
Tak jako první jarní sluníčko vytáhlo 
všechny zahrádkáře na své zahrádky, 
tak i obec nezahálela. První jarní prá-
ce mohl každý vidět na místních komu-
nikací. Opravené výtluky či zalité spáry 
na místních komunikací realizovala obec 
jak ze svého rozpočtu tak i prostřednic-
tvím Mikroregionu Jizera. 

Herní prvky na dětském hřišti jsou do-
plněny ještě o workoutový prvek. Věřím, 
že ho využije jak mládež tak i dospělí, 
kteří často používali dětské prvky, ačkoli 
jim nebyly určeny. Zároveň děkuji všem 
brigádníkům, kteří přišli 21.dubna při-
pravit sportovní areál na novou sezonu 
a místo pro výsadbu lípy republiky.

Od letošního roku přichází změna ve způsobu svozu nebezpečných odpadů. Severočeské komunální 
služby (SKS) upozorňují, že veškeré nebezpečné složky budou označeny tzn. SKS bude vyžadovat identi-
fi kaci jednotlivých odpadů. Bez jasné identifi kace nebudou odpady přebírat. V rámci svozu nebezpečného 
odpadu nebude SKS provádět sběr elektroodpadu ani nebezpečného odpadu z podnikatelské činnosti. 
Sběr elektroodpadu bude řešit obec samostatně. O způsobu a termínu sběru budete informováni. Již nyní 
lze malé elektrospotřebiče odevzdávat do zelené popelnice, která je umístěna v mezipodlaží na obecním 
úřadě. 

Od 25.5.2018 je v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, neboli GDPR. Toto na-
řízení se dotkne nás všech, neboť osobní údaje poskytujeme skoro všude, aniž bychom si to uvědomili. Pro 

obec z tohoto nařízení vyplývá řada povinností, z nichž jedna z nich 
je vyžádat si souhlas od Vás občanů, odběratelů novinek z webových 
stránek obce nebo SMS zpráv. Bez Vámi podepsaného souhlasu Vám 
nemůžeme od 25.května zasílat informace z úřední desky, novinek či 
SMS zpráv. Stávající odběratelé informací obdrželi formulář souhlasu 
s žádostí o jeho podpis. Ostatním můžeme formulář zaslat e-mailem 
nebo si ho osobně vyzvednout na obecním úřadě.

Jaro s sebou přineslo i nezbytné práce na zahradě. Sekání, řezání 
a další hlučné činnosti. Vím, že jsou potřeba udělat, ale zkusme být 
k sobě navzájem ohleduplní a ctít neděli jako den klidu a odpočinku. 
Když se to naučíme, nemusíme sami sobě tuto samozřejmost nařizovat 
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. 

Dagmar Šrytrová, starostka
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Obecní úřad informuje
Zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 
14.5.2018 za účasti všech sedmi zastupite-
lů a sedmi občanů.

 Usnesení č. 16/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
n e s c h v a l u j e
uzavřít s fi rmou Olife Energy, a.s. Lazarská 
11/6, Praha 2, 120 00  IČ: 292 918 79 
nájemní smlouvu na p.p.č. 1002 v k.ú. Ra-
dimovice u Sychrova o výměře 5 m2 za úče-
lem zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 1

Zdržel se: Robert Marek
Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 17/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu o zapojení se do projektu 
„ZELENÁ OBEC“ s fi rmou REMA Systém, 
a.s., IČ 64510263, Budějovická 1667/64, 
140 00 Praha 4
a  u k l á d á
starostce obce podepsat s fi rmou REMA 
Systém, a.s., IČ 64510263, Budějovická 
1667/64, 140 00 Praha 4 smlouvu o za-
pojení se do projektu „ZELENÁ OBEC“.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 18/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
r o z h o d u j e
 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné za-
kázky malého rozsahu „Projektová doku-
mentace –místní komunikace Radimovice 
na p.p.č.1274 a p.p.č. 1284 v k.ú. Radimo-
vice u Sychrova“ , a to účastníka fi rmy PRO-
FES PROJEKT spol. s r.o. , Vejrichova 272, 
511 01 Turnov, IČ 46506942 za nabídko-
vou cenu 74.000,- Kč bez DPH, 89.540 Kč 
vč. DPH   s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu o dílo s fi rmou PROFES 
PROJEKT spol. s r.o. , Vejrichova 272, 
511 01 Turnov, IČ 46506942 s celkovou 
nabídkovou cenou 74.000,- Kč bez DPH, 
89.540 Kč vč. DPH,  na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Projektová dokumen-
tace –místní komunikace Radimovice na p.
p.č.1274 a p.p.č. 1284 v k.ú. Radimovice 
u Sychrova“
a  u k l á d á

starostce obce podepsat smlouvu o dílo 
s fi rmou PROFES PROJEKT spol. s r.o. , Vej-
richova 272, 511 01 Turnov, IČ 46506942 
s celkovou nabídkovou cenou 74.000,- Kč 
bez DPH, 89.540 Kč vč. DPH,  na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Projektová doku-
mentace – místní komunikace Radimovice 
na p.p.č.1274 a p.p.č. 1284 v k.ú. Radimo-
vice u Sychrova“.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
Na diskuzním fóru obce požádala paní xxx  
zastupitelstvo obce o projednání regulace 
hlučných činností obecně závaznou vyhláš-
kou obce – zákazu sekání trávy v neděli.
Zastupitelé se shodli na tom, že vydá-
ním OZV se problém nevyřeší, obec bude 
apelovat ve Zpravodaji obce Radimovi-
ce na slušnost a ohleduplnost občanů vůči 
svým sousedům. V případě, že hlučné čin-
nosti se budou v neděli pravidelně opakovat 
nabízí starostka a místostarosta součinnost 
při dohodě mezi sousedy, aby ctili nedělní 
klid i bez obecně závazné vyhlášky.
 Usnesení č. 19/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
n e s c h v a l u j e
vydat obecně závaznou vyhlášku obce Ra-
dimovice o regulaci hlučných činností.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
 Usnesení č. 20/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s t a n o v u j e
v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů počet členů Zastupitelstva 
obce Radimovice pro volební období 2018-
2022 na počet 7 zastupitelů
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
Pan xxx napsal na diskuzní fórum otázky 
na které chce odpovědi. Otázky zní: Kdy 
bude přistaven kontejner na trávu ? Jestli 
chcete praktikovat stejný systém přistavová-
ní kontejneru v šesti-týdenních intervalech ?

Starostka obce uvedla, že v loňském roce 
byl kontejner na trávu přistaven celkem 3x 
(30.6.,11.8., 22.9.) a nikdy nebyl plný, kon-
tejner na větve byl přistaven 13.10. a byl 
ihned plný, proto ho obec nechala odvést 
a přistavit prázdný. Kontejner na listí byl při-
staven 20.10. a 10.11.2017. Celkem se v ro-
ce 2017 vydalo na bioodpad 13.743,- Kč.
O přesných termínech vývozu budou obča-
né informováni prostřednictvím www.radi-
movice.cz, SMS zpráv, obecním rozhlasem, 
informací na plakátovacích plochách.
 Usnesení č. 21/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
termíny přistavení kontejneru na bioodpad: 
06/2018 – větve, 1x v období 07-08/2018 
(dle počasí) – tráva, 10/2018, 11/2018 - 
listí
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

4 2 1

Proti: Ing. Kateřina Lesáková, Robert Marek
Zdržel se: Iva Švec
Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 22/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
2/2018, dle důvodové zprávy.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
Dne 14.5.2018 navštívili obecní úřad zá-
stupci České pošty a představili projekt poš-
ta Partner. Poštu Partner může provozo-
vat obec či právnická osoba s majetkovou 
účastí obce, majitelé a provozovatelé fi rem 
a obchodů, poskytovatelé služeb podnikají-
cí na základě živnostenského zákona. Poš-
ta Partner zajišťuje – příjem a výdej zásilek, 
peněžní služby, základní bankovní služby, 
prodej poštovních cenin a dalších vybra-
ných služeb a zboží. V Radimovicích by mu-
sela pošta Partner fungovat v rozsahu min. 
23,75 hodin týdně. Česká pošta v případě 
nezapojení obce do projektu přistoupí k vy-
věšení výzvy k hledání partnera.

 Usnesení č. 23/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
n e s c h v a l u j e
zapojení obce Radimovice do projektu poš-
ta Partner
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Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

Diskuze:Diskuze:

Robert Marek – v jakém stavu je projekt 
stavby technického zázemí
Dagmar Šrytrová – čekáme na vyjádření 
příslušných orgánů

Malá nebo velká sanitka? Je mezi nimi rozdíl?
Lámete si někdy hlavu, proč k někomu jede malá 

sanitka, k někomu velká a k někomu dokonce obě? 
Důvody jsou přitom prosté. Ten rozhodující je, zda 
je u pacienta třeba lékař nebo zda stačí zdravotník. 
O tom, který vůz vyšle, rozhoduje dispečer na ope-
račním středisku bezprostředně po kontaktu s vo-
lajícím. V jeho kompetenci je také vyslat další vůz, 
je-li potřeba pomoc posílit.

V malé sanitě je lékař vždy, v té větší být nemu-
sí. Výjezdové posádky jsou minimálně dvojčlenné 
a jsou tvořeny zdravotnickými pracovníky. Výjez-
dová skupina Rendez-Vous (RV – malé auto) pra-
cuje ve složení lékař a řidič-záchranář. Ke své práci 
využívají plně vybavené osobní vozidlo, které ale 
neslouží k přepravě pacienta. K té je využívána vý-
jezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP 
– velká sanitka), která pracuje ve složení zdravot-
nický záchranář a řidič-záchranář. A velkou sanitu 
využívá i výjezdová skupina rychlé lékařské pomo-
ci (RLP). V ní jezdí vždy lékař, záchranář a řidič-

-záchranář. I toto vozidlo je určené k přepravě pa-
cienta. 

Podle závažnosti zdravotního stavu pacienta vy-
sílá operátor, tedy ten, s kým se pacient nebo jeho 
okolí telefonicky spojí na čísle 155, na místo udá-
losti pouze samostatnou skupinu RZP nebo RV, pří-
padně obě skupiny zároveň. Vyslat může také vr-
tulník Kryštof 18, kde pracuje posádka ve složení 
lékař, záchranář a pilot. Dvoumotorový vrtulník je 
vybaven stejně jako sanitka a umožňuje například 
rychlejší zásah ve špatně přístupném terénu nebo 
rychlejší a šetrnější transport pacienta do vzdále-
nějších specializovaných zdravotnických zařízení. 
Posádka vrtulníku je také speciálně vycvičena pro 
práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Vaše Zdravotnická záchranná služba 

Libereckého kraje www.zzslk.cz

Najdete nás také na facebooku jako Zdravotnická 

záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

Velikonoční dílny a promítání z cest
Dne 30. března, tedy na Velký pátek, se ve víceúčelové budově konaly hned dvě akce po sobě. Po obě-

dě přišlo několik dětí a rodičů na Velikonoční dílny. Zde si každý mohl vyzkoušet pletení pomlázky, zdo-
bení kraslic a perníčků, nebo výrobu papírovo slaměných zajíců. Všechny své výtvory si pak každý mohl 
odnést domů , aby se s nimi doladila výzdoba a doplnila miska s dobrotami. V případě pomlázek to pak 
byla příprava na pondělní koledu. 

V podvečer pak Jirka Žalský prezentoval soubor obrázků a videí z jeho pracovně poznávacího pobytu 
v USA, kde o loňských letních prázdninách pracoval jako plavčík. Kromě práce si ale našel i čas na zába-
vu a za vydělané „imperialistické dolárky“ se tak se svými přáteli rozhodl poznávat krásy i strasti této části 
světa. Mohli jsme tedy vidět jak nástrahy velkoměsta a zároveň sídla amerického prezidenta - Washington 
D.C., tak černošská ghetta. Viděli jsme divoký život Las Vegas nebo divočinu a krásnou přírodu národních 
parků Sequoia a Yossemite, či skalní útvary v Grant Canyonu. Přes Hooverovu přehradu do San Franciska 
a Los Angeles. Mimo jiné jsme se také dozvěděli to, že někteří američtí plavčíci skoro neumějí plavat a že 
nejlevnější a zároveň nejoblíbenějším jídlem jsou tam opravdu hamburgery. Přestože byl Jirka naším dopo-
sud nejmladším promítačem, byla jeho prezentace zatím asi nejdelší ze všech uskutečněných. 

Děkuji tedy všem co pomáhali a přišli si užít velikonoční dílny i Jirkovi za jeho prezentaci a povídání. 

Ladislav Dvořák - místostarosta obce 
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Cestovní doklady
Nelze cestovat s dítětem, když ho máme „pouze zapsané“ v našem pasu (byť jako rodič). Od roku 2012 

platí základní pravidlo cestování, a to i pro děti, vždy s vlastním cestovním dokladem. V rámci tzv. Schen-
genu můžeme cestovat i na platný občanský průkaz. Do ostatních zemí vždy s platným cestovním dokla-
dem – cestovním pasem. Pozor, v některých destinacích hraje roli i to, jak dlouho bude náš pas ještě platit. 
Např. v Egyptě – pas musí platit ještě 6 měsíců po naší návštěvě. 

Základní info k cestování po světě je viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/ .
V případě dotazů doporučujeme obrátit se na zastupitelský úřad státu, kam se chystáme cestovat. Buď se 

můžeme dotázat na ZÚ cizího státu v ČR, anebo na ZÚ ČR v cizině, viz https://www.mzv.cz/jnp/.
Doporučujeme všem občanům, aby si již nyní zkontrolovali, zda mají platný občanský průkaz, ale (bude-

-li potřeba) zejména cestovní pas a zda je jejich pas platný. Pokud není, je již nyní vhodná doba pro podání 
a vyřízení žádosti. V letní sezoně totiž bývá čekací doba k podání žádosti poměrně dlouhá. 

Žádost o vydání občanského průkazu i cestovního pasu může být podána na kterémkoli obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) – nemusí to být přímo v místě pobytu. 

Od 1. 7. 2018 se mění doba vyřízení a s tím je spojena i výše správních poplatků: 
OBČANSKÝ PRŮKAZ

 (se strojově čitelnými údaji a kont.el.čipem, doba platnosti 10 let u osob st. 15 let). Doba vyřízení je 
do 30 dnů, správní poplatek 0,- Kč/osoba starší 15 let; 50,- Kč/dítě (v některých zákonem stanovených 
případech správní poplatek 100,-/200,- Kč). 

Nově si bude (od 1. 7. 2018 = neděle, prakticky tedy od pondělí 2. 7. 2018) občan moci požádat o vy-
dání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, a to 

1) v pracovních dnech do 24 hodin, 1000,- Kč/osoba starší 15 let; 500,- Kč/dítě, 
2) nebo do 5 pracovních dnů 500,- Kč/osoba starší 15 let; 300,- Kč/dítě. 

CESTOVNÍ PAS 
Doba vyřízení je do 30 dnů, správní poplatek 600,- Kč/osoba starší 15 let; 100,- Kč/dítě. 
Nově bude občan moci od 1. 7. 2018 požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to:
1) v pracovních dnech do 24 hodin, 6000,- Kč/osoba starší 15 let; 2000,- Kč/dítě, 
2) nebo do 5 pracovních dnů 3000,- Kč/osoba starší 15 let; 1000,- Kč/dítě. 
Žádost o vydání dokladu bude moci občan podat u kteréhokoliv ORP, nebo (ve zkrácených lhůtách) 

u Ministerstva vnitra (MV - v gesci odboru správních činností). Doklad vyhotovený do 24 hodin si bude ob-
čan moci převzít jedině u ministerstva vnitra. Doklad vyhotovený do 5 pracovních dnů si bude občan moci 
převzít u ORP, kde svou žádost podal, anebo přímo u MV. 

Zpracovala Mgr. Jaroslava Ježková, vedoucí odd. matrik a státního občanství KÚ LK,

tel. 485 226 464, 739 541 564, jaroslava.jezkova@kraj-lbc.cz

Zlatý erb
Liberecký kraj se po několika letech opět připojil 

k vyhlášení krajského kola Zlatého erbu, soutěže 
o nejlepší webové stránky měst a obcí. Letos neby-
la dána možnost veřejnosti, aby zasílali své hlasy 
do Ceny veřejnosti. Krajská porota naše webové 
stránky www.radimovice.cz ohodnotila jako dru-
hé nejlepší v rámci Libereckého kraje. Ještě jednou 
děkuji webmastrovi panu Miloslavu Rejhovi, který 
se stará o jejich design a aktuálnost. Jeho zásluhou 
jsme se umístili na tak pěkném druhém místě.

Dagmar Šrytrová



 5 

Hasičská sezona se naplno rozběhla 28. dubna, kdy jsme po zimě vyrazili na první soutěž do Sedlejovic. 
V konkurenci 8 družstev se starší děti umístily na prvním místě. Jelikož Sedlejovický srandamač je zároveň 
okrskovou soutěží, tak Radimovice reprezentovalo družstvo mužů i žen. Muži se umístili na 4.místě, ženy 
na 3.místě. 

Vítězná vlna pokračovala i v Radimovicích. V sobotu 19. května jsme hostili družstva dětí z obvodu Čes-
ký Dub. Mladí hasiči z Radimovic jak v kategorii mladší, tak starší vyhráli a postoupili tak na okresní kolo, 
které se bude konat 2.června ve Frýdlantu. 

V letošním roce byl Sychrovský pohár zařazen do Jizerské ligy a tak tradiční srpnový pohár se přesunul 
na 20. května. Dobře připravená trať i zázemí s občerstvením pro fanoušky a sportovní týmy a k tomu 
krásné počasí, to vše bylo zárukou pohodové soutěže s kvalitními výkony.

Dagmar Šrytrová

Hasičský víkend
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Druhá sezóna kulečníkového turnaje dospěla ke svému konci a je milou povinností zhodnotit její průběh 
a výsledky.

V historii Radimovic byla hra na zeleném plátně vždy velmi oblíbená a jsme rádi, že se i naší generaci 
podařilo vytvořit tradici a potvrdit tak, že loňský první ročník nebyl pouze jednorázovou událostí. V naší 
hře se skloubilo klasické pojetí pravidel s pravidly hry našich dědů, tátů a dřívějších hráčů a našimi vlastní-
mi inovacemi. I letos se jednalo o smíšený turnaj žen a mužů s dopočítáváním všech duelů do skóre 200, 
přičemž při hře žena vs muž měly ženy spravedlivý náskok. A jelikož se minulý ročník obzvláště povedl, 
přihlásilo se do soutěže rekordních 18 hráčů a hráček.

Hra probíhala ofi ciálně od 1. listopadu do Velikonoc a slavnostní vyhlášení proběhlo ve šťastný pátek 
13. dubna. Z důvodu stěhování mimo katastr obce nebylo pro Honzu Durdise možné celý turnaj odehrát, 
ale sešla se tak výborná parta lidí, že všichni tuto skutečnost vzali opravdu sportovně a na Honzíka se 
i příští sezónu těšíme. V rámci tabulky se počítal počet bodů a nahrané skóre, nicméně letos mimořádně 
zasedla i odborná tajná porota, aby zhodnotila nejen kvantitativní výsledky jednotlivých hráčů. V 18 kate-
goriích bylo nominováno na hlavní ceny překvapivě 18 účastníků a zde jsou majitelky krásných květinových 
vazeb od Káji Pohořelé a všichni majitelé originálních cen z dílny Vítka Sochora:

Hlavní cena v kategorii - Diskvalifi kace roku: Honza Durdis (počet bodů 0, skóre 0, 18.místo)
Hlavní cena v kategorii - Nováček roku: Láďa Voštenák (počet bodů 3, skóre 2514, 17.místo)
Hlavní cena v kategorii - Bojovník roku: Petr Svátek (počet bodů 4, skóre 2493, 16.místo)
Hlavní cena v kategorii - Bohatýr roku: Pavel Hájek (počet bodů 4, skóre 2539, 15.místo)
Hlavní cena v kategorii - Emoce roku: Míša Rojarová (počet bodů 4, skóre 3063, 14.místo)
Hlavní cena v kategorii - Nejtěsnější duely roku: Iva Švec (počet bodů 4, skóre 3065, 13.místo)
Hlavní cena v kategorii - Rychlík roku: Láďa Dvořák (počet bodů 5, skóre 2697, 12.místo)
Hlavní cena v kategorii - Matematik roku: Lenka Svátková (počet bodů 6, skóre 3107, 11.místo)
Hlavní cena v kategorii - Skokan roku: Adam Bělonožník (počet bodů 7, skóre 2814, 10.místo)
Hlavní cena v kategorii - Atlet roku: Kája Pohořelá (počet bodů 7, skóre 3120, 9.místo)
Hlavní cena v kategorii - Důvtip roku: Aleš Bursa (počet bodů 8, skóre 2989, 8.místo)
Hlavní cena v kategorii - Taktik roku: Adéla Hloušková (počet bodů 8, skóre 3069, 7.místo)
Hlavní cena v kategorii - Gurmán roku: Bohouš Ciešlák (počet bodů 11, skóre 2931, 6.místo)
Hlavní cena v kategorii - Objektivita roku: Jarda Žalský (počet bodů 11, skóre 3021, 5.místo)
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Hlavní cena v kategorii - Záhada roku: Radek Novák (počet bodů 13, skóre 3062, 4.místo)
Hlavní cena v kategorii - Akcelerátor roku: Jarda Rojar (počet bodů 13, skóre 3114, 3.místo)
Hlavní cena v kategorii - Síň Slávy: Marian Nejedlo (počet bodů 13, skóre 3155, 2.místo)
Hlavní cena v kategorii - Nejlepší herecký hráčský výkon v hlavní roli: Petr Bradáč (počet bodů 15, skóre 

3199, 1.místo)
Byl to opravdu šťastný pátek třináctého -  následovala slavnostní kulečníková „Obíhačka“ a hra „Cink“ 

(někde zvaná „Pink“), veselé přípitky panáčků v barvě plátna a při příležitosti zakončení i jedno velice milé 
uvítání - do naší obce se ten večer narodila Ellie Kaia Gorman a kdo ví, třeba někdy v budoucnu se i jí zalíbí 
tato krásná hra (po strýčku Marianovi to bude mít v krvi) 

U kulečníkového stolu v Hospodě U Šulců opět na viděnou 1. listopadu 2018!
Adéla Hloušková

Noc s Andersenem
Letošní téma Noci s Andersenem mě velmi potěšilo a při přípravě jeho organizace jsem se vrátila o ně-

kolik let zpět do svého dětství, kdy jsem jedním dechem přečetla Rychlé šípy, Záhadu hlavolamu, Chatu 
v Jezerní kotlině nebo knížku Hoši od Bobří řeky. Asi již tušíte, že letošní 12. radimovická Noc s Anderse-
nem byla v duchu Rychlých šípů. 

V pátek 23. března se 19 kluků a holek shromáždilo ve víceúčelové budově, kde byl začátek našeho an-
dersenovského dobrodružství. Abychom nepozorovaně vstoupili do Stínadel, tak jsme si na oděv připevnili  
žlutý špendlík a krátce si řekli o spisovateli Jaroslavu Foglarovi a jeho Rychlých šípech – Mirku Dušínovi, 
Jarku Metelkovi, Červenáčkovi, Rychlonožkovi a Jindrovi Hojerovi.

První bodovaný úkol všichni zvládli v knihovně. Po té, co si děti půjčily knížky a časopisy na večerní čte-
ní, jsme se přesunuli do Stínadel, kde už vládla hluboká tma. Neviditelnou linkou se celými Stínadly táhla 
hra Ulčovka, kterou družstva Červenáčků, Rychlonožek a Dušínů zvládly na výbornou. Na konci našeho 
putování Stínadly se z ničeho nic objevil Široko, který u sebe ukrýval ježka v kleci. Široko byl dětmi v cel-
ku rychle lapen a tak mu nezbývalo nic jiného než hlavolam vydat. Bez vyndání ježka z klece by se děti 
nedozvěděly, kde je ukryt poklad. Ale i tuto překážku za pokladem děti překonaly a tak se otevřela cesta 
k hledání kufru s překvapením. Podařilo se. Děti poklad našly a tak jsme se mohli vrátit zpět do víceúčelové 
budovy, kde nám naše věrná teta andersenka Alena připravila večeři. Po večerní hře inspirované bobříkem 
hmatu se už všichni nasoukali do svých spacáčků a čekali na večerní promítání Záhady hlavolamu. Bylo 
vidět, že pokud je příběh napínavý, tak i v dnešní době děti s napětím sledují černobílý fi lm.

Pro všechny, kdo mají rádi čísla uvádím, že letošní 18. Noci s Andersenem, akce s přesahem za hrani-
ce naší země se zúčastnilo více 
jak 95 000 dětí, které nocovaly 
na 1652 registrovaných míst naší 
planety.

Děkuji Láďovi Dvořákovi, Ro-
bertu Markovi a Aleně Rejhové, 
kteří mi pomohli při organizaci 
této akce. Věřím, že se i v příštím 
roce najde organizátor, který při-
praví pro děti napínavý program 
a tato záslužná akce věnovaná 
na podporu čtenářství v Radimo-
vicích nezanikne.

Dagmar Šrytrová
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Kalendář kulturních akcí
• 29.6. od 16:00 hodin – otevření „Hřiště pro všechny II“

• 5.7. – Nohejbalový turnaj Cyrila a Metoděje
 na víceúčelovém sportovišti

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálních odpadů proběhne

v neděli 24.6.2018 od 09:55 do 10:05 hodin 

v Radimovicích na návsi.

Přijímány budou POUZE tyto odpady:

 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek vč. olejových fi ltrů

 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

Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu 

běžné domácnosti.

NEBUDE přijímán:

 Elektroodpad

 Stavební odpad vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.

 Nebezpečný odpady vznikající  při podnikatelské činnosti


