasu 
v obci Radimovice
Předsedající přednesl zastupitelstvu obce dů-
vod nutnosti pasportu veřejného osvětlení:
Pasport veřejného osvětlení je dokument, který 
komplexně mapuje stav soustavy veřejného 
osvětlení v obci. Jeho cílem je podat jasnou 
zprávu o stavu, stáří a funkčnosti rozvodné 
sítě, rozvodných skříní a světelných míst. Vy-
hotovený pasport tak obci slouží jako inventář 
všech zařízení soustavy veřejného osvětlení. 
Obecní zastupitelstvo dostane jasnou předsta-
vu o funkčnosti soustavy. Na základě toho je 
možné následně rozhodovat o nutnosti částeč-
né či úplné rekonstrukce VO. Nutnost dispo-
novat pasportem obsahujícím evidenci stavu a 
polohy prvků rozvodné sítě vychází ze zákona 
§ 103 odstavce 2, který uvádí: „Vlastníci roz-
vodných sítí, kanalizace a ostatních liniových 
podzemních staveb a zařízení jsou povinni vést 
o nich evidenci a z té poskytovat osobám, které 
prokáží odůvodněnost svého požadavku, ově-
řené údaje o jejich poloze.“ Díky kompletnímu 
řešení v podobě pasportu VO tak máte po ruce 
záznamy o všech světelných místech soustavy 
a zároveň plníte zákonnou povinnost udržovat 
údaje o rozvodné síti. Bylo provedeno vytyčení 
nadzemního a podzemního vedení VO a roz-
hlasu za celkovou sumu 16 214 Kč. 
 Usnesení č. 11/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
provést pasport veřejného osvětlení a rozhlasu 
v obci Radimovice a
U K L Á D Á 
starostovi obce podepsat s p. Hoffmanem 
smlouvu o provedení pasportu VO a rozhlasu 
za nabídkovou cenu 15 tis. Kč. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 1

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
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6. Volnočasové aktivity – vyhlášení progra-
mu na rok 2019
Předsedající přednesl – Vyhlášení programu 
k předkládání žádostí o dotaci v souladu se 
Statutem účelového fondu obce Radimovice na 
rok 2019. Předsedající navrhl dvě kola podání 
žádostí, první od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019, 
druhé kolo od 1. 9. do 30. 9. 2019. Dále navrhl 
z okruhu žadatelů vyjmout fyzické osoby, 
jelikož v roce 2018 na toto bylo upozorněno 
Ing. Alešem Šrytrem jeho žádostí „Tenis pro 
zdravější život.“
Zastupitelstvo obce po poradě rozhodlo pone-
chat v dokumentu Vyhlášení programu k před-
kládání žádostí o dotaci v souladu se Statutem 
Fondu obce Radimovice v okruhu žadatelů 
fyzické osoby a doplnilo větu: Zastupitelstvo 
obce si vyhrazuje právo rozhodovat o podané 
žádosti (schválení, zamítnutí).
 Usnesení č. 12/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
U K L Á D Á: 
starostovi obce vyhlásit od 1.4.2019 uprave-
ný program k předkládání žádostí o dotaci 
v souladu se statutem účelového fondu obce 
Radimovice.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 0 3

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

6. Volby do EP 2019
V době od pátku 24. 5. 2019 do soboty  
25. 5. 2019 se konají volby do EP. Volební míst-
nosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 ho-
din a v sobotu 8 do 14 hodin. Česko si v roce 
2019 zvolí 21 europoslanců. Volební komise – 
p. Bělonožník – předseda, členové p. Pavlíček, 
pí. Źďárská, zapisovatelka pí. Bursová.
 Usnesení č. 13/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
B E R E   N A  V Ě D O M Í 

vyhlášení voleb do EP v době od 24. 5.  
do 25. 5. 2019 a složení volební komise.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0
 
Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

7. Plán kontrol finančního a kontrolního 
výboru na rok 2019
 Usnesení č. 14/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
P O V Ě Ř U J E 
kontrolní výbor provést kontrolu plnění usne-
sení zastupitelstva obce za období 7/2018 až 
3/2019. Dále zastupitelstvo 
P O V Ě Ř U J E 
Finanční výbor aby provedl kontrolu plnění 
rozpočtu za období 7/2018 až 3/2019. 
Termín do konce měsíce května 2019.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

8. Zřízení dodatku ke smlouvě o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-
4000122/VB1, p. Polák- přeložka vNN, kNN .
 Usnesení č. 15/2019
Zastupitelstvo obce po projednání :
U K L Á D Á 
Starostovi obce podepsat dodatek ke smlouvě 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-
12-4000122/VB1, p.Polák- přeložka vNN,kNN.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno
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9. Aktualizace dokumentace k řešení mimo-
řádných událostí a krizových situací. 
 Usnesení č. 16/2019
Zastupitelstvo obce po projednání:
S C H V A L U J E :
aktualizaci dokumentace starosty obce k řešení 
mimořádných a krizových situací. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno

9. Kontejnerové stání na p. č. 1275, k.ú. 
Radimovice.
Předsedající přednesl nabídku od firmy Reopa 
s.r.o., Radimovice 106 na kontejnerové stání o 
velikosti 2 x 3 m na parcele č. 1275 v katastru 
obce Radimovice za částku 50 tis. bez DPH.
 Usnesení č. 18/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
U K L Á D Á 
Starostovi obce podepsat smlouvu o dílo 
s firmou Reopa na kontejnerové stání na dva 
kontejnery o velikosti 2 x 3 m na parcele  
č. 1275 v katastru obce Radimovice za částku 
50 tis. bez DPH.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 2

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno

 10. Diskuze
- nový kronikář p. Adam Rejha
- předsedající nabídka na nový ceník el. ener-
gie od firmy Dobrá energie s.r.o. , kdy je obec 
schopna ušetřit 20 490 Kč ročně při stejném 
odběru el. energie. Zastupitelé požádali o pro-
věření dodavatelů el. energie pro obec. 
- odhlučnění sálu víceúčelové budovy- je 

vypracován posudek na odhlučnění, starosta 
vypíše výběrové řízení na zhotovitele, dle para-
metrů posudku. 
- pokácení lípy na parcele č.1066 v k.ú. Radi-
movice – rozhodnutí o povolení ke kácení z 27. 
3. 2019. Lípa poškozená, suché větve ohrožova-
ly návštěvníky hasičské louky a laviček pod ní. 
Bude vysázena nová lípa.
- paní Rulcová požádala o vysvětlení, jak to je 
s počtem hodin na víceúčelovém sportovišti. 
Vysvětleno starostou obce.
- p. Casanova – Lípa u Zahradního centra byla 
ořezána z 2/3, zda je to z pořádku? Starosta 
obce uvedl, že zjistí stav a legalitu ořezu.
- pí. Marková – zda obec uvažuje nad připo-
jením celé obce na plyn a kanalizaci? Starosta 
obce odpověděl, že již zde byly v minulosti 
ankety ve kterých nebyl kladný postoj potřeb-
ného počtu obyvatelstva. Pokud by bylo větším 
počtem obyvatel vyvoláno další jednání, obec 
by vyhlásila novou anketu a tím zjistila, zda se 
zájem změnil.
- pí. Švec – Lom a jeho další využití, zda by 
nebylo vhodné poptat odborníka geologa. Sta-
rosta uvedl, že po vyjádření odboru životního 
prostředí Turnov ke stavu a využití lomu by 
obec následně poptala odborníka na posudek 
stability stěn lomu.

11. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00 
hod.
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ZASEDÁNÍ 
3. ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 3. 6. 2019

Přítomno: 5 zastupitelů + od 18.15 – p. Marek 
Robert, 18.30 hod. p. Ciešlak 
Dále přítomno: 2 občané

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 24.5.2019.

1. Zahájení - schválení programu, jmenování 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřova-
telů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Smlouva o smlouvě budoucí – odkup po-
zemku č. 1273
4. Nákup části pozemku za „Lípou svobody“.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 a 2/2019.
6. Volnočasové aktivity 2019 – vyhodnocení.
7. Vyhláška „Technopárty“ – zabránění pořádá-
ní technoparty a obdobných akcí v k.ú.obce.
8. Rally Bohemia 2019 – přehled uzavírek.
9. Rozšíření provozu pošty od 1.6.2019.
10. Účastníci brigád 2018 – permanentky.
11. Komerční banka-nabídka konzervativního 
fondu.
12. Diskuse. 
13. Závěr.

Program jednání byl doplněn o body:
 • Závěrečný účet obce Radimovice za rok 2018 
a řádná účetní závěrka za rok 2018. 
 • Zpráva kontrolního výboru – kontroly 
usnesení zastupitelstva obce za období 9/2018 
až 1/2019.
 • Umístění zpomalovacích prahů v obci Radi-
movice

Námitky proti programu: nejsou

 
Zapisovatelkou byla určena: Eva Holubcová
Ověřovatelé zápisu: Aleš Bursa, Vladimír Casanova

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Program jednání byl schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
  Usnesení č. 15/2013 – trvá (dar – odstavné 
stání)
 Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní 
smlouvy)
 Usnesení č. 11/2019 – trvá (pasport VO – 
dokončení)
 Usnesení č. 12/2019 – splněno - program 
k předkládání žádostí o dotaci Úč.fond
 Usnesení č. 14/2019 – splněno - plán kontrol
 Usnesení č. 15/2019 – splněno - dodatek ke 
sml. o zřízení VB, p.Polák
 Usnesení č. 18/2019 – splněno – kontejne-
rové stání

3. Smlouva o smlouvě budoucí p.Šulc- pí. 
Lanková, pozemek č.1273 k.ú Radimovice
Předsedající předložil ke schválení konečný 
návrh smlouvy na odkoupení pozemku č. 1273 
v k.ú. Radimovice u Sychrova za 1 Kč obcí Ra-
dimovice od p. Šulce a pí. Lankové po splnění 
podmínek dle usnesení č.9/2019. Předsedající 
informoval, že smlouva o smlouvě budoucí je 
zpracovaná. Bylo upozorněno starostou na čl. 
2. – vše zajistí pan Šulc. P. Ciešlak upozornil na 
doplnění o pokuty.
 Usnesení č. 19/2019
Zastupitelstvo obce po projednání návrhu 
U K L Á D Á 
starostovi obce podepsat s p. Šulcem a pí. Lan-
kovou smlouvu o smlouvě budoucí na odkup 
pozemku č.1273 za 1 Kč v uvedeném znění.
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HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

4. Odkup části pozemku č. 1257 v k.ú. Radi-
movice od p. Šulce, pí. Lankové 
Předsedající přednesl návrh na odkoupení 
pozemku č. 1257 o výměře 3 tis. m2 v k.ú. 
Radimovice u Sychrova za Lípou svobody  
za 90 Kč/m2 obcí Radimovice od p.Šulce 
a pí.Lankové. Předsedající předložil kupní 
smlouvu ke schválení.
 Usnesení č. 20/2019
Zastupitelstvo obce po projednání návrhu na 
odkoupení části pozemku č.1257 v k.ú.Radi-
movice U K L Á D Á 
starostovi obce zadat zakázku na vyměření po-
zemku o výměře 3 tis. m2 od f. AQUA ČR s.r.o.
Komořanská 78/26, Praha 4, po obdržení 
geometrického plánu, oddělení nově vznik-
lé parcely a podání GP na katastrální úřad, 
uzavřít s p. Šulcem a pí. Lankovou smlouvu o 
koupi nově vzniklé parcely v k.ú. Radimovice o 
výměře 3 tis m2 za 90 Kč/m2. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 1 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 a 2/2019.
 Usnesení č. 21/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
1/2019, dle důvodové zprávy. Volby do EU – 33 
tis. na straně příjmů i výdajů.
 Usnesení č. 22/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
2/2019, dle důvodové zprávy. Revize veř.osvět-
lení která nebyla nikdy provedena, oprava roz-
hlasu, přidání jednoho sloupu, výměna sloupu 
a 2 ks lamp na tyto sloupy, natažení kabelu atd.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

6. Volnočasové aktivity 2019 – vyhodnocení 
programu.
Předsedající přednesl vyhodnocení otevírání 
obálek hodnotící komisí ve složení Robert 
Marek, Aleš Bursa, Vladimír Casanova, Iva 
Švec a Ondřej Zoubek ze dne 6. 5. 2019. Bylo 
podáno 5 žádostí, 4 žádosti splnily kritéria 
udělení dotace, ale požadovaná částka překro-
čila schválenou částku k rozdělení. Komise se 
tedy shodla na procentuálnímu krácení všech 
požadovaných dotací. Výsledné dotace: Robert 
Marek – Pingpongový turnaj – 3 364 Kč, 
Tomáš Rulec - Nohejbalový turnaj 13 026 Kč, 
Moto Radimovice – 14 189 Kč, SDH – Sych-
rovský pohár – 14 420 Kč.
 Usnesení č. 23/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
S O U H L A S Í 
S vyhodnocením programu volnočasové akti-
vity 2019 a
U K L Á D Á: 
starostovi obce podepsat smlouvy o poskytnutí 
dotace s jednotlivými žadateli v souladu se 
statutem účelového fondu obce Radimovice.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
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7. Vyhláška „Technopárty“– zabránění pořá-
dání technoparty a obd. akcí v k.ú. obce 
 Usnesení č. 24/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
O D K L Á D Á 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se 
stanoví podmínky pořádání akcí typu „Techno-
párty“ v  k.ú. Radimovice. Žádost zastupitelů o 
přesunutí tohoto usnesení do dalšího zasedání. 
Zastupitelé požádali starostu o přeposlání Vy-
hlášky k podrobnějšímu prostudování.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

8. Rally Bohemia 2019 – přehled uzavírek. 
 Usnesení č. 25/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
B E R E N A V Ě D O M Í 
Přehled uzavírek z důvodu konání Rally Bo-
hemia 2019 na den 14. 7.2019 od 7:30 hod. do 
16:30 hod.
- p. Robert Marek vznesl námitku ohledně 
průchodu pro lidi, kteří přijedou vlakem. Byl 
informován, že v průběhu závodu není možný 
průchod. Min. čekací doba je jedna hodina. Na 
10. 6. 2019 je domluvena schůzka se zástupcem 
Rally Bohemia a řešení této situace. Zastupitelé 
i občané budou informováni.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 1

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

9. Rozšíření provozní doby České pošty  
od 1. 6. 2019
 Usnesení č. 26/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
B E R E N A V Ě D O M Í 

Že s účinností od 1. 6. 2019 dochází ke změně 
hodin pro veřejnost pošty Sychrov a tato po-
bočka bude pro veřejnost otevřena v rozsahu: 
PO-PÁ 8:00 - 10:30 a 13:00 - 16:00 hod.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno

10. Účastníci brigád 2018 – permanentky
 Usnesení č. 27/2019
Zastupitelstvo obce po projednání:
S C H V A L U J E :
seznam brigádníků z roku 2018, kteří tímto 
budou mít přiděleno 10 h na víceúčelovém 
sportovišti zdarma a brigádníci bez trv. pobytu 
v obci Radimovice 5 h zdarma. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno

11. Komerční banka 
-nabídka konzervativního fondu 
Předsedající přednesl nabídku Komerční banky 
na zhodnocení volných finančních prostředků 
na účtu obce Radimovice , kdy konzervativní 
fond nabízí zhodnocení ve výši cca 2-3 % roč-
ně s likviditou 1 až 3 měsíce.
- zastupitelé požádali starostu o navýšení ze 2 
mil. Kč na 3. mil. Kč.
 Usnesení č. 28/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
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U K L Á D Á 
Starostovi obce podepsat smlouvu o převodu 
volných finančních prostředků obce ve výši 3 
mil. Kč s Komerční bankou. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 1 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno 

12. Závěrečný účet obce Radimovice za rok 
2018 a řádná účetní závěrka za rok 2018
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřed-
ní desce dne 13. 5. 2019.
 Usnesení č. 29/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 
obce za rok 2018 a to bez výhrad. 
Zastupitelstvo obce tímto 
S C H V A L U J E 
Řádnou účetní závěrku obce Radimovice za 
rok 2018

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

13. Kontrolní výbor-kontrola plnění usnese-
ní zastupitelstva obce za období 7/18 až 3/19 
 Usnesení č. 30/2017
Zastupitelstvo obce po předložení 
B E R E  N A  V Ě D O M Í 
zprávu kontrolního výboru, kontrola plnění 
usnesení zastupitelstva obce za období 7/18 až 
3/19 bez závad.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

14. Umístění zpomalovacích prahů v obci 
Radimovice. 
Předsedající přednesl souhlasné stanovisko 
Městského úřadu Turnov, Odbor dopravní 
s umístěním zpomalovacích prahů a do-
pravních značek na p.p.č. 1295 a 1282 v k.ú. 
Radimovice.
- p. Bursa nesouhlasí se zpomalovacím pruhem 
v uličce u Pinkavových na p.p.č. 1282
- po diskusi zastupitelé odsouhlasili 2 zpoma-
lovací prahy.

 Usnesení č. 31/2017
Zastupitelstvo obce po předložení 
S O U H L A S Í
s umístěním 2 ks zpomalovacích prahů a 
osazením DZ dle předložené žádosti na p.p.č. 
1295 a 
U K L Á D Á 
Starostovi obce vypsat výběrové řízení na zho-
tovitele dle podmínek zadaných MěÚ Turnov.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

15. Diskuze

- Nabídka na výtah do víceúčelové budovy 
- diskuse o potřebnosti a využívání výtahu(-
plošiny). P. Bursa požádal, aby bylo upřesněno 
o jaký výtah se vůbec jedná, buď plošina nebo 
samoobslužný výtah. Je zapotřebí poptat něja-
kou firmu, která zajišťuje i dotaci.
- Podpora retence vody v krajině – studán-
ka pod Rybářovými napájí domy u nádraží, 
studánka na pozemku obce, vodovod není 
v majetku obce, není v majetku SČVK, přepad 
teče korytem k tunelu a pak k cestičce k nádra-
ží, studánku čistí p. Bílek. Starosta prověří, kdo 
z obyvatel Radimovic čerpá vodu ze studán-
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ky, pravděpodobně jako užitkovou. Starosta 
prověří možnosti dotací na zadržování vody 
v krajině.
- Dopravní řešení během kulturních akcí – ne-
chat spolkům v obci, kteří si vyberou parkovné 
a zajistí lidi i značky, při menších akcích obec 
zajistí pracovníka, který bude vybírat parkovné 
na dohodu o pracovní činnosti.
- Nabídka na pozemek - louka u parkoviště 
zámku p.p.č. 1056 za 3,5 milionu – odpověď 
obce, obec dá max. 350 tis, zatím žádná reakce. 
Případně cena pronájmu pouze na akce a za 
schůdného počasí..
- P. Šrytr vznesl dotaz, jak je vyřešena situace 
s reklamními poutači u parkoviště Zámku 
Sychrov. Starosta obce odpověděl, že věc je 
v řešení. P. Tomšů se přidal do rozhovoru, a in-
formoval zastupitele, že taková to stavba musí 
projít územním řízením, pokud nejsou podkla-
dy, jedná se o černou stavbu. Starosta obce se 
pokusí najít nejschůdnější řešení celé věci.

16. ZÁVĚR
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve   
21:00 hod.

VÝLUKA NA ŽELEZNIČNÍ 
TRATI HODKOVICE NAD 
MOHELKOU-RYCHNOV U 
JABLONCE NAD NISOU  
VE DNECH 29. 6.-18. 7. 2019

Správa železniční dopravní cesty, s. o. informu-
je o nepřetržité výluce na železniční trati 030 
(Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec, která 
bude probíhat ve dnech 29. června 2019 od 
8:30 hod. až 18. července 2019 do 17:30 hod. 
v úseku Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov 
u Jablonce nad Nisou. Účelem této výluky je 
sanace skalního zářezu ve vyloučeném úseku. 
Vzhledem k probíhajícím omezením a uzavír-
kám na silnici I/35 (30. 6. - 7. 7. 2019) v trase 

náhradní autobusové dopravy bude náhradní 
autobusové doprava organizována dle výluko-
vého jízdního řádu.  Více informací na vývěsce 
a www.radimovice.cz

POZVÁNKA NA BEZPLATNÝ
SEBEROZVOJOVÝ KURZ 
PRO MAMINKY

Kurz je koncipován jako dlouhodobý (5 mě-
síční) s každotýdenní frekvencí (dva dny v 
týdnu). Nastoupit do něj může jakýkoli rodič 
s dětmi do 15 let (nejvíce tuto službu využívají 
maminky na RD). Díky kurzu si maminky 
postupně zvyšují své vzdělání (různými cer-
tifikáty), dovednosti a sebevědomí, které jim 
napomáhají při hledání práce. Velké množství 
maminek během několikaleté rodičovské 
dovolené ztrácí aktuální povědomí o informač-
ních technologií, o aktuálnosti na trhu práce 
nebo zjišťují, že návrat na předchozí pracovní 
místo již s dětmi není možný.které zahrnují 
prezentační dovednosti, finanční gramotnost a 
time management. Pro absolventky nabízíme 
i následnou pracovní podporu (proplacení 
různých školení či pracovních praxí). 
 
Všechny tyto aktivity jsou nabídnuty zcela 
zdarma. Během výuky je zajištěno i hlídání 
dětí (také zdarma). 

Více informací naleznete  
na https://www.attavena.cz/videoprubehkurzu  
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SYCHROVSKÝ POHÁR – 30. ROČNÍK

V neděli 19. května se na hasičské louce v Radimovicích konal jubilejní 30. ročník Sychrovského 
poháru. Na úvod zavzpomínal starosta sboru na první ročník soutěže, která se uskutečnila 
na louce ve Třtí. Od té doby uplynulo hodně vody v Mohelce a z malé soutěže vyrostla soutěž 
konkurence schopná republikovým kláním. Do Radimovic si našla cestu řada týmů z Čech, 
Moravy, Slezska i Německa. Soutěž si oblíbil i senátor pan Michael Canov, který nás letos opět 
poctil svoji návštěvou společně se starostou obce Ondřejem Zoubkem.

Vzpomínky účastníků všech třiceti ročníků by vydaly na dlouhé povídání. Snad se i ten letošní 
povedl. Počasí nám přálo a předvedené soutěžní výkony stály za zhlédnutí. Kdo chtěl mohl se 
přesvědčit na vlastní oči.

Na závěr pár statistických údajů. V kategorii muži vyhráli Jinolice Renmotor, druhé místo 
obsadily Kosmonosy a na třetím se umístil Dneboh.V kategorii ženy bylo pořadí následující. První 
místo Malá Skála Béčko, druhé místo Kosmonosy a třetí místo vybojovaly Ploukonice.
 Dagmar Šrytrová
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VOLEJBALISTÉ 
OPĚT VE FINÁLE 2. LIGY AVL

Radimovičtí sokolové se v zimním období 
opět účastnili amatérské volejbalové ligy a 
to ve složení Lamačová, Žalská, Bělonožník, 
Černý, Humenský, Pešta, Rojar a Žalský. Pouze 
z povzdálí nás celou sezónu sledoval zraněný 
Petr Svátek, který si doufáme úspěšně doléčil 
rekonstruované koleno a přeleželé rameno. 
Až na několik malých herních výpadků jsme 
po celou dobu odehraných pěti turnajů, v 
konkurenci 18 týmů, udrželi solidní výkonnost 
úměrnou našemu věkovému průměru a stejně 
jako vloni jsme se probojovali do finálového 
turnaje mezi 5 nejlepších týmů (hrají vždy 2 
ženy a 4 muži). Ve čtyřech finálových utkáních 
jsme dvakrát zvítězili a dvakrát odešli poraženi, 
což nám stačilo na konečné 4. místo a také na 
možnost postupu do 1. ligy AVL. V našem velmi 
úzkém kádru bych chtěl vyzdvihnout zejména 
výkony obou našich žen, které prakticky bez 
střídání odehrály celou sezónu poté, co třetí 
z nich Lucii přivedl do jiného stavu jeden 
nezodpovědný spoluhráč.

 Za TJ Sokol Radimovice, Jarda Žalský.

ZOO PRAHA

9.června pořádal O.Ú. Radimovice výlet do 
pražské ZOO. Výlet byl zároveň jako dárek pro 
děti k jejich svátku ke Dni dětí.  

Rodiče a jejich ratolesti, ale i milovníci zvířat 
opravdu akci využili, jelikož byl autobus 
naplněn do posledního místečka. Vzhledem k 
tomu, že se i počasí vydařilo, všichni účastníci 
si mohli výlet opravdu užít. ZOO je skutečně 
krásná a bylo se stále na co dívat. Málokdo 
ze zúčastněných si po několikahodinovém 
procházení ZOO nestěžoval na únavu a bolesti 
nohou, ale stálo to za to. V autobuse skoro na 
všechny dopadla taková únava, že si někteří 
hodili i šlofíka. Myslím, že se jednalo o další 
úspěšnou akci, a to je  priorita všech těch, kteří 
akce připravují.
 Vladimíra Tomšů.
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DĚTSKÝ MOTODEN 2019

Druhá květnová sobota byla v Radimovicích ve 
znamení vůně benzínu. Konal se 4. ročník
dětského Motodne. Program byl zahájen v 
11 hodin, kdy začaly první malí návštěvníci s 
rodiči přicházet a plnit úkoly na jednotlivých 
stanovištích. Ty byly jako tradičně zaměřeny na 
bezpečnost v silničním provozu. Po absolvování 
všech testíků, mohly děti na posledním 
stanovišti opět absolvovat jízdy na dětských 
motorkách (minibike Blata a Yamaha PW50) .

V 11:30 předvedl  kaskadér Adam “SPECIAL“ 
Peschel ochutnávku ze své moto show Stunt 
Riding.  Pro ty, co neznají stuntriding, tak je 
to akrobatická/kaskadérská jízda na motorce, 
která má původ v ulicích měst Velké Británie 
v 90. letech.  A není to jen o rychlé jízdě na 
zadním kole, ale hlavně o dokonalé technice 
a  atletických výkonech jezdce.

Po malé ukázce opět pokračoval dětský program 
na všech stanovištích až do 14h, kdy se zhoršilo 
počasí a začalo pršet.  Stalo se to stejně, jako v 
loňském roce a Adam musel předvádět jízdu 

na mokrém povrchu. Před 15 hodinou náves 
malinko oschla a pořadatelé ji zametli od slámy 
a Adam zahřál pneumatiky u svých speciálních 
strojů a spustil zběsilou jízdu. Kaskadérské 
triky i přes mokrý povrch, braly všem divákům 
dech. Vystoupení trvalo přibližně 30 minut a 
Adam předvedl nespočetné množství různých 
přeskoků přes motorku, jízd po zadním či 
předním kole, jízdu pozadu, jízdu bez držení, 
mnoho otoček a na závěr i oblíbené pálení 
pneumatiky či vytůrování motoru.

Po jízdě následovala autogramiáda a pořadatelé 
začali odvážet slámu a připravovat prostor pro 
hudební produkci.  Kapela Rampa to rozjela 
kolem 17 hodiny a vydržela hrát až do 22:00 a s 
ní i hlouček fanoušků, kteří vydrželi tančit.

Občerstvení bylo opět před hospodou U Šulců, 
ale nakonec i v hospodě, která je od Velikonoc 
zavřená a nyní opět na jeden den ožila. Počasí 
nebylo letos pořadatelům úplně nakloněno, ale 
i přesto byl dětský Motoden úspěšný a ti, co na 
něj dorazili si jej náležitě užili.
 
 Michaela Rojarová - MotoRadimovice
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VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY.

V sobotu 13.dubna 2019 od 13,00 hodin  se ve  víceúčelové budově konaly  již 
tradiční velikonoční dílničky. Pro děti a jejich rodiče nebo prarodiče jsme 
připravili proutí, velikonoční ozdůbky,  vyfouklá vajíčka a dali jsme prostor pro 
jejich fantazii. Pan  starosta  Ondra Zoubek se ujal výuky pletení pomlázek a svazky 
proutků pomalu mizely pod rukama dětí. Samozřejmě  konec  pomlázky se na 
závěr ozdobil i barevnými mašličkami. Iva Švec  za pomocí roztavených barevných 
vosků vytvářela nádherné velikonoční motivy na vyfouklá vajíčka. Děti její práci 
chvíli sledovaly a pak se sami daly do malování.  Uprostřed místnosti byly sražené 
stoly s připravenými mističkami se zeleným osením, věnečky z proutků, zápichy, 
vajíčky. Nechyběly ani barevné stuhy, zelené větvičky.  Děti i jejich dospělácký 
doprovod se daly do tvoření. Fantazie se projevila u všech a stoly se začaly plnit 
velikonoční dekorací.  Vít Jenšovský se postaral o občerstvení všech přítomných. 
S dětmi dotvářel pomocí šlehačky, posypů  a upečených  korpusů  dortíčky ve tvaru 
vajíček. Děkujeme všem maminkám a babičkám, které  připravily sladké i slané 
občerstvení a pomohly tak vytvořit rodinnou atmosféru celé akce.

 Renata Hoffmanová a Vlaďka Tomšů
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KOUZELNÁ NOC FILIPOJAKUBSKÁ 

Dne 30. 4. 2019 pořádala obec Radimovice pro své občany Kouzelnou noc filipojakubskou. Hlavní 
a zásadní podmínkou před naplánovanou akcí bylo zajistit prostory, kde by mohla akce probíhat, 
jelikož takový prostor obec  nevlastní, proto patří veliké poděkování panu Pavlu Vondrákovi, 
který obci propůjčil na akci vlastní pozemek. Na určený prostor byly navezeny suché větve snad z 
celé obce, hromada byla opravdu pořádná. Pak už nic nebránilo, akci rozjet. Jediné, co nás  mrze-
lo, že musela být zrušena naplánovaná sportovní část pro děti, jelikož na sportovišti stála voda po 
předchozích deštích a chtěli jsme předejít možným úrazům. Všichni ti, co se účastnili, si opékali 
buřty a to opravdu, kolik kdo snědl. O stánek s občerstvením se starala paní Iva Švec. a Vladěna 
Tomšů a určitě se nenudily. O pití  nebyla nouze, byl možný výběr ze tří druhů piv, červené vín-
ko,bílé vínko, vařil se i grog a čaj. Děti si pochutnávaly nejenom na opečených buřtech, ale pustily 
se i do tatranek, ale největší úspěch měla malinovka. Po setmění vzaly děti  lampiony a za dopro-
vodu  Vítka Jenšovského a pana starosty  prošly vesnici a blízké okolí. Pohled na svítící lampiony  
byl opravdu úžasný. Celý večer byl velice příjemný a akci zakončil starosta Zoubek hrou na kytaru 
a došlo i na zpěv. Na závěr patří ještě jednou poděkování panu Vondrákovi a také hasičské hlídce, 
která dozorovala u ohniště do pozdních ranních hodin.
 Příspěvek připravilaVladimíra Tomšů.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

Vážení spoluobčané, dovolte nám, členům 
kulturní komise, se v krátkosti vyjádřit k 
článku pana Ladislava Dvořáka – Laufra ve 
zpravodaji č. 2/2019. Členové kulturní komise 
obdivují rozsáhlé slohové cvičení L.Dvořá-
ka – Laufra, který na třech stránkách dokázal 
popsat naprosto dokonalý masopust. Opravdu 
obdivuhodné. Sám hodnotí akci jako nejlepší, 
tak i my GRATULUJEME !!!

Členové kulturní komise však nemohou sou-
hlasit s prvním odstavcem jeho článku, jelikož 
uvádí nepravdy, ať vědomě nebo z nedostatku 
informací. Každopádně neoprávněně napadá 
většinu členů zastupitelstva a členy kulturní 
komise.
 
A jak to vidí kulturní komise :

1) Od samého začátku většina nových zastupi-
telů a všichni členové kulturní komise nesou-
hlasili s financováním akce masopust, jelikož 
obec oficielně nemůže financovat z veřejných 
prostředků takovouto akci. 

2) Po naléhání jednoho ze zastupitelů, ma-
sopust podpořit, se členové komise nabídli, 
že s nefinanční pomocí pořádání masopustu 
pomohou, pokud bude dostatečný zájem 
ostatních občanů. Zastupitel, který projevoval 
obrovský zájem o pořádání masopustu po 
několika dnech komisi sdělil, že se mu na jeho 
výzvu ozvali dva lidé. Tím byla věc masopust 
ze strany kulturní komise zavřena.

3) Paradox je, že pan Dvořák napadá to, co on 
sám v roce 2017 navrhuje.
ZPRAVODAJ č.5, 1.12.2017
 
Výtah : Místostarosta L. Dvořák uvedl, že 
pokud se bude konat masopust v příštím roce, 
tak nechce pro jeho realizaci využívat obecní 

rozpočet resp. rozpočet určený kulturní komisi 
a to z důvodu rizikovosti investice.

Ve výše uvedeném zpravodaji se i sama bývalá 
starostka vyjádřila, že nesouhlasí, aby obec ma-
sopust pořádala a financovala.

4) Pan Dvořák se také v článku zapomněl zmí-
nit, že sám pan starosta Zoubek, nabídl panu 
Dvořákovi finanční příspěvek na akci z rezerv-
ního fondu obce, což pan Dvořák odmítl.

5) Dále pan Dvořák píše o naprosto šokova-
ných seniorech, kteří se na prosincovém setká-
ní dozvěděli, že nové zastupitelstvo a členové 
komise s akcí masopust nepočítá. Šokovaní 
senioři byli hlavně rodiče pana Dvořáka, 
který sám z bývalé pozice místostarosty akci 
označil jako rizikovou. Proto vám, šokovaní 
senioři doporučujeme, přečíst si celý článek z 
uvedeného zpravodaje, možná, že po přečtení 
šokováni nebudete.

Je velice smutné, že bývalý zastupitel a mís-
tostarosta obce, který již neměl zájem dále pro 
obec pracovat, a jak prohlásil, se chce konečně 
věnovat své manželce a dětem, dokáže z na-
prosto nepochopitelných důvodů očerňovat a 
lhát o lidech, kteří se rozhodli a chtějí pro obec 
a občany pracovat. To nejdůležitější, chtějí 
pracovat podle svého nejlepšího svědomí a 
jednou odejít s čistým štítem.

Nikomu nevnucujeme náš názor, ten si musí 
udělat každý sám.
 
Za kulturní komisi: 
předseda Vít Jenšovský, 
členové Renata Hoffmanová 
a Vladimíra Tomšů



               
 

SKUPINA AMATÉRSKÝCH HRÁČŮ 
POŘÁDÁ  

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
CYRILA A METODĚJE 2019 

 
Datum konání :    pátek 5. července 2019 
 
Místo konání :      víceúčelové hřiště v Radimovicích 
 
Začátek turnaje :  8.00 hod. 
 
Družstvo :              tříčlenné  ( 2 x muž , 1 x žena ) 
 
Občerstvení :         pivečko / nealko, klobásy / steaky  
 
Přihlášky :             na tel. číslo  

777 613 402 Tomáš Rulec - pořadatel 
606 616 877 Láďa Dvořák   

                                                   
Hlavní rozhodčí:   Láďa Dvořák 
 
Překvapení:           Vyhlášení nejlepších hráčů 
                                Vyhlášení nejhezčího dekoltu 
                                Vyhlášení nejobětavějšího zákroku 
Sponzoři:  
Obec Radimovice, Pivovar Rohozec, Ontex Turnov. 
Projekt je podpořen z rozpočtu obce Radimovice.  

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE  Strana  17



ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE  Strana  18



ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE  Strana  19

POZVÁNKA DO DIVADLA

Kulturní komise Obecního úřadu Radimovice zvou své občany.
Kam: do divadla GONG v Praze
Kdy: v neděli 3.11.2019 od 16,00

Na jaké představení: činohra „Víš přece, že neslyším, když teče voda“  
(komedie Roberta Andersona)

Jedná se o tři směšné, ale zároveň lidské příběhy
Kdo hraje: P. Nárožný, V. Vydra, N. Konvalinková, L. Švormová a další

Vstupné: 449 Kč nebo 499 Kč dle zajištěných vstupenek
Všechny milovníky divadla a zájemce o zájezd žádáme, aby svoji účast nahlásili nejdéle  

do 27. 6. 2019 u paní Holubcové.

Pro veliký zájem o vstupenky, musí být zajištěno co nejdříve !!!
Ceny vstupenek upřesníme. Autobus hradí obecní úřad z rozpočtu kulturní komise.

POZVÁNKA NA SPOLEČNÝ ZÁJEZD 
NA ZAHRADU ČECH V LITOMĚŘICÍCH

Obecní úřad v Radimovicích spolu s kulturní komisí zvou své občany na další akci, tentokrát zájezd do 
Litoměřic. Zájezd se bude konat v sobotu 14. září 2019. Odjezd je naplánován na 8.00 hodin  

z návsi v Radimovicích.Cena zájezdu 100 Kč za autobus. Vstupné si hradí každý sám.

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě u paní Holubcové do 15. 7. 2019
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VYDAVATEL 
Obec Radimovice, Radimovice 47, 463 44 Sychrov. IČ 00671932

Ročník XVI, číslo 3. Vychází 1x za 2 měsíce zdarma, počet výtisků 140
Povoleno: MK ČR E 15327 Redakční rada: Ondřej Zoubek, Zdeňka Casanovová

Příspěvky se přijímají na adrese: zpravodaj.radimovice@gmail.com
Obec Radimovice, Radimovice 47, 463 44 Sychrov 

Uzávěrka dalšího čísla: 6. září 2019

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 

10. srpna 2019 - SYCHROVSKÉ SLAVNOSTI NA ZÁMKU SYCHROV
Více informací na www.zamek-sychrov.cz

23. – 24. srpna 2019 - SKOTSKÉ HRY
Více informací na www.skotskehry.cz

14. září 2019 - ZÁJEZD - ZAHRADA ČECH 2019
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě u paní Holubcové do 15. 7. 2019.

3. listopad 2019 - DIVADLO GONG - VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Rezervace nejpozději do 27. 6. 2019 u paní Holubcové.

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

Obec Radimovice má nově  
Facebookový profil - Obec Radimovice

Svoz pytlů s tříděným odpadem  
(žlutý, oranžový, šedý), se uskuteční  
1. 7. 2019, pytle skládejte u obecního 

úřadu od 28. 6. do 30. 06. 2019.
 

Hospoda u Šulců stále k pronájmu.  
Bližší informace na tel: 732 135 139

REKONSTRUKCE  
A STAVBY DOMŮ

Tomáš Holeček

tel.: 777 317 970
e-mail: holecek.tomas77@seznam.cz

www.stavebnipraceth.webnode.cz


