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SLOVO STAROSTY
Léto se nám pomalu, ale jistě blíží ke konci. Děti si 

připravují aktovky a hurá do školy. Doufejme, že je čeká 
klidný školní rok, kdy budou trávit všední dny v lavicích 
a ne doma u počítače při online výuce.

S  každým koncem přichází nový začátek. Brzy tu 
máme podzim a s ním nové volby do zastupitelstva obce 
(postup, jak správně volit si můžete přečíst v následujícím 
článku). Jaké složení zastupitelstva zasedne k jednacímu 
stolu je ve vašich rukou. Dostavte se 23.- 24.9.2022 k 
volbám a dejte to najevo svým hlasem, že vám na chodu 
obce záleží. Jsem rád, že využíváte vozík na bio odpad 
(tráva, spadané listí, ovoce, …) přistavený za OÚ. Pokud 
kdokoliv nemůže bioodpad dopravit do zmíněného vo-
zíku sám, ať se ozve na OÚ a domluvíme se na odvozu 
s obecním pracovníkem.

Jak jste si již mohli všimnout, v obci nám přibyl nový 
Z-Box. Jde o schránky pro vyzvedávání i odesílání zási-
lek. O poštu na obci se bát nemusíte, není to náhrada, 
ale další služba pro občany. Pokud si přece jenom někdo 
nevšiml, je umístěn na návsi, vedle kontejnerů netříděný 
odpad.

Bylo nám uděleno stavební povolení na zázemí ke 
sportovišti a nyní hledáme zhotovitele a vyřizuje se žá-
dost o dotace. Stále se usilovně snažím domluvit se  s 
vedením Sokola v Praze, abych jim nastínil stav a nutné 
investice sportovního arelu. Mým cílem je převzít sporto-
viště nejlépe darovací smlouvou.

Dále máme stavební povolení na čističku odpadních 
vod pro OÚ. Nyní se vyřizují dotace a hledá se zhotovitel 
stavby.

Na konci roku se uzavře obchod s potravinami na 
návsi. Jelikož chod obchodu považujeme za velice důleži-
tý, chtěli bychom jej prozatím otevřít v budově OÚ. Hle-
dáme projektanta, který by zakreslil prostory pro změnu 
užívání , pro schválení dotčenými orgány (hygiena, hasi-
či). První víkend v září nás čeká tradiční Sychrovská pouť. 
Omezení průjezdu skrz obec bude opět od 8-18hod v so-
botu i v neděli. V pátek 2.9.2022, od 16-17hod připraví 
pan Novotný pro místní děti houpání zdarma.

V pondělí 5. 9. 2022 bude na náves přistaven velko-
objemový kontejner a od 16.hod začneme vracet vesnici 
do původního vzhledu. Budu rád, když se najdou dobro-
volníci, co přiloží rukuk dílu a společně uklidíme obec. 
Kontejner se následně bude moci doplnit komunálním, 
spalitelným odpadem. Do kontejneru nepatří stavební 
suť, železo, ani nebezpečný odpad.

Přeji hezký zbytek léta, pevné zdraví a dobrou náladu
Váš starosta Ondřej Zoubek
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4. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 27. 6. 2022

Přítomno: 5 zastupitelů
Dále přítomni: 17 občanů

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 17.6.2022.

1. Zahájení - schválení programu, jmenování 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřo-

vatelů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání.
3.  Závěrečný účet obce za rok 2021
4.  Rozpočtové opatření č. 3/2022. 
5.  Sportoviště v obci Radimovice. 
6.  Umístění Z-boxu na p.č.1002 

v k.ú.Radimovice
7.  Smlouva o zřízení věcného břemene služeb-

nosti č. IV-12-4019558/VB/02.
8.  Zvýšení cen za svoz komunálního odpadu 

od SKS s.r.o.
9.  Diskuse.
10.  Závěr. 

Program jednání byl doplněn o body:
• Pronájem obecního bytu, jmenování komise 
pro výběr nájemníka. 
• Komunikace Kafka – Bryknar. 
• Rally Bohemia 2022.
• Převzetí studie novostavby prodejny a zázemí 
obce, veřejné představení.
• Stavební dokumentace novostavby zázemí ke 
sportovišti, veřejné představení.  
• Směrnice o cestovních náhradách 2022   

Námitky proti programu: nejsou

Zapisovatelem byl určen: Robert Marek
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Casanova, 
     Aleš Bursa

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Program jednání byl schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
Usnesení č. 22/2013 – trvá
(uzavření kupní smlouvy)
Usnesení č. 2/2021 – trvá
(aktualizace nařízení zimní údržba)
Usnesení 20/2022 – splněno
(smlouva Kohoutkovi podepsána)
Usnesení 22/2022 – splněno
(smlouva podepsána)
Usnesení 24/2022 – splněno
(vyhlášeno)
Usnesení 27/2022 – splněno
(vyvěšeno)

3. Závěrečný účet obce Radimovice za rok 
2021 a schválení řádné účetní závěrky 2021
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřed-
ní desce od 17.5.2022.
Usnesení č. 30/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
celoroční hospodaření obce, závěrečný účet 
obce a řádnou účetní závěrku za rok 2021 bez 
výhrad.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

4. Rozpočtové opatření 3/2022.
Usnesení č. 31/2022
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Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
3/2022 dle důvodové zprávy.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

5. Sportoviště v obci Radimovice. 
Předsedající přednesl návrh na darování 
(převzetí obcí) parcely sportoviště obcí Radi-
movice, kdy o tomto jednal se zástupci Sokola 
Radimovice, kteří se vyjádřili kladně.
Usnesení č. 32/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
B E R E   N A   V Ě D O M Í  
Možnost převzetí parcely sportoviště obcí 
Radimovice od sdružení TJ Sokol Radimovice 
A  U K L Á D Á
starostovi obce podniknout patřičné kroky 
k úspěšnému uzavření dohody o převodu.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

6. Umístění Z-Boxu na p.č. 1002 v k.ú.  
Radimovice
Předsedající přednesl vyvěšený záměr umís-
tění Z-Boxu, předsedající na návrhy občanů 
navrhuje umístění vedle zvonu na plechovky, 
posunutím klecí s PB bombami.  
Usnesení č. 33/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
umístění Z-Boxu na parcele č. 1002 a osvobo-
zení od poplatku za zábor veřejného prostran-
ství, jelikož se jedná o službu pro občany    

A  U K L Á D Á
starostovi obce podepsat s Zásilkovna s.r.o., 
Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 28408306,  smlouvu o spolupráci při 
provozování Z-boxu

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

7.  Smlouva o zřízení věcného břemene slu-
žebnosti č. IV-12-4019558/VB/02.
Usnesení č. 34/2022
Zastupitelstvo obce po projednání žádosti o 
zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-
4019558/VB/02
S C H V A L U J E
uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupe-
ná na základě pověření (plné moci) č.PM/
II-025/2019 ze dne 6.2.2019 společností 
RYDVAL -ELEKTRO s.r.o. plk. Truhláře 114, 
51251 Lomnice nad Popelkou.IČ:25298194, 
DIČ: CZ25298194 v zastoupení panem 
Zdeňkem Rydvalem, jednatelem společnos-
ti, smlouvu o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-4019558/VB/2 na akci LB-Radimovice 
-ppč.1052_1,kNN,SS101  
A  U K L Á D Á
starostovi obce podepsat s ČEZ Distribu-
ce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 
24729035 zastoupená na základě pověře-
ní (plné moci) č.PM/II-025/2019 ze dne 
6.2.2019 společností RYDVAL -ELEKTRO 
s.r.o. plk. Truhláře 114, 51251 Lomnice nad 
Popelkou.IČ:25298194, DIČ: CZ25298194 
v zastoupení panem Zdeňkem Rydvalem, 
jednatelem společnosti, smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. IV-12-4019558/VB/2 
na akci LB-Radimovice -ppč.1052_1,kN-
N,SS101
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HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

8. Zvýšení cen za svoz komunálního odpadu 
od SKS s.r.o 
Předsedající přednesl doručené navýšené cení-
ky za odvoz komunálního odpadu od SKS s.r.o. 
Usnesení č. 35/2022
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E  
navýšený ceník od 1.6.2022 za odvoz komunál-
ního odpadu od SKS s.r.o.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

9. Pronájem obecního bytu, jmenování ko-
mise pro výběr nájemníka. 
Předsedající přednesl návrh na pronájem obec-
ního bytu od 18.7.2022.    
Usnesení č. 36/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
vyhlášení záměru pronájmu obecního bytu 
k 18.7.2022 a
U K L Á D Á  
starostovi obce vyhlásit záměr pronájmu od 
28.6.2022 do 8.7.2022 na UD.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 1 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

Předsedající  navrhl komisi ve složení:

- předseda komise – Vladimír Casanova
- členové komise: Marek Robert, Aleš Bursa, 
Vít Jenšovský, Ondřej Zoubek 
Usnesení č. 37/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
navrhl komisi ve složení - předseda komise – 
Vladimír Casanova, členové komise: Marek 
Robert, Aleš Bursa, Vít Jenšovský, Ondřej 
Zoubek 
U K L Á D Á  
Předsedovi komise provést vyhodnocení po-
daných nabídek na nájemníka obecního bytu, 
předložit zastupitelstvu obce ke schválení do 
15.7.2022.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

10. Komunikace Kafka – Bryknar .
Předsedají přednesl výsledek žádosti o dotaci 
na „Úprava povrchu MK v obci Radimovice“ 
kdy KL poskytne dotaci pouze 20%, 80% ze 
zdrojů obce. 
Usnesení č. 38/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E 
poskytnutou dotaci a 
U K L Á D Á 
starostovi obce provést další úkony k realizaci 
projektu „Úprava povrchu MK v obci Radimo-
vice“ (komunikace Kavka – Bryknar)

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

11. Rally Bohemia 2022  



ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE  Strana  5

Předsedající přednesl Rozhodnutí MěÚ Jab-
lonec nad Nisou povolení úplné uzavírky ko-
munikace Malá Skála – Radimovice na sobotu 
9.7.2022 od 9:30 do 19:30 h. 
Usnesení č. 39/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
B E R E   N A  V Ě D O M Í  
rozhodnutí MěÚ Jablonec nad Nisou.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

12.  Směrnice o cestovních náhradách na rok 
2022 
Usnesení č. 40/2021
Na základě vyhlášky č. 116/2022 Sb.č.,ze dne 
10.5.2022  která mění výši cestovních náhrad 
zastupitelstvo obce   
U K L Á D Á   
starostovi obce upravit směrnici obce Radimo-
vice o cestovních náhradách na aktuální sazby 
a to:
v par.4 pism. a) se částka 37,10 Kč nahrazuje 
částkou 44,50 Kč
v par.4 písm. c) se  částka 36,10 Kč nahrazuje 
částkou 47,10 Kč

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

13. Převzetí studie novostavby prodejny a 
zázemí obce, veřejné představení.
Předsedající představil studii novostavby 
prodejny a zázemí obce na p.č. 1007/2, za 
sjednanou částku po mírném navýšení ceny 
45.100,- Kč. Diskuse ke studii bude probíhat 
po ukončení ZO.

Usnesení č. 41/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
B E R E   N A  V Ě D O M Í  
studii novostavby prodejny a zázemí obce na 
p.č. 1007/2.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

14. Stavební dokumentace novostavby záze-
mí ke sportovišti a pergoly, veřejné předsta-
vení.  
Předsedající představil stavební dokumentaci 
novostavby zázemí ke sportovišti a volně stojící 
přístřešek pro sportovní činnost. Diskuse ke 
studii bude probíhat po ukončení ZO.
Usnesení č. 42/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
B E R E   N A  V Ě D O M Í  
stavební dokumentaci novostavby zázemí ke 
sportovišti a volně stojící přístřešek pro spor-
tovní činnost na p.č. 1066 a p.č.173/22 v k.ú. 
Radimovice u Sychrova.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

15. Diskuze
Informace předsedajícího:
- Zůstatky na účtech k 27.6.2022:
   Běžný účet KB – 2.254.396,51- Kč
   ČNB – 383.741,01- Kč 

- starosta informoval o výsledku akce PVP 
2022, kdy se akce zúčastnilo 62 dětí. Touto 
cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na 
přípravě a realizaci podíleli. 
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- akce Setkání seniorů 2022 – přesunutí z před 
vánoc na léto , podle počasí akce venku v par-
číku za OU nebo na sále VBHZ, bezbariérový 
vstup. Datum 23.7.2022, opět bude nutná re-
zervace, večeře, zákusek, káva z rozpočtu KK.
- starosta představil projekt výstavby prodejny 
se zázemím obce
- starosta představil projekt zázemí ke sporto-
višti
- J. Rojar => probíhá již stavební řízení na 
výstavbu prodejny?
    Starosta => zatím probíhá změna územního 
plánu a ostatní kroky budou následovat po 
jeho schválení.
- L. Dvořák starší => je navržena velikost 
prodejny vzhledem k předpokládanému počtu 
obyvatel obce? Bude prodejna dost velká, aby 
se netvořili fronty.
     Starosta => zaměřovali jsme se hlavně na 
velikost prodejní plochy. Prodejní plocha 
bude maximální, co velikost pozemku dovolí. 
Představovaný projekt budovy vzhledem k od-
stupům, velikosti pozemku a nutnému zázemí 
nelze zvětšit.
- L. Svátková => bylo by možné přesunout 
ukrajinské nájemníky ze spodních prostor 
OÚ přesunout do bytu a ze spodních prostor 
vybudovat dočasnou prodejnu?
    Starosta => prověříme tuto možnost s úřady, 
zda prostory na OÚ vyhovují pro prodejnu.
- V. Casanova => počítá obec s tím, že bude 
v nové prodejně pokračovat aktuální provozo-
vatel prodejny?
    Starosta => byli bychom rádi, aby prodejnu 
provozoval aktuální provozovatel, ale obec 
bude muset udělat transparentní výběrové 
řízení na provozovatele.
- L. Dvořák mladší => jak dlouho bude trvat 
realizace nové prodejny? Kolik bude stát vý-
stavba nové prodejny?
    Starosta => budeme se snažit výstavbu co 
nejvíce urychlit tak, aby se začalo stavět v roce 
2023. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 
aktuálně 10 milionů.

- L. Dvořák mladší => Kolik má obec skutečně 
peněz? Bude to stačit pro výstavbu? Zaplatila 
již obec pozemek?
    Starosta => obec má aktuálně cca 2,6 mili-
onu na standardních účtech a 3,2 milionu na 
termínovaných vkladech. Celkem 5,8 milionu 
CZK. Obec nemám na výstavbu prodejny 
dostatek vlastních zdrojů a bude muset využít 
dotace společně s překlenovacím úvěrem. 
Pozemek je již zaplacen.
- P. Svátek => dle dostupných informací to 
s výstavbou nové prodejny vypadá na 3 roky
    Starosta => budeme se snažit, aby výstavba 
začala v roce 2023
- L. Dvořák mladší => má obec zajištěné do-
stupné kapacity projektantů?
    Starosta => kapacity projektantů obec řeší 
s projektantem panem Pánkem. 
- A. Bursa => jako zastupitel vidím problém, že 
další zastupitelstvo může celý projekt zastavit, 
nebo se nemusí do voleb přihlásit dostatečný 
počet zastupitelů. Pokud po volbách nebude 
nové zastupitelstvo, tak se všechny projekty 
zastaví. Proto apeluji na přítomné občany, aby 
se přihlásili do voleb.
- J. Rojar => je časový harmonogram výstavby 
zázemí na hřišti?
    Starosta => zázemí hřiště je již na stavebním 
úřadě. Jakmile obdržíme stavební povolení, 
tak začneme hledat společnost na realizaci 
projektu.
- L. Dvořák starší => domnívám se, že obec 
by měla okamžitě přestěhovat nájemníky 
z přízemí OÚ do obecního bytu. Následně by 
měla obec co nejrychleji vybudovat dočasnou 
prodejnu v přízemí OÚ.
     Starosta => prověříme tuto možnost a bude-
me občany informovat.

18. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00 
hod.
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5. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 25. 7. 2022

Přítomno: 7 zastupitelů
Dále přítomni: 7 občanů

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 15. 7. 2022.

1. Zahájení - schválení programu, jmenování 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřo-

vatelů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání.
3. Výběr nájemníka obecního bytu.
4. Volnočasové aktivity 2022, vyhodnocení 

žádostí.
5. Diskuse.
6.  Závěr.

Námitky proti programu: nejsou

Zapisovatelem byl určen: Robert Marek
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Casanova, 
     Aleš Bursa

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Program jednání byl schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
 Usnesení č. 22/2013 – trvá
(uzavření kupní smlouvy)
 Usnesení č. 2/2021 – trvá
(aktualizace nařízení zimní údržba)
 Usnesení 32/2022 – trvá

(sportoviště)
 Usnesení 33/2022 – splněno 
smlouva podepsána)
 Usnesení 34/2022 – splněno
(smlouva podepsána)
 Usnesení 36/2022 – splněno
(záměr zveřejněn)
 Usnesení 38/2022 – trvá (MK)
 Usnesení 40/2022 – splněno (směrnice)

3. Výběr nájemníka obecního bytu
Předsedající přednesl návrh komise pro výběr 
nájemníka obecního bytu, kdy byla vybrána 
žádost č.2 a doporučena zastupitelstvu ke 
schválení.
Usnesení č. 43/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
pronajmout obecní byt paní J.B. od 1.8.2022 
s následujícími podmínkami:
- Doba nájmu 1 rok
- Výše nájemného 3.500,- Kč měsíčně + 1.000,- 
Kč fond oprav měsíčně
- El.energie, vodné a stočné bude vybírána od 
nájemníka formou záloh s ročním vyúčtová-
ním.
- Prodloužení nájemní smlouvy na písemnou 
žádost
- Nájemné bude procházet pravidelnou roční 
valorizací
A U K L Á D Á  
starostovi obce podepsat s paní J.B. nájemní 
smlouvu na dobu určitou.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 2 1

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

4. Volnočasové aktivity 2022, vyhodnocení 
žádostí.
Předsedající přednesl vyhodnocení otevírání 
obálek hodnotící komisí ve složení Vladimír 
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Casanova, Aleš Bursa ,Robert Marek, Vít 
Jenšovský,  ze dne 18.7.2022. Byly podány 4 
žádosti, 
1/ Nohejbalový turnaj Cyrila a Metoděje 2022, 
pořadatelé Tomáš Rulec a Ladislav Dvořák, 
Dotace z fondu obce- 13.051,-
2/ Podpora pravidelné sportovní činnosti SDH 
Radimovice , pořadatel SDH Radimovice,
 Dotace z fondu obce- 7.000,-
3/ Radimovické Jablkobraní 2022, pořadatel 
MC v Podzámčí Radimovice, 
Dotace z fondu obce- 14.000,-
4/ Sychrovský pohár 2022, pořadatel SH ČMS- 
SDH Radimovice, 
Dotace z fondu obce- 11.400,-
Žádosti byly podány včas a formálně správně.
Komise se usnesla proplatit dle žádostí jednot-
livé požadované částky.
Usnesení č. 44/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S O U H L A S Í 
S vyhodnocením programu volnočasové akti-
vity 2022 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

4 2 1

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

5. Diskuze
informace předsedajícího:
- Zůstatky na účtech k 22.7.2022:
   Běžný účet KB – 2.601473,50- Kč
   ČNB – 397.428,12- Kč 

- starosta informoval o výsledku akce Setkání 
seniorů 2022, kdy se akce zúčastnilo 32 přihlá-
šených seniorů 
- Starosta přednesl připomínky ke studii ob-
chodu od občanů v blízkém sousedství, kterou 
předal pan Hofman. Připomínky jsou v příloze 
zápisu.

 => L. Dvořák starší - aktuální vybavenost 
obce Radimovice je špatná. V minulosti zde 
bylo mnoho živnostníků, několik obchodů, 
hospod a jiných řemesel. Život obce byl vždy 
na návsi a tak obchod a hospoda by tam měli 
být
=> M. Žitňan – v obci chybí infrastruktura. 
Obchod by měl být určitě na návsi. Vzhled 
stavby je moderní vesnická stavba, která se 
hodí do rázu obce. Lidé v okolí by si měli uvě-
domit co obec potřebuje.
=> V. Tomšů – není pravdou, že kavárničky 
pro seniory dopadli špatně. Všichni co přišli 
si to užili.  Nebyl vhodný prostor a dostupnost 
do sálu. Mrzí mě, že nepřišlo dostatek zastupi-
telů na posezení se seniory.
=> Zárybnický – co by mělo být v prvním pat-
ře obchodu by si měli určit lidé z celé obce.
=> A.Bursa – občané by si měli rozhodnout, 
co bude v prvním patře obchodu. Jako zastupi-
tel necítím podporu a zájem občanů
=> M. Žitňan – souhlasím, že chybí společen-
ská místnost neboli hospoda, kde se můžou 
občané scházet.
=> A. Bursa – k obchodu je nutné připravit 
stavební dokumentaci, aby se mohlo žádat o 
dotace a začít s realizací
=> M. Žitňan – chybí mi v obci dlouhodobá 
koncepce, co obec chce
=> A. Bursa – chtěl bych, aby všichni kandidá-
ti na zastupitele napsali koncepci, jak by chtěli 
zlepšit obec v dalším volebním období.
=> R. Marek – na obec přišlo několik poža-
davků občanů. Občané chtějí hlavně hospodu 
a obchod. Výstavbu hospody obec zajistit 
nemůže, jelikož by nedostala dotace. Může 
realizovat společenskou místnost nebo něco 
podobného dle dostupných dotací v roce 2023.
=> A. Bursa – obec nemá žádné pozemky, kde 
by mohla realizovat občanskou vybavenost 
jako škola a školka. Budoucí zastupitelstvo 
by se mělo dohodnout s majiteli pozemků 
tak, aby měla prostor na realizaci občanské 
vybavenosti.
=> Starosta - před volbami můžeme udělat 
průzkum, co občané na pozemku chtějí
=> L. Dvořák starší – ať se noví zastupitelé vy-
jádří přes zpravodaj, co by na pozemku chtěli 
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postavit
=> Starosta – plánujeme vydat mimořádný 
zpravodaj, kde se kandidáti na zastupitele 
představí. 5.8. by měla být známá jména všech 
kandidátů. Do konce srpna by měl vyjít mimo-
řádný zpravodaj.

- starosta informoval o novele zákona o střetu 
zájmů a jeho dopadu na činnost obecních 
úřadů.
- cenová nabídka od SDH plus na dovybavení 
člena výjezdové jednotky Radimovice p. A.R. 
- žádost o vyjádření k projektové dokumentaci 
stavby – Autoservis Havel s.r.o. – do součas-
né doby se všichni zastupitelé neseznámili 
s předloženou dokumentací, z tohoto důvodu 
nebylo možné toto zařadit jako jeden z bodů 
programu zasedání. Projednání bude zařazeno 
do dalšího zasedání zastupitelstva v září 2022.
- schválený stavební záměr stavby zázemí ke 
sportovišti byl předán pí. Kácovské pro vypra-
cování žádosti o dotaci a vybrání zhotovitele 
stavby.
- byl vydán souhlas ke stavbě ČOV pro č.p. 
47, podklady byly předány pí. Kácovské pro 
vypracování žádosti o dotaci a vybrání zhoto-
vitele stavby.
- oznámení hejtmana LBC Kraje ze dne 
22.7.2022 (doručeno na obec dnes 25.7.2022) 
o zvýšeném nebezpečí vzniku požárů a přímo 
související zákazy.

3. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:55 
hod.
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PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ
DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2022

1. Lukáš Marek
Dobrý den, 
jmenuji se Lukáš Marek, v Radimovicích trvale 
žiji se svou rodinou od roku 2020. 
    Od dětství jsem zde vyrůstal, a proto mám k 
Radimovicím vřelý vztah a není mi lhostejné 
dění jak uvnitř, tak v okolí obce. Nyní pra-
cuji jako technik strojní služby u Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje na 
centrální stanici Mladá Boleslav pro územní 
odbor Mladá Boleslav. 
   Do zastupitelstva kandiduji za sdružení Pro 
Radimovice. Rádi bychom svým přispěním 
kladně ovlivnili dění v Radimovicích. Zejména 
se přičinili o zdárné dokončení započatých 
projektů, které nejsou malým soustem. Výstav-
bu nového obchodu, navrhnout jak nejefektiv-
něji využít jeho první patro. Aktivně se podílet 
na hledání nejvhodnějších řešení k umístění 
provizorního obchodu s potravinami. Poku-
síme se zajistit lékařskou dostupnost jak pro 
naše nejmenší, tak i pro ty, kterým se doprava 
za lékařem stává obtížnou. Dále bychom rádi 
našli společnou shodu k prosazení návrhu na 
vybudování krytého zázemí pro kulturní akce 
u lip a zastínění dětského hřiště. Pro zvýšení 
rozpočtu se budeme snažit přilákat co nejvíce 
návštěvníků a turistů do naší obce a tím i pod-
pořit drobné živnostníky.

2. Vít Jenšovský
Pro ty,  co mě ještě neznají je mi 27 let a v obci 
žiji od narození. Pracuji jako strojník v zábav-
ním a rekreačním Centru Babylon v Liberci 
na pozici strojník aquaparku. Již čtvrtý rok 
jsem v zastupitelstvu obce.   Za období mého 
působení se mi podařilo prosadit vše, co jsem 
si naplánoval.   Konkrétně se jedná o poříze-
ní schodolezu a tím vytvoření bezbariérové-
ho přístupu do prvního patra ve víceúčelové 
budově. Dále se povedla realizace odhlučnění 
sálu, která se povedla zaplatit z dotací.  Poved-
lo se vytvořit místo pro přecházení  U Tří sva-
tých a úprava cestičky k nádraží.

   V průběhu volebního období jsem se stal 
předsedou kulturní komise, což pro mě byla 
nová zkušenost.   Když se ohlédnu zpátky, tak 
pracovat v kulturní komisi nebylo vůbec jedno-
duché a díky všem členům, spolkům a lidem, 
co si našli svůj volný čas a  jakýmkoliv způso-
bem se podíleli na akcích obce moc děkuji.
   Abych byl upřímný původně jsem kandido-
vat už nechtěl z časových důvodů, ale v po-
sledním roce a půl  nastala situace, kvůli které 
jsem názor změnil. Jedná se hlavně o obchod, 
který bude na konci roku zrušen. V tuto chví-
li je pro mě jako kandidáta hlavní zajistit,  aby 
na pozemcích obce vznikla obecní prodejna 
se společenskou místností a mezi tím vytvo-
řit provizorní obchod. Jsem přesvědčený, že 
společenská místnost nám tu velice chybí a o 
jejím využití nepochybuji. Rád bych pomohl 
dořešit převedení části hřiště od spolku Sokol 
Radimovice pod Obecní úřad Radimovice a 
zahájit jednání ohledně modernizace povrchů 
na sportovišti.   V plánu nového zastupitelstva 
by měla být i realizace zázemí a altánu v prosto-
rách hřiště. Myslím a věřím, že tyto úkoly jsou 
realizovatelné a pro obec důležité a prvořadé.

3. Hana Rulcová
   Jmenuji se Hana Rulcová , jsem již 5 let v dů-
chodu a v Radimovicích žiji trvale také 5 let.
Jelikož můj muž byl radimovický rodák, pobý-
vala jsem zde velmi často s rodinou a to téměř 
35 let.
   Mám ráda lidi a celý můj profesní život jsem 
s lidmi  komunikovala a dá se říci i pomáhala.
Možnost působit v zastupitelstvu obce bude 
tak trochu pokračování v mé celoživotní práci.
Kandiduji za hnutí Pro Radimovice, a věřím, 
že naše plány jak pokračovat v činnosti, kte-
rá by nám všem přinesla užitek, spokojenost 
i radost ze života v naší obci, nebudou jenom 
plány, ale realita.

4. František Hoffman
   Dobrý den, jmenuji se František Hoffman, 
je mi 66 let a pocházím z Radimovic. Jsem vy-
učen v  oboru Lesař.   Po vojně jsem pracoval 
u firmy OPP Bakov nad Jizerou jako montáž-
ní dělník hromosvodů a rozhlasů a zde jsem 
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si  doplnil vzdělání  večerním studiem v elek-
tro oboru. Po tuto dobu jsem žil s  rodinou 
v Bakově nad Jizerou.  V roce 1990 jsem tuto 
činnost začal provozovat jako OSVČ a od roku 
1995  žiji opět s rodinou  v Radimovicích. Od 
této doby pravidelně navštěvuji veřejná zase-
dání a zajímá mě dění v  obci. Nyní jsem se 
rozhodl kandidovat do zastupitelstva obce za 
sdružení Pro Radimovice se společným pro-
gramem. 

5. Lucie Langová
  Jmenuji se Lucie Langová, je mi 47 let a pra-
cuji v soukromé sféře jako účetní. Radimovice 
mám ráda už od dětství, protože odtud pochá-
zeli mí prarodiče a později jsem tu navštěvo-
vala i své rodiče. Od roku 2014 zde již bydlím 
se svými dcerami.
  Důvodem mojí kandidatury do zastupitelstva 
obce je především to, že bych ráda ovlivnila 
dění v naší krásné obci. Ráda bych se podílela 
na dokončení záměru nynějšího vedení obce 
– realizace zázemí na sportovišti a výstavba 
obchodu. Díky svému profesnímu zaměření 
bych mohla být obci prospěšná v oblasti účet-
nictví a financí.

6. Michaela Hlaváčková
   V Radimovicích trvale žiji od roku 2017, ale 
vztah k této obci mám od dětství. Život zde se 
mi líbí, obec je dynamická, akční, rozhodně ne 
nudná, otevřená všem. Svou prací v zastupitel-
stvu bych usilovala o to, aby i další směřování 
naší obce bylo prosperující.  
Jako vystudovaná právnička mohu být obci 
prospěšná snad více než řadový zastupitel. 
Svou odbornost ráda využiji při své práci pro 
obec.
   A obecní budova s obchodem? Tak tu jedno-
značně podporuji. Obchod je pro obec důleži-
tý. Její výstavba musí být střízlivá a promyšle-
ná, a využití co nejširší.

7. Robert Marek
   Dobrý den, jmenuji se Robert Marek jsem 
vedoucím logistiky v malé firmě zabývající se 
výrobou a prodejem chemických produktů. 

V obecním zastupitelstvu jsem již 8 let a i na-
dále bych rád pokračoval v rozdělané práci. 
Stávající zastupitelstvo udělalo hodně dobré 
práce a rozpracovalo mnoho projektů, které 
je potřeba dotáhnout do vítězného konce. Byl 
bych rád, aby se dokončilo zázemí ke sporto-
višti (WC, skládek a pergola) a čistírna od-
padních vod pro obecní úřad. Dále bych chtěl 
pokračovat v projektu výstavby prodejny a 
převodem sportoviště pod obec.
   Je potřeba zdůraznit, že na všechny tyto ak-
tivity nemá dostatek finančních prostředků. V 
následujícím období bych chtěl zajistit udrži-
telné financování projektů bez dluhů za po-
moci hledání úspor a zajištěním dotací. 
Chtěl bych touto cestou požádat všechny ob-
čany, aby se zamysleli, co mohou udělat pro 
obec, jelikož následující 4 roky vzhledem ke 
krizi nebudou jednoduché. Děkuji.

8. Hana Hanušová
Dobrý den, jmenuji se Hana Hanušová, je mi 
40 let a kandiduji do zastupitelstva obce Ra-
dimovice.
Do Radimovic jsem se přivdala před 12ti lety, 
ale jako rodák z Paceřic mám k Radimovicím 
vztah již od mala. Přátelské vazby, které jsem 
v dětství navázala trvají dodnes a důkazem je 
toho i mé manželství :) 
Nedlouho po narození dcery jsem dostala 
možnost začít pracovat v místní knihovně a 
tam jsem začala více poznávat občany Radi-
movic a oni mě.
Ráda poslouchám názory a vyprávění starších 
lidí, kteří zde již něco zažili a mají tak jiný 
úhel pohledu oproti těm, kteří tu jsou krátce. 
Oba tyto pohledy jsou pro mě důležité.
Po narození syna jsem knihovnu na čas opus-
tila, ale když mi po pár letech byla tato práce 
nabídnuta zpět, ráda jsem přijala, protože v tu 
dobu už jsem měla více času a nápadů jak Ra-
dimovice zvelebovat, zlepšovat komunikaci, 
která je při chodu obce a spokojenosti občanů 
to nejdůležitější.
Proto mě napadlo zřídit obecní facebook, 
který již 3 rokem spravuji. Proto mě napad-
lo pokusit se umístit v naší obci ZBOX, kte-
rý usnadní zasílání pošty a díky němuž   zde 
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vznikne nová služba a občané budou mít mož-
nost výběru. A proto se i podílím na kultur-
ních akcích, které jsou určeny všem věkovým 
kategoriím.
Byla jsem také u zrodu Mateřského centra MC 
V PODZÁMČÍ, ve kterém se snažíme různý-
mi akcemi podpořit kulturní život v obci.
- Jablokobraní 2021, nyní chystáme další ročník
- cvičení maminek s dětmi - od září bychom 
rády začaly cvičení pro starší děti
- podíleli jsme se na chodu Kavárniček
- pořádali jsme bazárek pro maminky s dětmi
- při kulturních akcích společně s dětmi zvele-
bujeme a zkrášlujeme náves a zastávku.
 
V současné době pracuji na NPÚ ÚPS na Sych-
rově jako účetní.
Ráda bych byla v příštím volebním období 
součástí vedení obce a pokusila se prosadit 
další nápady  ( více míst s tříděným odpadem, 
beach-volejbalové hřiště, pískoviště pro děti ... ) 
a zároveň dokončit již započaté projekty. Snažit 
se najít to nejlepší řešení pro umístění provi-
zorní prodejny zboží a najít shodu ve využití 
patra v budově nové. 
Děkuji za váš čas, který jste věnovali mému 
představení.

9. Vladimíra Tomšů
   Jmenuji se Vladimíra Tomšů a kandiduji na 
společné kandidátce Pro  Radimovice.
Moji druhou kandidaturu jsem si velice dlouho 
promýšlela, ale zvítězil stálý zájem a chuť pro 
obec pracovat.
Čtyři roky jsem byla členkou kulturní komise, 
podílela se jak na plánování akcí, tak na jejich 
realizaci. Práce mě velice baví a ráda bych  po-
kračovala, co by předseda.
Nebudu se dlouze rozepisovat, uvedu pouze v 
bodech na čem mi velice záleží a proto kandi-
duji. 
1. Jako zastupitelka chci prosadit v co nejkratší 
možné době vybudování důstojného sociální-
ho zázemí na sportovišti.
2. Chci se podílet na zajištění náhradních pro-
stor pro obchod a to v co nejkratší době, jelikož 
většině z nás bude od ledna 2023
obchod velice chybět. S tím souvisí i   výstav-

ba nového obchodu, s jehož studií jsme se již   
mohli seznámit a která je dle mého názoru ve-
lice zdařilá.
3. Dalším, pro mě bolavým místem je naše ná-
ves. Radimovické děti spolu s Mateřským cen-
trem v podzámčí krásně upravily autobusovou 
zastávku včetně osázení truhlíků. Máme na ná-
vsi i velice hezké lavičky, ale to je asi vše. Celko-
vý dojem návse je veliká asfaltová plocha s kon-
tejnery na tříděný odpad, jejichž okolí hlavně 
po víkendu, připomíná otevřené smetiště.
Náves by měla být ozdobou a pýchou vesnice a 
proto chci prosadit u zastupitelů zahájení jed-
nání o její možné úpravě.
 
Na závěr děkuji za možnost mé prezentace a teď 
už záleží na Vás, na voličích.

10. Ondřej Zoubek
Jmenuji se Ondřej Zoubek, trvale žiji v  Radi-
movicích od roku 2007. Vyrůstal jsem v okolí 
Radimovic, proto mám k obci od útlého dětství 
velice blízko. Vystudoval jsem střední elektro-
technickou školu v Liberci, do roku 2015 jsem 
pracoval u Police ČR, poté jsem pracoval jako 
OSVČ v  oboru elektrotechnických prací, od 
roku 2018 jsem starostou obce Radimovice. Ne-
bylo to pro mě úplně lehké období, také vzhle-
dem k covidovému období a válce na Ukrajině, 
které záměry obce dost nabouraly. Domnívám 
se, že se nám jako celému zastupitelstvu spous-
ta věcí povedla dotáhnout do konce a další jsou 
rozpracované a před dokončením.
Pro obec bych chtěl pracovat na dokončení 
rozpracovaných projektů. Hlavně na stavbě 
obchodu na návsi, postavení zázemí ke sporto-
višti (stavební povolení již je vydané), převzetí 
sportoviště obcí Radimovice od Sokola Radi-
movice. Samozřejmě na rozvíjení kulturního a 
společenského života v obci.

JAK VOLIT V KOMUNÁLNÍCH 
VOLBÁCH 2022: KOMPLETNÍ 
NÁVOD
Komunální volby se konají každé čtyři roky. Ty 
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letošní připadají na 23. a 24. září 2022. Voliči 
budou vybírat zástupce do zastupitelstev obcí a 
měst, ve velkých městech se současně volí do 
jednotlivých městských obvodů.

• Termín voleb
• Kdo může volit
• Kde volit: Volební okrsky a místnosti
• Volební lístky: Úprava, ztráta, křížkování a 
platnost
• Hlasování ve volební místnosti: Postup krok 
za krokem
• Volební komise

• Voličský průkaz, volby mimo trvalé bydliště
• Hlasování zdravotně postižených, koronavirus

Termín voleb
V souladu se zákonem vyhlašuje volby do za-
stupitelstev prezident republiky, a to nejpozději 
90 dní před jejich konáním. Letos se komunál-
ní volby  uskuteční v pátek a sobotu 23. a 24. 
září 2022. Ve třetině obcí zároveň proběhne 
také první kolo  senátních voleb.

Otevírací doba volebních místností

pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00

sobota 24. září 2022 od 8:00 do 14:00

Kdo může volit
Právo hlasovat v komunálních volbách mají 
občané České republiky starší 18 let. Každý vo-
lič vybírá zástupce do zastupitelstva obce, kde 
má trvalé bydliště.
Volební právo  v komunálních volbách získali 
po vstupu do EU rovněž občané jiných člen-
ských zemí, kteří mají v ČR přechodný nebo 
trvalý pobyt.

Kromě splnění výše uvedených podmínek ne-
smí u voliče nastat ve dnech voleb žádná z ná-
sledujících překážek:
•  výkon trestu odnětí svobody
•  omezení svéprávnosti
•  omezení osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu
•  výkon služby vojáka z povolání v zahraničí

Kde volit: Volební místnosti a okrsky
Volby do zastupitelstev se konají ve všech ob-
cích na území České republiky.  Ve městech, 
která se dělí na městské obvody nebo městské 
části, hlasují voliči nejen do zastupitelstva celé-
ho města, ale zároveň do jednotlivých obvodů 
či částí.
Jmenovitě se jedná o Brno, Ostravu, Plzeň, Ústí 
nad Labem, Pardubice, Opavu, Liberec a Hlav-
ní město Praha.
Hlasujete ve svém volebním okrsku podle mís-
ta trvalého bydliště, tam jste také zapsáni na 
stálém seznamu voličů. Adresu volební míst-
nosti a další pokyny k volbám vyhlašuje staros-
ta obce nejpozději 15 dní před konáním voleb – 
informace bývají na vývěsce na obecním úřadu, 
případně na webových stránkách obce. Jestliže 
se v obci nachází více volebních okrsků, zjistí-
te zde rovněž informace o tom, která volební 
místnost přísluší k danému okrsku.

Když nemáte volební lístek
Volební lístek by měli obdržet všichni voliči 
na adresu trvalého pobytu nejpozději tři dny 
před začátkem voleb. Pokud jste volební lístek 
neobdrželi, můžete si o nový požádat přímo ve 
volební místnosti.
V obcích, kde se ve stejném termínu konají vol-
by do Senátu, si dejte pozor na odlišení hlaso-
vacích lístků. Pro komunální volby mají lístky 
šedou barvu, pro senátní volby jsou žluté.
Volební lístky: Jak probíhá úprava a křížkování
Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací 
lístek jen vložit do obálky, systém je poněkud 
složitější. Místo kroužkování zde navíc probíhá 
křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné kříž-
kovat jedním z následujících způsobů:
•  Označit křížkem jednu volební stranu – takto 
hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v 
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jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
•  Označit křížkem vybrané kandidáty z které-
koliv volební strany – maximálně můžete roz-
dat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. 
Máte možnost kombinovat kandidáty z libo-
volných stran.
•  Propojit oba výše uvedené způsoby – před-
nostně získají hlasy jednotliví kandidáti ozna-
čeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů 
zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, 
kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí 
na hlasovacím lístku.
Jestliže označíte křížkem volební stranu a záro-
veň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. 
Křížkování jednotlivých kandidátů se v tako-
vém případě nebere v úvahu. Myslete také na 
to, že volební lístek může být vytištěn obou-
stranně.
Pokud hlasujete ve městě členěném do obvodů 
či částí, vložíte do jedné obálky dva hlasovací 
lístky – jeden pro volby do zastupitelstva města 
a jeden pro volby do zastupitelstva městského 
obvodu nebo městské části.

Kdy hlas neplatí
Hlasovací lístek neplatí, jestliže:
•  neoznačíte žádnou stranu ani žádného kan-
didáta
•  označíte více než jednu volební stranu, ozna-
číte více kandidátů, než kolik se volí členů do 
zastupitelstva
•  nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky
•  vložíte do obálky více lístků s kandidáty do 
stejného zastupitelstva
•  je hlasovací lístek přetržený
Hlasování ve volební místnosti: Postup krok za 
krokem
Při vstupu do volební místnosti prokážete svo-
ji totožnost předložením občanského průkazu 
nebo cestovního pasu. Každý volič se musí do-
stavit do volební místnosti osobně, hlasování v 
zastoupení není možné.
1. Od volební komise obdržíte obálku s úřed-
ním razítkem.
2. S ní a hlasovacím lístkem se vydáte za plentu.
3. Provedete úpravu volebního lístku křížková-
ním podle výše uvedeného návodu a vložíte ho 
do úřední obálky.

4. Pokud současně volíte do Senátu, je důležité 
vložit hlasovací lístek do obálky stejné barvy.
5. Úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodíte 
před zraky komise do volební urny.
Volič z jiné členské země EU prokazuje svoji 
totožnost nejen občanským průkazem či ces-
tovním pasem, ale zároveň také průkazem o 
povolení k pobytu či potvrzením o přechod-
ném pobytu. Aby mu bylo umožněno hlasová-
ní, musí si ještě zažádat o zapsání do dodatku 
stálého seznamu voličů.
Zápis lze provést nejpozději dva dny před 
prvním dnem voleb do 16 hodin na obecním 
úřadu. K zápisu si volič musí donést důkaz o 
státním občanství v jiné zemi EU a potvrzení o 
přihlášení v obci.

Volební komise
Členové  volební komise  dohlížejí na průběh 
voleb a sčítají hlasy. Abyste se mohli stát členy 
volební komise u komunálních voleb, musíte 
být plnoletí a svéprávní. V daném okrsku ne-
smíte být současně kandidátem. O členství ve 
volební komisi se mohou ucházet občané Čes-
ké republiky s trvalým pobytem na území ČR, 
případně občané jiného členského státu EU s 
přechodným pobytem v ČR.

Jak volit mimo trvalé bydliště
V komunálních volbách není možné volit 
mimo trvalé bydliště. Volič se musí dostavit 
do svého volebního okrsku. Pokud volič žije na 
přechodné adrese, nemůže do místního zastu-
pitelstva volit.

Volby ze zahraničí
Komunální volby neumožňují volit ze zahrani-
čí. Zatímco u prezidentských voleb a voleb do 
Poslanecké sněmovny lze hlasovat na zastupi-
telských úřadech v zahraničí, pro odevzdání 
hlasů ve volbách do místních zastupitelstev se 
musíte ve dnech voleb dostavit na území ČR.
Voličský průkaz
Do zastupitelstev obcí nelze volit s  voličským 
průkazem, pro tyto volby se vůbec nevydává. 
Jedinou možnost hlasování má volič ve svém 
volebním okrsku v místě trvalého bydliště.
Volby do senátu
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Hlasování zdravotně postižených
Jestliže vám vážné zdravotní důvody nedovolu-
jí dostavit se do volební místnosti, můžete si na 
obecním úřadu zažádat o hlasování do přenos-
né schránky. Členové volební komise se však s 
přenosnou urnou mohou vydat pouze na adre-
su v rámci volebního okrsku.

Koronavirus
Jednu z překážek pro volby do zastupitelstev 
obcí představuje omezení osobní svobody z 
důvodu ochrany zdraví lidu. To znamená, že k 
volbám nesmí voliči, kterým byla nařízena ka-
ranténa nebo izolace.
Při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 
2021 měly z tohoto nařízení výjimku osoby, 
které byly v karanténě či izolaci kvůli one-
mocnění covid-19. Pro ně se nabízely zvláštní 
způsoby hlasování podmíněné tím, že v době 
voleb trval stav pandemické pohotovosti nebo 
nouzový stav. Pro letošní komunální volby za-
tím nebyla stanovena zvláštní pravidla pro one-
mocnění koronavirem.

SENIOŘI

Dne 23.7.2022 se po dvou letech mohlo usku-
tečnit setkání našich seniorů. Plánované setká-
ní venku v parčíku nám nevyšlo, jelikož nám 
nepřálo počasí. Setkání se uskutečnilo ve více-
účelové budově, kde se sešlo 35 seniorů. Celé 
odpoledne a večer hrál pan Koprnický, který se 
předvedl úplně poprvé, hrál a zpíval velice hez-
ky. K večeři se podávala svíčková s knedlíkem, 
která na naše dotazy převážně všem chutna-
la. Jako tradičně byl připravený zákusek, káva 
nebo čaj. Myslím si, že se setkání všem zúčast-
něným líbilo a rádi přijdou i na příští setkání. 
Předseda kulturní komise

Vít Jenšovský

HASIČI RADÍ
Lesní požár je požár, který začne v  lese, nebo 
mimo les a do lesa se následně rozšíří. Jedná
se o nežádoucí hoření zasahující velké plochy 
se závažným dopadem na chráněné zájmy,

tzn. život, zdraví, majetek a životní prostředí.
Obecně lze lesní požáry rozdělit na podzemní 
(šíří se často do hloubky kolem kořenů např.
proschlém humusu nebo rašeliništích). Pozem-
ní v našich podmínkách se vyskytuje nejčastěji
a zasahuje pozemní kryt, tzn. hrabanku, trávu, 
mech) a korunový (jeho hlavním nebezpečím
je vysoká rychlost šíření ve větvích stromů). 
Lesní požáry vznikají působením přírodních
živlů (např. blesk, samovznícení), technických 
nebo technologických závad (spadlé dráty
elektrického vedení nebo poruchy na strojích), 
ale nejčastější příčinnou je nedbalost či úmysl
člověka (odhození nedopalku, žhářství).
Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) je 
v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo
udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhra-
zená místa a odhazovat hořící nebo doutnající
předměty. V případě porušení zákona může být 
viníkovi uložena pokuta do výše 15 000 Kč.
Navíc likvidace lesních požárů je pro hasiče ne-
bezpečná, zdlouhavá, materiálně i fyzicky
náročná činnost.
Nejen z těchto důvodů je v lese více než kde jin-
de potřeba dodržovat základní preventivní
zásady chování.

Hasiči radí:
•  V lese nikdy nekuřte.
•  Oheň rozdělávejte jen na vyhrazených mís-
tech.
•  Za silného větru nebo v období extrémního 
sucha v přírodě nebo na volném
prostranství oheň vůbec nerozdělávejte.
•  Ohniště vzdalte nejméně 50 m od okraje 
lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov
a všech dalších hořlavých věcí (stoh, suché listí, 
kořeny stromů, větve apod.).
•  Ohniště bezpečně oddělte od okolního pro-
středí - např. obložením kameny,
obsypáním pískem, vyhloubením zeminy a 
v případě většího ohně oddělte až metr
širokým pruhem, který zbavte veškerých hoř-
lavin.
•  K zapálení nebo udržování ohně v žádném 
případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky
jako např. benzín, naftu či líh.
•  Nachystejte si předem prostředek pro hašení, 
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kdyby se oheň vymkl kontrole (hasicí
přístroj, dostatek vody, písek, hlínu apod.).
•  Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, a 
nikdy do něj nevhazujte výbušné
předměty.
•  Děti nenechávejte u ohniště bez dozoru do-
spělé osoby.
•  Ohniště řádně uhaste, nejlépe prolijte vodou, 
popřípadě zasypejte zeminou. Při
vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a po-
pel i půda pod ohništěm musí
být chladné. 
•  Pokud se vám přes veškerou opatrnost situa-
ce vymkne kontrole, volejte hasiče
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

NOHEJBALOVÝ TURNAJ CYRILA 
A METODĚJE 2022
Je úterý 5.července, což je datum, kdy se již 
více jak 20 let koná tradiční nohejbalový turnaj 
v Radimovicích. Pravidelný čtenář a fanoušek 
ví, že se jedná o srandamač trojic, do kterých 
jsou zapojeny přítelkyně, manželky, maminky, 
dcery, kamarádky, zkrátka zástupkyně něžné-
ho pohlaví, které doplňují své přítele, manže-
ly, otce, syny a kamarády, zkrátka ty nadupané 
sportovce, ale i lenochy a „hospodské povale-
če“. 
Pro tento den je téměř vždy objednáno krásné 
počasí plné slunce a vlahého vánku, které občas 
doprovodí malý mráček či drobná přeprška. I 
letos tomu bylo podobně. Sprchlo nám však 
hned po ránu, takže povrch byl místy zatopen 
kalužemi, místy byl dost kluzký, ale ani to nás 
neodradilo od celodenního zápolení. Když 
máte přihlášených 12 týmů, je to ideální rozdě-
lení pro dvě skupiny na  dvou hřištích. Pokud 
Vás ale ráno pozdraví parta lidí, které jste nikdy 
předtím neviděli a řeknou, že přijeli od Hradce 
Králové a že jsou tady na TEN turnaj, tak Vás 
to trochu překvapí. Z  těchto nečekaných ná-
vštěvníků se nakonec vyklubal dvanáctý, ale i 
třináctý tým. Po kratší rozpravě a remcání or-
ganizátorů jsme všechny rozdělili do skupin a 
po nástupu a představení družstev se mohlo 

začít hrát. 
Starší a zkušení hráči zabrali svá místa u výdej-
ního okénka či na lavicích, kam se pohodlně 
uvelebili a radili svým stálým či novým spo-
luhráčům, jak na koho nejlépe hrát, jak dodr-
žovat pitný režim a pokukovali po grilu, jestli 
již bude něco k snědku. I v letošním roce jsme 
zde měli řadu nováčků z  řad místních, což je 
potěšující hlavně pro organizátory, jelikož tur-
naj tak prokazuje svou stálou oblíbenost. Ti, co 
pod tíhou stáří nebo zranění již nemohli hrát, 
přišli alespoň fandit, konzumovat pivo z lokál-
ních pivovarů a klobásy od místních řezníků. 
Nechyběly ani sladkosti dodané rodinnými fa-
noušky. 
Po úmorném zápolení na obou hracích plo-
chách nám ze třinácti týmů vzešly páry do 
soubojů play off. Únava se na řadě z nás pro-
jevovala již ve fázi prvních bojů, takže play off 
bylo pro některé skoro bojem o život. Jelikož 
ale máme silný kořínek a bohaté občerstvení 
každému dodalo ztracené síly, nebyl na hřišti 
nikdo, kdo by padl předčasně. Zranění se nám 
sice nevyhýbala, ale to k tomu zkrátka patří. O 
to větší pak máte radost při udílení osobních 
cen za každé povedené prasátko, eso, smeč, za 
pěkný doběh, za nohu nejvýše nad sítí, nejlépe 
napěchovanou podprsenku pod hracím triko-
tem a podobně. Jen pro představu dodám, že 
za celý den se odehrálo 43 zápasů, většinou na 
3 sety. Po posledním dobře umístěném míči a 
podání rukou na konci finálového zápasu jsme 
tedy mohli určit konečné pořadí jednotlivých 
týmů takto – bráno od prvního místa: Zajíčci, 
Kořka, Červlast, Řezaný, Nevím, Čepro, THC, 
Mnějetojedno, Paris, Kečup, Pomez, Šnycl a 
Kobylka. Pokud Vám některé názvy připadají 
zvláštní, je tomu opravdu tak. Ale ten, kdo je 
opravdovým znalcem a fanouškem našeho tur-
naje, zcela jistě v některých názvech pozná své 
oblíbené hráče nebo i nováčky letošního turna-
je. 
O výše zmíněné ceny se i letos postarali orga-
nizátoři akce díky svým kontaktům a neúnav-
nému uhánění svých sponzorů, kterým tak 
patří obrovský dík a jsou to: Pivovar Rohozec, 
Pivovar Svijany, Moštovna Lažany, INTERIER-
-O, Ontex Cz, Electrolux Cz, FINAL, DEMOS, 
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ASPERA, AMIX, Mlýn Perner a v neposlední 
také Obec Radimovice, která akci podpořila 
z Účelového fondu obce. 
Závěrem tedy nezbývá než opět všem účastní-
kům, pomocníkům, fanouškům a sponzorům 
poděkovat. Věřím také, že i za rok si k nám na 
hřiště najdou cestu jak soutěžící, tak naši fa-
noušci.  Ať se Vám daří a jste zdrávi. 

Ladislav Dvořák
hlavní rozhodčí turnaje.

SENIOŘI - 2
V pátek 1.7. naši senioři navštívili na SZ Sych-
rov výstavu korunovačních klenotů. Díky větší 
skupině 21 osob měli prohlídku včetně výkladu. 
Doufám, že se nám v příštím roce opět podaří 
navštívit nějakou podobnou akci.

Hanka Hanušová

POHÁDKOVÉ VÍTÁNÍ PRÁZDNIN.
V sobotu 25.6.se uskutečnil již 3. ročník Pohád-
kového vítání prázdnin.
Děti se na 10ti stanovištních seznámily s pohád-
kovými bytostmi a plnily jimi zadané úkoly, díky 

nimž se něco nového naučily a zároveň si i za-
soutěžily.

V cíli děti čekalo občerstvení, malování na obli-
čej a nakonec pohádka o Pejskovi a Kočičce.
I přes drobnou nepřízeň počasí se sešlo více jak 
60 dětí se svými rodiči.
Děkujeme všem dobrovolníkům, díky který 
jsme mohli tuto akci uskutečnit a těšíme se na 
další ročník :)

Hanka Hanušová
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