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SLOVO STAROSTY

A máme tu regulérní pod-
zim se vším všudy. Střídání 
denních, někdy až letních 
teplot s ranními přímraz-
ky, stromy nám hrají všemi 
barvami, sklízí se poslední 
ovoce a na zahrádkách se 
připravujeme na příchod 

zimy. Na návsi je přistaven kontejner na jedno 
z posledních sekání a co nevidět bude přistaven 
druhý na větve pro podzimní ořez. Kontejnery 
na tento bioodpad mají od občanů pozitivní
ohlasy. Naši obyvatelé stále více třídí komunální 
odpady, jsme za to moc rádi, dodavatelská firma
poměrně dlouho hledala výrobce pytlů na tří-
děný odpad (žlutý a červený), které jsou nej-
používanějšía obec organizuje jejich odvoz. Při 
nakládce těchto pytlů jsme byli upozorněni, že 
v některých pytlích je vytříděný obsah nedosta-
tečně zmáčknutý, nejsou sešlápnuté PET lahve 
a TETRA packy. Tím se navyšuje počet těchto 
pytlů, jejich spotřeba občany. Obec tyto pytle 
hradí ze svého rozpočtu, a proto bych chtěl ape-
lovat na občany naší obce, aby maximálně vy-
užívali objem těchto pytlů a vytříděný materiál 
sešlapávali. U kontejnerového stání na návsi se 
dost často hromadí ostatní komunální odpad, s 
tímto jsou zde viděny místním obyvatelům ne-
známé tváře, takže jsme nuceni jednat a je nain-
stalována fotopast, která hlavně v nočních ho-
dinách pořizuje snímky v tomto prostoru. Data
z této fotopasti jsou zabezpečena dle doporuče-
ní konsultanta GDPR proti zneužití. Nyní měli 
naši občané možnost odevzdat elektroodpad a 
nashromáždilo se toho tolik, že jsme svozové 
firmě naplnili polovinu přistavené velké do-
dávky. Od ledna příštího roku chceme na obci 
zaměstnat minimálně na zkrácený pracovní 

úvazek zaměstnance, který by se na stálo staral 
o údržbu a čistotu obce. Intenzivně jej hledá-
me. V září byly na nové silnici kolem rybníka 
nainstalovány zpomalovací prahy včetně do-
pravního značení a hned tyto začala skupina 
řidičů objíždět po travnaté ploše. Jsme nuceni 
zde nainstalovat zábrany, abychom tomu za-
mezili. Začátkem října nám za základě vlastní 
žádosti ukončil činnost správce víceúčelové bu-
dovy pan Miroslav Bělonožník, kterému bych 
takto veřejně chtěl poděkovat za jeho práci pro 
obec. Také paní Marta Bělonožníková dlouhá 
léta vedla cvičení pro děti i dospělé a starala se 
na úkor svého času a bez nároku na odměnu o 
pořádek v obci. Za to ji tímto také moc děkuji 
a obou našich spoluobčanů si nesmírně vážím. 
Stejně tak patří poděkování všem občanům, 
kteří udržují pořádek a zkrášlují okolí svého by-
dliště a tím i celé obce.

 Ondřej Zoubek
starosta obce
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ZASEDÁNÍ 
4. ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 23. 9. 2019

Přítomno: 6 zastupitelů + p. Ciešlak 18. 50 hod. 
Dále přítomno: 6 občanů

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 9. 9. 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 zřízení služebnosti na pozemku č. 

1066 v katastru obce Radimovice
4. Rekreační poplatky v obci. 
5. Diskuse. 
6. Závěr. 

Program jednání byl doplněn o body:
•	 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019. 
•	 Změna člena kontrolního výboru. 
•	 Změna správce víceúčelové budovy, hasičské 

zbrojnice. 
•	 Žádost o poskytnutí finančních prostředků 

(dotace) MR Jizera

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

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 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. 19/2019 – trvá  
(pozemek č. 1273)
 Usnesení č. 20/2019 – splněno  
– odkup pozemku č. 1257
 Usnesení č. 21,22/2019 – splněno  
– rozpočtová opatření č. 1,2/2019
 Usnesení č. 23/2019 – splněno  
– smlouvy volnočasové aktivity 2019
 Usnesení č. 27/2019 – splněno  
– permanentky 2019
 Usnesení č. 28/2019 – splněno  
– smlouva s KB- konzervativní fond
 Usnesení č. 31/2019 – splněno  
– zpomalovací prahy

3. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku 
č. 1066 v katastru obce Radimovice
Dne 1. 8. 2019 byla doručena na obec Radi-
movice žádost o schválení Smlouvy o zřízení 
služebnosti mezi obcí Radimovice a firmou 
Regal Estate s. r. o. o zřízení věcného břemene 
služebnosti pro pozemek č. 1066  
v k. ú. Radimovice. 
 Usnesení č. 32/2019
Zastupitelstvo obce po projednání návrhu 
Z A M Í T Á 
toto usnesení v předložené podobě a odkládá 
jeho projednání na další zasedání zastupitelstva 
z důvodu připomínek právníků obou stran. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0
 
Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 
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4. Rekreační poplatky v obci 
Předsedající přednesl návrh na změnu vy-
hlášky č. 2/2010 a snížení místního poplat-
ku za lázeňský nebo rekreační pobyt v obci 
Radimovice z důvodu neúčelnosti. Dle žádosti 
paní Hoffmanové ze dne 6. 9. 2019 o přehod-
nocení vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku 
za lázeňský nebo rekreační pobyt předsedající 
navrhuje snížit tento poplatek z 15Kč na 10Kč/ 
osobu a den. 
 Usnesení č. 33/2019
Zastupitelstvo obce po projednání návrhu na 
snížení poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt
U K L Á D Á
starostovi obce vypracovat novelizaci vyhlášky 
č. 2/2010 a předložit ji ke schválení na dalším 
ZO. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

3 1 2
 
Výsledek hlasování:  
usnesení nebylo schváleno. 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019. 
 Usnesení č. 34/2019
Na základě návrhu rozpočtového opatření č. 
3/2019 zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
3/2019, dle důvodové zprávy. Navýšení na 
straně výdajů, investice do oprav VO v obci, 
služby peněžních ústavů a na opravu čekárny. 
(neplánované výdaje)

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0
 

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

6. Změna člena Kontrolního výboru. 
Na základě písemné žádosti paní Aleny Rejho-
vé ze dne 2. 9. 2019 o uvolnění z funkce člena 
kontrolního výboru k 30. 09. 2019 z osobních 
důvodů, předsedající navrhuje žádosti vyhovět. 
 Usnesení č. 35/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
S O U H L A S Í
S uvolněním Aleny Rejhové z funkce člena 
kontrolního výboru obce Radimovice  
k 30. 9. 2019. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0
 
Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

Předsedající navrhl do funkce člena kontrolní-
ho výboru paní Hanu Hanušovou  
k 01. 10. 2019
 Usnesení č. 36/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
V O L Í
Do funkce člena kontrolního výboru obce 
Radimovice paní Hanu Hanušovou  
od 01. 10. 2019

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 1
 
Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

7. Změna správce víceúčelové budovy a ha-
sičské zbrojnice
Na základě písemné žádosti ze dne 4. 9. 2019 
pana Miroslava Bělonožníka o odstoupení z 
funkce správce víceúčelové budovy ze zdravot-
ních důvodů ke dni 31. 12. 2019 předsedající 
informuje zastupitelstvo, že vyhověl žádosti a 
do funkce správce i se zajištěním úklidu více-
účelové budovy přibírá paní Hanu Hanušovou 
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od 1. 1. 2020 na základě dohody o pracovní 
činnosti. 

8. Žádost o poskytnutí finančních prostředků 
(dotace) MR Jizera. 
 Usnesení č. 37/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
B E R E   N A  V Ě D O M Í 
podanou žádost o poskytnutí finančních pro-
středků (dotace) MR Jizera a
U K L Á D Á 
Starostovi obce podepsat Smlouvu o poskytnu-
tí dotace s Mikroregionem Jizera zast. předse-
dou Ing. Václavem Sodomkou. Jedná se o :

- posypový vozík v hodnotě: 13 950 Kč

- motorová pila v hodnotě: 11 500 Kč

Dotace z MR Jizera činí 12 775 Kč

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0
 
Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

9. Diskuze
•	 Objednávka na zhotovení základu příjezdové 

cesty p. č. 1274 od p. Radka Hauzra dle jeho 
cenové nabídky za cenu 49 tis. Kč bez DPH. 
Tento základ bude vypracován dle schválené 
projektové dokumentace f. Profes Projekt s. 
r. o. 

•	 Výpověď nájemní smlouvy f. Aqua ČR z 
nebytových prostor pronajatých v přízemí 
budovy č. 47, obec Radimovice ke dni 31. 1. 
2020. Možnost dotace přes MAS Achát na 
bezbariérový přístup k OÚ a stěhování OÚ 
do přízemí bude upřesněna. 

•	  Podáno zjištění možností dotací u MAS 
ACHÁT na financování restaurování soch 
Třech svatých v obci Radimovice dle návrhu 
restaurátora. 

•	  Zaslán doporučený dopis p. D. Polákovi 
ohledně nápravy stavu záboru obecních 
pozemků v k. ú. Radimovice. (gabionová 
zeď z části nebo zcela na pozemku obce 
Radimovice. 

•	  Zpomalovací prahy jsou namontovány cca 
14 dnů, ale lidé se je naučili objíždět, návrh 
na vysázení stromů na pozemku obce. Po-
ptávka jaké a kdy sázet na zahradníka Zám-
ku Sychrov. Také odstranění suchých stromů 
u hřiště a výměna za nové. Napadené stromy 
v jižní části obce, konzultace o odstranění. 

•	  Změna vyhlášky o odpadech, konzultace s 
MV pí. Janečkovou, Liberec. Zastupitelstvo 
obce musí toto řádně projednat. 

•	  Akce Sychrovská Pouť – příjem 77 320 Kč, 
výdej zatím 61 216 Kč, bude upřesněno po 
proplacení všech faktur.  

p. Ladislav Dvořák - vznesl dotaz ohledně textů 
do Obecního zpravodaje, zda nenastal někdy 
problém s délkou textů a zda se někdy z tohoto 
důvodu nedostalo na jiného pisatele a zda je 
někdo, komu nebo čím případně dlouhé texty 
vadí?
- starosta pouze poprosil pisatele článků do 
Zpravodaje o stručnost a ne o délce článku. 
Nebylo to nic konkrétního. Dva až tři lidé jen 
vznesli dotaz, proč jsou některé články tak 
dlouhé. 

p. Ladislav Dvořák – „Rezervní fond obce“
- starosta informoval, že v rozpočtu není 
rezervní fond uveden, ale veškeré žádosti o 
příspěvek mimo rozpočet posoudí a rozhodne 
zastupitelstvo obce, zda je možno vyhovět. 
- starosta se omluvil se za špatnou formulaci, 
jednalo se o rezervu v kulturním fondu. 

p. Ladislav Dvořák – financování Masopustu
- starosta informoval, že o finanční pomoc na 
pořádání Masopustu nebylo zažádáno a ani 
obec oficiálně nemůže takovouto akci financo-
vat z hlediska prodeje masných výrobků. 
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p. Ladislav Dvořák - příspěvek na dopravu – 
do divadla v Prahy se příspěvek na dopravu 
neplatil, ale do ZOO Praha se platí a jak je to 
s příspěvkem pro občany bez trvalého pobytu v 
Radimovicích. 
- starosta informoval, že toto je v kompetenci 
kulturní komise jak rozhodne, kdy příspěvek 
platit a kdy ne. Co se týče občanů mimo trvalý 
pobyt v Radimovicích, ti platili příspěvek vyšší 
než občané s trvalým pobytem v Radimovi-
cích. 

p. Ladislav Dvořák – kontejnerové stání  
– nahlédnutí do dokumentace
- starosta požádal p. Ladislava Dvořáka o na-
psání žádosti, na kterou mu v 15ti denní lhůtě 
odpoví. 

 - úkol pro starostu: zjistit majitele pozemku ve 
Třtí, sype se břeh na silnici padají kameny. 

- příspěvky do Zpravodaje č. 4 prosíme zasílat 
do 06. 10. 2019

10. Závěr

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno  
ve 20.00 hod.

SYCHROVSKÁ POUŤ

Každým rokem začátkem září zamíří mnoho 
návštěvníků na naši tradiční pouť. Tak tomu 
bylo i letos. Organizace celé akce proběhla bez 
problémů, hlavně děti si užily na pouťových 
atrakcích a dospělí si mohli pochutnat na 
spoustě dobrot v jednotlivých stáncích. Jenom 
škoda, že se v neděli odpoledne pokazilo 
počasí.

Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravách a organizaci poutě a hlavně těm, 
kteří pomohli s úklidem obce.
 Z. Casanovová

KNIHOVNA  
OBCE RADIMOVICE

Vzhledem k výměně knihovnice se mění 
otevírací doba knihovny na PONDĚLÍ : 16:00 
- 17:30 h. a PÁTEK : 16:00 - 17:30 h. V případě 
dalších informací kontaktujte novou knihovni-
ci paní Hanu Hanušovou na tel: 702 029 894

ROZKVETLÉ RADIMOVICE 

V letošním roce jsme vyhlásili novou anketu 
pro občany s názvem Rozkvetlé  Radimovice.  
Hlasováni o nejhezčí květinovou výzdobu oken 
a balkonů  provedli občané a vyhodnocení  
vhozených anketních lístků provedla  komise 
ve složení:  pan starosta Ondřej Zoubek, účetní 
paní Eva Holubcová a předseda kulturní komi-
se Vít Jenšovský.  Na prvním místě  se umístila  
květinová výzdoba u č.p. 38 – rodina Žďár-
ských, na druhém místě č.p. 60 – paní Marie 
Marková a na třetím místě č.p. 4 – Kobrlovi. 
Jako malý dárek  obdrží  vyhodnocení  občané 
od obecního úřadu   poukázky na nákup květin 
v Květinářství u Marušky v Ohrazenicích. 
Všem vyhodnoceným gratulujeme.  Obecní 
úřad děkuje občanům za to, že i přes letošní 
sucho a horko, vyzdobili svá okna a balkony 
rozkvetlými květinami a vytvořili tak příjemné  
prostředí pro všechny obyvatele i návštěvníky 
naší obce.
 Kulturní komise
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ZZS LK: 
NA CO DBÁT NA PODZIM

Uklidili jste už kola, přezuli auto na zimní 
pneumatiky a pomalu kontrolujete, zda 
máte seřízené vázání a nabroušené lyže? Než 
přivítáme zimu, je třeba pořádně se připravit na 
dlouhé večery a tmavá rána. A samozřejmě i na 
topnou sezónu.

Z pohledu Zdravotnické záchranné služby 
bude ale asi příprava vypadat trochu jinak. 
Nezajímá nás až tak, zda máte revizi všech 

svých plynových spotřebičů nebo zda jste stihli 
dokoupit dřevo na topení. Byli bychom ale rádi, 
abyste doma měli nainstalovaný hlásič oxidu 
uhelnatého. To je plyn, který zabíjí. Jen loni jsme 
k případům otravy oxidem uhelnatým vyjížděli 
téměř třicetkrát, v některých případech byla 
nutná hospitalizace postižených a několikrát 
museli být dokonce převezeni do speciální 
komory. Hlásič, který nosí na oblečení připnutý 
naši řidiči, přitom přítomnost nebezpečného 
plynu vždy velmi rychle odhalil. Pořízení toho 
domácího je záležitostí několika stokorun 
– pokud je koncentrace oxidu uhelnatého v 
domácnosti nad normou, hlásič vás alarmem 
upozorní.

Další noční můrou Zdravotnické záchranné 
služby jsou špatně oblečení chodci. Ačkoliv 
u dětí se situace zlepšuje, na oblečení i tašky 
většinou reflexní prvky našívají samo výrobci, 
u dospělých a zejména seniorů tomu tak není. 
Pokud se tedy pohybujete venku za snížené 
viditelnosti, nezapomeňte si připnout reflexní 
pásky nebo jiné prvky. Vaši viditelnost zvýší 
několikanásobně – zatímco v tmavém oblečení 
je chodec viditelný na vzdálenost cca 18 metrů, 
s reflexními prvky je to až 200 metrů. 

S prodlužujícími se večery a ubýváním 
sluníčka záchranářům přibývá také výjezdů 
k lidem s psychickými problémy a depresemi. 
Psychiatrické nemoci, jako je například 
demence či schizofrenie, se staly  třetím 
nejčastějším důvodem pro výjezd záchranky – 
podle statistik je to zhruba 45tisíckrát ročně. A 
proto - neuzavírejte se do sebe, komunikujte se 
svým okolím a těšte se na jaro!
 Michael Georgiev – ZZS LK
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DÁMSKÝ TENISOVÝ  
TURNAJ 2019

Stejně jako loni, proběhl toto léto již 3. ročník 
tenisového turnaje, který probíhal od června do 
září a bylo do něj přihlášeno 10 odvážných žen, 
které na kurtu podávaly neuvěřitelné výkony. 
Mezi námi se objevili i dva nováčci a těmi byly 
Monika Benešová a Tereza Röslerová.  Hrálo se 
za každého počasí, tudíž ani kaluže vody nebyly 
žádným problémem. Co se ale týče sluníčka, 
to některým hráčkám dokázalo zamotat hlavu 
natolik, že na kurtu viděly místo čtverečků i jiné 
geometrické tvary, jako například trojúhelníčky. 

Letošní rok se  turnaj obešel bez zranění a 
veškerá  snaha se poté odrazila na umístění, 
které bylo následující: 1. místo – Monika 
Benešová, 2. místo – Kateřina Rulcová, 3. místo 
– Jitka Bažilová, 4. místo – Adéla Hloušková, 
5. místo – Jana Nejedlová, 6. místo – Radka 
Nováková, 7. místo – Lenka Svátková, 8. místo 
– Tereza Röslerová, 9. místo – Dagmar Šrytrová 
a 10. místo – Helena Röslerová. Zakončení 
a vyhlášení proběhlo druhý víkend v  září 
v  Hospodě U Šulců a nikdo ze zúčastněných 
nezůstal bez ceny. Letošní vyhlášení bylo 
obohaceno i o nového maskota týmu, jehož 

roli zastala Míša Rojarová, která vnesla do dění 
turnaje putovní „pohár“, v  podobě velkého 
tenisového míče. Každý rok tento „pohár“ 
podepíše vítězka turnaje a letos měla tu čest 
Monika Benešová. Po rozdání trofejí si při 
mlsání tataráku vylosovala Dagmar Šrytrová 
roli organizátorky na příští rok. Velmi vlídní 
byli při organizaci pronájmu kurtu paní Hlavatá 
a rodina Rejhových a za to jim moc děkujeme a 
další poděkování patří také Vlaďce Tomšů, za 
umožnění konání vyhlášení v hospodě. Největší 
dík ale patří všem zúčastněným. Tenisu zdar a 
příští léto, ahoj!
 Hela a Terka Röslerovi
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Sokol Vlastiboøice s podporou obce Vlastiboøice
poøádá
 

Podzimní
divadelní víkend 
ve Vlastiboøicích

  Pátek 18. 10. 2019 - Nedìle 20. 10. 2019

  Program:

     Pátek 18. 10.   19:00

        "DS Pohoda"-  Hrádek nad Nisou

          František Ferdinand Šamberk

        "Blázinec v prvním poschodí" - veselohra

      Sobota 19. 10.  19:00

        "DS Tyl" - Bakov nad Jizerou

          Francis Joffo

        "Prázdniny snù" - komedie

      Nedìle 20. 10.  15:00

        "DS Smajlík"- Pecka

        "Ježiholky z podhradí" - pohádka s písnièkami

       

      Divadelní bar otevøen
Jednotné vstupné na pøedstavení : 50,- Kè

Premiéra
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Obec Radimovice ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádá sběr ne-
bezpečných složek komunálního odpadu, který se bude konat na návsi v neděli 10. listopadu 2019 
od 9:55 do 10:05 hodin.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle 
časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovaným 
pracovníkem komunálních služeb.

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:

•	 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
•	 Oleje a tuky
•	 Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
•	 Barvy, lepidla a pryskyřice, Rozpouštědla
•	 Kyseliny, Zásady (hydroxid)
•	 Nepoužitá léčiva (léky)
•	 Pesticidy (hnojiva)
•	 Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovída-
jící provozu běžné domácnosti.

Nebude přijímáno následující:

•	 Elektro
•	 Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
•	 Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

•	 Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
•	 Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím 

sběr.
•	 Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umís-

těn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.
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POZVÁNKA NA DÍLNIČKY 
PRO ŠIKOVNÉ RUCE A 
RUČIČKY

Kulturní komise obce Radimovice tímto srdečně 
zve zájemce o výrobu výrobků z keramiky. Ať 
jste děti nebo dospěláci přijďte si vyzkoušet 
práci s hlínou.. Vyrábět se bude dle vlastního 
námětu po konzultaci s paní Havlíkovou ze ZŠ 
Český Dub. Akce se koná 19. 10. 2019 od 13.00 
h. na sále ve víceúčelové budově. Příspěvek ve 
výši 50 Kč bude použit na materiál a vypálení 
v peci. Prosíme zájemce, aby se přihlásili na 
čísle 731 615 310 nebo na OÚ Radimovice do 
11.10.2019 pro zajištění dostatečného množství 
materiálu. Váleček na nudle sebou. 

POZVÁNKA DO DIVADLA 
NA 3. 11. 2019 – POSLEDNÍ 
VOLNÁ MÍSTA

Kulturní komise Obecního úřadu Radimovice 
zvou své občany do divadla GONG v Praze v 
neděli 3. 11. 2019 od 16.00 h. na představení: 
„ Víš přece, že neslyším, když teče voda „ 
( komedie Roberta Andersona) Jedná se 
o tři směšné, ale zároveň lidské příběhy. 
Připomínáme tuto akci, kde máme ještě 
volná místa. Kdo hraje : P.Nárožný, V.Vydra, 
N.Konvalinková, L.Švormová a další. Vstupné 
499 Kč. Všechny milovníky divadla a zájemce 
o zájezd žádáme, aby svoji účast nahlásili co 
nejdříve na OÚ. Autobus hradí obecní úřad z 
rozpočtu kulturní komise.

NOC NA KARLŠTEJNĚ

Divadelní spolek J. K. TYL Lomnice nad 
Popelkou ve spolupráci se ZLOM z. s. uvede 
dne 19. 10. 2019 od 19 h. v Kulturním domě 
v Pěnčíně muzikál Noc na Karlštejně v licenci 

ProVox Music Publishing s.r.o. Vstupné je 
hrazeno z rozpočtu MR Jizera. Prosíme o 
včasné nahlášení úřastníků na OÚ Radimovice.

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, 
divadelní, literární, audiovizuální agentura z. s., 
Krátkého 1, Praha 9.

POZVÁNKA DO KD PĚNČÍN

PSÍ PSYCHOLOGIE ANEB PSÍ ŘEČ  
V LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

Dne 20. 10. 2019 od 13.00 hodin v KD Pěnčín

Program:
1. Michaela Hauzrová- představení
2. Původ a využití psů
3. Správný výběr psa-rasy
4. Lidská psychologie-očima člověka
5. Psí řeč-očima psa
6. Potřeby a pravidla v lidské smečce
7. Teorie problémového chování- psí řidičáky 
apod.
8. Má psí smečka-nácvik chování dětí ke psům
9. Problémoví psi-možnost ukázky v 
KD Pěnčín přímo na podiu-rezervace  
tel. 736 190 707- nejdéle 1 týden před akcí
10. Poděkování, rozloučení

Vstupné:  
Dospělí 50,-Kč nebo dobrovolné
Děti, studenti, důchodci – zdarma

www.psi-psychologie.cz
psi-psychologie@seznam.cz
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VYDAVATEL 
Obec Radimovice, Radimovice 47, 463 44 Sychrov. IČ 00671932

Ročník XVI, číslo 4. 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: 8. prosince 2019

REKONSTRUKCE  
A STAVBY DOMŮ

Tomáš Holeček

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

www.stavebnipraceth.webnode.cz


