
Vážení občané a čtenáři Zpravodaje obce Radimovice,
otevíráte 84. vydání Zpravodaje obce Radimovice, jehož první 

číslo vyšlo 23. června 2004. Dnes, po čtrnácti letech držíte po-
slední výtisk tohoto periodika, který pro Vás připravili dva kmenoví 
redaktoři – Dagmar Šrytrová a Luděk Rozkovec. Luďkovi děkuji 
za grafi cké zpracování Zpravodaje. Děkuji také Láďovi Dvořákovi, 
Jardovi Žalskému, Adéle Hlouškové a dalším, kteří se postupem ča-
su stali pravidelnými dopisovateli. Poslední poděkování patří fi rmě 
SDH plus, s.r.o., která zdarma Zpravodaje tiskla. Věřím, že i nové 
vedení obce Radimovice bude pokračovat ve vydávání Zpravodaje 
a informování občanů formou zasílání SMS zpráv a novinek.

Během prázdnin se podařilo vyměnit shnilá prkna u laviček 
ve svahu u hasičské louky, snad jejich výměna zpříjemní posezení 
pod lipami, které v letošním létě vytvářely tolik příjemný stín. Na posledním zasedání zastupitelstva obce 
byla schválená oprava povrchu prvního pěšího kopečku od návsi k nádraží a druhé poloviny druhého pě-
šího kopečku (první část má právo hospodaření Správa železniční dopravní cesty). Realizace je napláno-
vaná na podzim letošního roku.

V letošním roce si připomeneme 100. výročí od vzniku samostatného československého státu. Tuto vý-
znamnou událost chceme 28. října oslavit zasazením lípy v prostoru křižovatky u polní cesty za rybníkem. 
Již nyní Vás zvu na tuto slavnostní akci, která začne ve 14:00 hodin. Kdo by měl zájem předat budoucím 
generacím nějaký písemný vzkaz, prosím, o jeho předání na obecní úřad do 15. října, abychom mohli za-
jistit odpovídající tubus, který bude uložen ke kořenům lípy.

Do komunálních voleb, které se konají ve dnech 5. - 6. října 2018 (volební místnost je ve víceúčelové 
budově-hasičské zbrojnici) zbývá už jen několik dnů, a tak mi dovolte, abych shrnula své osmileté půso-
bení ve vedení obce Radimovice. Myslím si, že se podařilo vybudovat mnoho pro zlepšení infrastruktury 
obce (chodníky, opravy silnic, územní plán, dětské hřiště, vybavení pro výjezdovou jednotku obce atd.). 
Snad proinvestovaná částka 10,8 milionu korun je vypovídající. Nemalou měrou k realizaci akcí přispěly 

i dotace, které činily přes 2,6 milionu korun. Řada z Vás si našla ces-
tu ke kulturním a sportovním akcím, které se konaly v režii obce ne-
bo spolků. Naše obec se dostala do podvědomí v širokém okolí jako 
obec, kde se investuje a která se rozvíjí díky tomu, že všichni táhnou 
za jeden provaz. Troufám si tvrdit, že to platilo do loňského roku. 
A pak jsem už jen z okolí slyšela - co se to u Vás děje? Nebudu se již 
vracet k událostem minulého a letošního roku. Kdo má selský rozum 
ten vidí co se v obci děje, jak je rozdělena nejen názorově, ale i lidsky. 
Obecní pokladnu budu předávat v dobré fi nanční kondici a bez dluhů! 
Zůstatky na účtech se blíží k částce 4 mil. Kč a je jen na budoucím za-
stupitelstvu, zda tuto částku zhodnotí ve formě investic a údržby obec-
ního majetku nebo ji „projí“ za líbivé neekonomické projekty a akce. 
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Obecní úřad informuje
Poslední zasedání zastupitelstva obce 
ve volebním období 201-2018 se kona-
lo 17. září za účasti všech zastupitelů a 8 
občanů.

 Usnesení č. 30/2018 – nesplněno (VŘ 
– technické zázemí)
Starostka obce sdělila přečetla přítomným 
odpověď projektanta studie na dopis sta-
rostky obce k licenční smlouvě. Zároveň sta-
rostka obce přečetla Rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, který rozho-
dl v podobné věci s tím, že pokud zadavatel 
přenese povinnost na vítězného projektan-
ta uhradit autorovi díla hodnotu autorských 
práv je to diskriminační a netransparentní 
postup. Starostka obce sdělila, že minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy vy-
psalo výzvu k předkládání žádostí o dotaci. 
Z tohoto dotačního titulu lze postavit budovu 
zázemí u sportoviště. 

 Usnesení č. 33/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem 
Turnov o projednávání přestupků podle § 
60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., O od-
povědnosti za přestupky a řízení o nich 
a přestupků podle zvláštních právních před-
pisů
a  u k l á d á
starostce obce podepsat veřejnoprávní 
smlouvu s Městem Turnov o projednává-
ní přestupků podle § 60 odst. 2 zákona č. 
250/2016 Sb., O odpovědnosti za přestup-
ky a řízení o nich a přestupků podle zvlášt-
ních právních předpisů
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 34/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 za-
stoupená na základě plné moci fi rmou 
ENPRO Energo s.r.o.,Sokolská 137/45, 
757 01 se sídlem Valašské Meziříčí, IČ 
28628250 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-4014524/001 
a  u k l á d á
starostce obce podepsat s ČEZ Distribu-
ce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
IČ 24729035 zastoupená na základě pl-
né moci fi rmou ENPRO Energo s.r.o.,So-
kolská 137/45, 757 01 se sídlem Valašské 

Meziříčí, IČ 28628250 smlouvu o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
4014524/001
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 35/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
j m e n u j e
inventarizační komisi ve složení Ing. Kateři-
na Lesáková – předsedkyně, Iva Švec, Ja-
na Nejedlová a Lenka Tauchmanová, DiS. 
– členové inventarizační komise
a  u k l á d á 
provést mimořádnou inventarizaci majet-
ku a závazků obce Radimovice vč. inven-
tarizační zprávy k 30.9.2018. Zahájení 
inventury dne 1.10.2018, ukončení dne 
4.10.2018.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Rekonstrukce pěších cest, dopravní Rekonstrukce pěších cest, dopravní 

značení na silnici III/2791značení na silnici III/2791

Starostka obce poslala žádost o zpraco-
vání cenové nabídky 3 fi rmám na opravu 
pěších cest k nádraží a od nádraží ČD smě-
rem k Mohelce. Dvě fi rmy napsaly, že ne-
jsou z kapacitních důvodů schopny zakáz-
ku realizovat. Z kapacitních důvodů již letos 
nepřijímá objednávky fi rma na výrobu au-
tobusových přístřešků, proto nelze letos re-
alizovat autobusový přístřešek před č.p. 43, 
ale až v roce 2019. Zastupitelé se shodli 
na realizaci místa pro přecházení a doprav-
ního značení společně s instalací autobuso-
vého přístřešku.

 Usnesení č. 36/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu o provedení stavby s fi r-
mou Silnice LK a.s., Československé armády 
4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 
28746503 na opravu pěších cest OC 41, 
OC 42 v celkové částce 167.072,96 Kč 
vč. DPH
a  u k l á d á
starostce obce podepsat smlouvu o prove-
dení stavby s fi rmou Silnice LK a.s. Česko-
slovenské armády 4805/24, 466 05 Jab-
lonec nad Nisou, IČ 28746503 na opravu 

pěších cest OC 41, OC 42 v celkové částce 
167.072,96 Kč vč. DPH
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 37/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
závěrečné vyúčtování stavby hlavního vo-
dovodního řadu v lokalitě č. 13
a  u k l á d á
starostce obce podepsat závěrečné vyúč-
tování stavby hlavního vodovodního řadu 
v lokalitě č. 13 s xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ra-
dimovice xxx, 463 44 Radimovice 
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 38/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
4/2018, dle důvodové zprávy.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

V diskuzi byl přednesen požadavek 
ing. Šrytra, aby obec Radimovice oslovila 
obec Čtveřín s žádostí instalace kontejnerů 
na tříděný odpad i do nové lokality výstavby 
rodinných domů (Doubí).

Informace o stížnosti na zastupitele Informace o stížnosti na zastupitele 

ve věci nedodržování zákona ve věci nedodržování zákona 

o odpadecho odpadech

Starostka obce informovala zastupitele 
o stížnosti, kterou na ně podal p. Tomšů 
ve věci nedodržování zákona o odpadech 
a odpovědi, kterou obec obdržela z Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje a Městského 
úřadu Turnov. Korespondence byla uveřej-
něna na úřední desce obecního úřadu.
K problematice bioodpadu a výkladu zá-
kona o odpadech se rozvinula diskuze 
mezi p. Tomšů a některými zastupiteli. Dis-
kuzi uzavřela starostka obce citací z do-
pisu z Krajského úřadu Libereckého kraje 
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z 1.8.2018: “Bývalo normální, že „svůj 
bioodpad ze zahrady si vlastník zahrady 
jako dobrý hospodář zpracoval a využil 
sám.“
Kontejner na větve bude přistaven v průbě-
hu měsíce října, kontejner na trávu/listí dle 
spadaného listí a vyrostlé trávy.
Ing. Šrytr – zda se bude řešit i skládka sta-
vební suti a zeminy za zahradou manželů 
Švecových. Zda mají manželé Švecovi s ob-
cí nějakou dohodu.
Iva Švec – suť tam není, zemina bude rozhr-
nuta, místo bude upraveno. Dohoda s obcí 
není uzavřena.

Aleš Bursa – dát na vědomí občanům, že 
se tato činnost nedělá (vyvážení bioodpa-
du do lesa)

Shrnutí volebního období 2014-2018Shrnutí volebního období 2014-2018

Starostka obce poděkovala zastupite-
lům a členům kontrolního a fi nančního vý-
boru za jejich práci. Ve volebním období 
2014-2018 se podařilo zrealizovat pro-
jekty za 7.454.765,98 Kč, dotace činily 
1 330 363,46 Kč. 

DiskuzeDiskuze

Dagmar Šrytrová
• Poděkovala za účast na brigádě dne 

15.9.2018. Slavnostní zasazení lípy repub-
liky bude 28.10. ve 14:00 hodin. K výročí 
budou vydány nové pohlednice obce.
• K 30.9.2018 končí Dagmar Šrytrová 
a Luděk Rozkovec v redakční radě Zpravo-
daje obce Radimovice.
• K 31.10.2018 končí pracovní poměr 
na obecním úřadě paní Lenka Tauchmano-
vá. Starostka obce ji poděkovala za práci.
Aleš Bursa
• Oslovit paní masérku, aby parkovala před 
obecním úřadem se svým vozidlem jiným   
způsobem nebo využila parkovacího stání 
na návsi.

Jak to viděla starostka
Vážení občané,
děkuji těm z Vás, kteří jste mě podporovali během mého působení ve funkci starostky obce. Poděkování 

patří i většině zastupitelů za jejich podporu. Tuto náročnou funkci bych nemohla vykonávat bez morální 
podpory manžela a celé rodiny, která mi byla velmi silnou oporou po celé volební období a za to moc 
děkuji. Velmi děkuji místostarostovi obce, Ladislavu Dvořákovi a většině zastupitelům s kterými jsme tvořili 
tým. Tým, který měl chuť pracovat pro obec a je velká škoda, že většině z nich tuto chuť vzala skupinka 
lidí, kteří stojí za současným stavem. Vážím si Ládi, že se nebál veřejně říct svůj názor a často šel, jak se 
říká se svou kůží na trh. Velký kus práce Láďa udělal nejen ve funkci místostarosty, ale i na poli kultury. Jeho 
články ve Zpravodaji byly nezaměnitelné a vždy velmi vtipně napsané.

Poděkování patří také fi rmě REKUPER SYCHROV s.r.o., která bezplatně prováděla řadu oprav na obec-
ním majetku.

Na konci října také končí pracovnice obecního úřadu paní Tauchmanová. Děkuji ji za vzorně vedené 
účetnictví a práci, kterou vykonala pro obec i nad rámec své pracovní náplně.

Chtěla bych Vás požádat, abyste šli k volbám, využili svého volebního práva a rozhodli o tom, kdo bude 
stát v čele obce Radimovice.

Přeji Radimovicím a jejím občanům hodně štěstí.
Dagmar Šrytrová, starostka

Vážení spoluobčané,
blíží se další komunální volby a zároveň konec mého druhého volebního období. Možná jsem si ten konec 

představoval jinak, možná jsem chtěl jít i do třetího období. Rozhodl jsem se ale tuto cestu ukončit. Během 
těch osmi let se mnohé událo, podařilo se více nebo méně, povyrostly mi dvě dcery, změnil jsem práci atd. 
Určitě jsem se naučil řadu nových věcí a hlavně jsem si uvědomil, že kolem sebe nemám jen přátele a ka-
marády, ale také nepřátele a zrádce. Každopádně rozhodně nelituji času a úsilí, které jsem funkci zastupi-
tele i místostarosty v uplynulých letech věnoval. Jediné, co mě ale opravdu mrzí je to, že jsem se po tu dobu 
nedostatečně věnoval své rodině, ženě a dětem. Ale pokusím se jim to v následujících letech vynahradit. 
Věřím, že času na to teď budu mít dostatek. Chtěl bych poděkovat všem, kteří měli upřímnou snahu pomo-
ci mě osobně, ale hlavně obci Radimovice. Jim, i ostatním přeji šťastnou ruku a čistou mysl v následujících 
komunálních volbách. Možná budeme obojí potřebovat více, nežli si myslíme. Novým zastupitelům přeji 
klid na práci, dobré nové nápady, bohaté dotační programy, pracovité a trpělivé spoluobčany. Vesnici jim 
myslím předáváme v dobré fi nanční kondici, bez dluhů a skrytých kostlivců. Takže ještě jednou děkuji, přeji 
všem světlé zítřky a ať se nám tu v Radimovicích dobře žije. 

Ladislav Dvořák – končící místostarosta obce Radimovice

Pár slov na konec
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Přinášíme Vám informace ke komunálním volbám, které se uskuteční v pátek 5. října od 14:00 hodin 
do 22:00 hodin a v sobotu 6. října od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Volební místnost je ve víceú-
čelové budově – hasičské zbrojnici.
Kdo má právo volit:

Právo volit do zastupitelstva dané obce má:
a) státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (tj. 6. října 2018) dosáhne věku nejméně 18 let a je 

přihlášen k trvalému pobytu v dané obci; 
b) státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb (tj. 6. října 2018) dosáhne věku 

nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu příp. evidovanému přechodnému pobytu na území dané 
obce a požádal-li o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Překážkou ve výkonu volebního práva, tedy nemožnost volit při volbách do zastupitelstva obce je: 
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo 

- výkon služby vojáka z povolání nebo vojáka v záloze v zahraničí.

Hlasovací lístky:
• obdrží voliči do úterý 2. října. K dispozici budou také ve volební místnosti. 
• Každý oprávněný volič obdrží 1 (společný) hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce, který mů-

že být i oboustranný, na němž jsou uvedeny všechny volební strany (volební stranou se rozumí i nezávislý 
kandidát, tj. samostatně kandidující fyzická osoba – jednotlivec), které byly registračním úřadem zaregist-
rovány pro volby do daného zastupitelstva obce.

• Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno (uvedeno v záhlaví 
hlasovacího lístku). V Radimovicích je to 7 členů zastupitelstva.

Označení volební strany / kandidátů se provádí křížkem     ; 
k jiným značkám např.     nebo      nebo      apod. nebo přeškrtnutí volebního lístku – k tímto úpravám 

nebude přihlíženo tzn. Váš hlas bude NEPLATNÝ.

Prokázání totožnosti:
• Volič po příchodu do volební místnosti je povinen prokázat okrskové volební komisi svou totožnost 

a státní občanství. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, hlasování mu nebude umož-
něno.

• V případě, že volič těsně před konáním voleb nebo přímo ve volební komisi zjistí, že platnost jeho 
občanského průkazu uplynula a nemá platný cestovní pas ČR. Tak v době hlasování budou na obecních 
úřadech obcí s rozšířenou působností zajištěny služby pracovníků úseku občanských průkazů, kteří budou 
pro účely voleb oprávněni na místě vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů tzv. „rychlov-
ky“ s dobou platnosti jen 1 měsíc.  Tímto typem občanského průkazu lze ve volební místnosti prokázat 
totožnost i státní občanství. Pro podání žádosti o vydání tohoto typu občanského průkazu je nezbytné, aby 
volič - žadatel předložil 2 fotografi e své současné podoby a neplatný občanský průkaz nebo (v případě 
jeho ztráty/odcizení) jiný doklad k prokázání totožnosti (např. řidičský průkaz). Vyhotovení občanského 
průkazu „rychlovky“ nepodléhá žádnému správnímu poplatku.

Kdy se dozvím výsledky voleb?
• V sobotu 6. října 2018 ve 14:00 hod. se volební místnosti uzavřou a okrskové volební komise zahájí 

zjišťování výsledků hlasování. Výsledky za okrsky budou okrskové volební komise předávat Českému statis-
tickému úřadu. Po převzetí výsledků hlasování za volební okrsek do celkového zpracování budou výsledky 
okamžitě zveřejňovány na www.volby.cz.  

Volby 2018
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• Výsledky voleb do zastupitel-
stev jednotlivých obcí budou vyhlá-
šeny příslušnými registračními úřady 
zveřejněním zápisu o výsledku vo-
leb do zastupitelstva obce na úřední 
desce registračního úřadu bezod-
kladně po jeho odsouhlasení a po-
depsání.  Je-li registračním úřadem 
pověřený obecní úřad, ten zároveň 
zajistí zveřejnění zápisu o výsled-
ku voleb do zastupitelstva obce 
na úřední desce obce, pro kterou 
byl registračním úřadem.

• Celkové výsledky voleb budou 
vyhlášeny a uveřejněny Státní voleb-
ní komisí sdělením ve Sbírce zákonů.

Může volič napadnout výsledky voleb?
• ANO, i každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, 

má právo podat návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta. 
• Takový návrh lze podat příslušnému krajskému soudu nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků vo-

leb do zastupitelstva obce Státní volební komisí ve Sbírce zákonů.
• O podaném návrhu soud rozhodne do 20 dnů poté, kdy návrh došel soudu.

Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje.

Pytle s tříděným odpadem – žlutý, šedý, oranžový odkládejte za plot u obecního úřadu 
v pondělí 8. října.

Datum a čas den Domácí Hosté

29.09.2018 14:00 sobota Slavoj Dubá Sokol Pěnčín

06.10.2018 15:30 sobota Sokol Pěnčín LOKO Česká Lípa

13.10.2018 15:00 sobota FK Cvikov Sokol Pěnčín 

20.10.2018 15:00 sobota Sokol Pěnčín Sokol Rozstání

27.10.2018 15:00 sobota FC Kamenice Sokol Pěnčín

03.11.2018 13:30 sobota Sokol Pěnčín Jablonné v P.

11.11.2018 13:00 neděle Vratislavice nad Nisou Sokol Pěnčín

Pozvánka na fotbalová utkání do Pěnčína
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Představení kandidátů do Zastupitelstva obce Radimovice
Do zastupitelstva obce kandidují (seřazeno abecedně): Aleš Bursa, Vladimír Casanova, Bohumil Ciešlak, 

Miroslav Jech, Vít Jenšovský, Robert Marek, Iva Švec, Vladimíra Tomšů, Ondřej Zoubek.
Kandidáti do Zastupitelstva obce Radimovice měli možnost odpovědět na následující otázky:
Otázka č.1.: Představte se voličům a napište co byste chtěli v obci realizovat nebo zlepšit.
Otázka č.2.: V které oblasti se domníváte, že byste mohl/a být obci nejvíce prospěšný/á.                       
                    Vaše zkušenosti, přednosti, schopnosti. 

Aleš Bursa
Otázka č.1. 
Jmenuji se Aleš Bursa pracuji jako čalouník OSVČ. V obci bych chtěl realizovat některé nápady obyvatel 

obce vyplívající z ankety uspořádané obcí Radimovice
Otázka č.2.
Vzhledem k tomu že nemám zkušenosti s vedením obce předpokládám že bych se mohl realizovat jako 

řadový zastupitel, přesto se domnívám že k dění v obci mám co říct ale i snahu udělat.

Vladimír Casanova
Dobrý den všem,
jmenuji se Vladimír Casanova, narozen v Liberci roku 1946. Do Radimovic jsem se přistěhoval roku 

1992. Před 10 lety jsem odešel do důchodu.
1. V naší obci bych chtěl změnit několik věcí:

- obec musí sloužit všem občanům, bez ohledu na to, jestli jsou členy nějaké organizace nebo ne. Ne-
může platit heslo, že obec a hasiči jedno jsou. Nemám osobně nic proti hasičům, ale vesnice pro všechny 
bude vždy na prvním místě. 

- zasadím se o změnu poplatků za odvoz a likvidaci komunálních odpadů tak, aby systém byl spraved-
livý pro všechny a zvláště pak pro osamělé spoluobčany. 

- budu usilovat o zřízení stálého pracovního místa pro člověka, pokud možno z naší obce, který se bude 
starat o údržbu zeleně v létě a o údržbu chodníků v zimě. 

- chci, aby obec nakoupila do svého majetku dva kontejnery – jeden pro trávu a druhý na větve. Tím bude 
zároveň odstraněn problém s černou skládkou. 

- prověřím možnost revitalizace požární nádrže, aby se dala používat ke koupání.
2. Pro naší obec bych chtěl být prospěšný svojí prací pro všechny občany. Zkušenosti z lidosprávy nemám. 
V práci jsem důsledný a vždy dotáhnu problémy až do konce. Jsem neúplatný a nelžu. Pokud budu zvolen, 
tak svoje schopnosti dám plně do služeb obce. Vladimír Casanova         

Bohumil Ciešlák
Jmenuji se Bohumil Ciešlák, je mi 58 let a v Radimovicích žiji od roku 2007. V současné době jsem ne-

zaměstnaný.
Body mého zájmu:
- Dovybavení sportovního areálu o šatny a sociální zařízení
- Dohled nad tím aby se neplýtvalo prostředky na nesmyslné projekty
- Přehodnocení poplatků za odpady = řešení odpadového hospodářství
- Úklid obce hlavně v zimním období

Miroslav Jech
V naší obci mám trvalé bydliště velmi krátce, ale již od dětství zde často pobývám, takže jsem seznámen 

s místním životem. Chtěl bych pokračovat v zažitých tradicích a dále je rozvíjet a reagovat na podněty 
občanů. Ve svém bývalém bydlišti v Turnově jsem dvanáct let pracoval v dopravní komisi a zkušenosti bych 
rád využil v naší obci. Miroslav Jech
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Vít Jenšovský
Jmenuji se Vít Jenšovský,  je mi 23 let a již od narození žiji v obci Radimovice. Pracuji jako nástrojář ve fi r-

mě Mahle Behr v Mnichově Hradišti.
V obci Radimovice se za poslední léta udělalo mnoho. I já jako nový kandidát bych rád přispěl k dalšímu 

rozvoji naší obce. Bezpečnost v obci mi leží na srdci proto bych rád navrhoval realizaci nového přechodu 
pro chodce u Třech Svatých. 

Dále bych navrhoval úpravu víceúčelové budovy, jako na příklad vybudování bezbariérového přístupu 
až do patra. Tato úprava by měla za cíl větší návštěvnost občanů Radimovic i jiných návštěvníků. Navrho-
val bych i zlepšení akustiky, tím by bylo možné pořádat více akcí a lépe využít tuto budovu. 

Dalším návrhem je upravit pěší cestu k vlakovému nádraží. Tato cesta je strmá, pro starší lidi a děti ná-
ročná, tudíž zlepšení stavu by bylo na místě.

I když jsem ještě mladý a stále nabírám zkušenosti jsem si jist, že jako kandidát mohu být pro obec pro-
spěšný. V Radimovicích jsem vyrůstal a nadále zde budu trvale žít, proto bych rád, aby obec dále rozkvé-
tala a občané žili v příjemném prostředí. Jsem rozhodnut věnovat svůj volný čas k realizaci všech mých 
návrhů. Mou předností je schopnost dovést mé plány ke zdárnému konci.  

Robert Marek
Dobrý den, jmenuji se Robert Marek a jsem obecní zastupitel již čtyři roky. Pracuji jako vedoucí plánování 

výroby ve společnosti Mahle.
Domnívám se, že obecní zastupitelstvo za poslední 4 roky udělalo spoustu dobré práce, která je vidět 

i slyšet. Musím poděkovat svým kolegům ze zastupitelstva za skvěle odvedenou práci na dětském hřišti, 
chodnících a obecních akcích jako Masopust, rozsvěcení vánočního stromu, posezení s důchodci atd.  Dou-
fám, že i nadále zastupitelstvo udrží takto vysoký standard.

Rád bych v dalším volebním období pokračoval v pořádání obecních akcí, které jsou zaměřené pro 
všechny bez rozdílu věku. Chtěl bych aktivně motivovat spoluobčany k třídění odpadů a ekologickému 
způsobu života, i když sám mám v této oblasti rezervy.  Doufám, že se nám podaří zajistit pravidelnou 
údržbu sportoviště  a vystavět sociální zázemí i s vhodným prostorem pro skladování sportovního náčiní.

Iva Švec
Jmenuji se Iva Švec a je mi 49 let. V Radimovicích žiji od roku 2011. 
Podnikám jako OSVČ v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence. Od roku 2014 jsem zastupitelem 

obce a členka fi nanční komise. 
Moje cíle v následujícím volebním období jsou :
• snaha o znovu zprovoznění požární nádrže z účelem koupání pro všechny obyvatele.
• celková podpora sportu a volnočasových aktivit všech občanů – užší spolupráce se Sokolem, mo-

dernizace sportoviště a dořešení jeho sociálního zázemí, vytvoření oddechové zóny v oblasti u rybníka.
• vytvoření pracovního místa pro zaměstnance, který se bude celoročně starat o údržbu a čistotu celé 

obce  a obecní majetek.
• celková restrukturalizace odpadového hospodářství obce – změna systému výpočtu poplatků za po-

pelnice, dořešení likvidace bioodpadu.
• vytvoření jasných pravidel/směrnic pro užívání majetku obce pro všechny obyvatelé, aby tak nedochá-

zelo k nadřazování zájmů určité skupiny nad zájmy všech občanů.
• budu se snažit o zachování pobočky České pošty v naší obci.
Pokud dostanu Vaší podporu i v dalším volebním období, usilovně se vynasnažím  přispět ke zdárné re-

alizaci všech společných úkolů.
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Vladimíra Tomšů
Jmenuji se Vladimíra Tomšů a pocházím z Liberce. V roce 1997, jsem si s manželem koupila pozemek 

v Radimovicích a od roku 2004, zde mám trvalé bydliště.  Pracuji ve stavební společnosti, kde jsem zá-
roveň spolumajitelka.

Jako občanka Radimovic, chci žít v obci, kde se vyplatí být slušná a nemám v úmyslu měnit své zásady 
za osobní prospěch. Jsem přesvědčená, že naše obec potřebuje v zastupitelstvu nové tváře, proto Vám 
nabízím tu svoji. Neříkám, že mám patent na rozum, ale to, co je v naší obci léta zažité, nemusí být vždy 
správné.

Konkrétně bych se chtěla zaměřit na :
1) Změnu dosavadního způsobu  likvidace bioodpadu a tím zamezit vytváření černých skládek.
2) Změnu dosavadního způsovu výpočtu poplatku za komunální odpad fyzických osob.
3) Parkování rezidentů v obytných zónách
4) Dořešení sociálního zázemí ve sportovním areálu a navázat bližší spolupráci s místním Sokolem
5) Přehodnocení dosavadního způsobu, jakým funguje veřejné osvětlení v obci.

Zatím nemám vyhražené oblasti, kde bych se chtěla uplatnit, ale ráda budu pracovat na všem, co bude 
ku prospěchu nás všech.

Budu si vážit každého získaného hlasu. Děkuji

Ondřej Zoubek
Jmenuji se Ondřej Zoubek, v Radimovicích bydlím s rodinou od roku 2007, pocházím z blízkého okolí 

a proto mám od dětství vztah i k této obci. Do roku 2015 jsem sloužil u Policie ČR v libereckém kraji, jehož 
součástí je i naše obec. V současné době podnikám jako živnostník elektrikář. 

Do zastupitelstva kandiduji proto, abych pozitivně ovlivnil dění v Radimovicích. Zejména bych rád obnovil 
koupaliště, které tu mělo dlouhá léta tradici. Rozšířil bych sportovní zázemí pro děti a našel místo vhodné 
k setkávání a posezení sousedů.

Stejně jako na US Open bylo i na kurtu v Radimovicích v letošním létě pořádné horko. Naštěstí žádná 
z našich hráček vedrem nezkolabovala, naopak s tím, jak stoupaly denní teploty, zvyšovala se výkonnost 
na maximum. 

Druhý ročník dámského miniturnaje v tenise probíhal od června do září a stejně jako vloni, i letos se při-
hlásilo do hry 10 odvážlivkyň s raketou v ruce, jen namísto Káji Pohořelé jsme uvítaly nováčka hry, Helu 
Röslerovou.

Bohužel ani tento rok se nám nevyhnula zranění, ale nebyl by to náš speciální turnaj, abychom si s tím ne-
poradily, a proto jedině zde a s námi je možné do hry povolat zálohy, takže při počátečním stavu 10 hrá-
ček nás turnaj dohrálo 13 osob. Do ryze dámského týmu Lenky Svátkové a jejího natrženého svalu při hře 
tak přibyly Jarča Nejedlová, Lenka Gorman a …Petr Svátek :) Lenka snad svoje lýtko brzy uzdraví a nám 
se do příštího roku tímto pěkně nominovaly nové hráčky. A že se i příští rok bude na co dívat! – do pravi-
del 3 supertiebreak setů přidáme i servis, takže nejen naše stálá divačka z Liberce bude moci plesat nad 
zahranými esy.

Tenisový (mini)Turnaj 2018
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Vyhlášení turnaje proběhlo opět druhou sobotu v září, letos v dopoledním programu bez trenéra, ale i tak 
s hojnou účastí na „červeném“ a s večerním programem v Hospodě U Šulců. Krásné trofeje nám již podru-
hé vyrobil Vítek Sochor a letos přibyl i speciální miniturnajový dort s replikami všech hráček, který pro nás 
upekla Jana Janků. Naporcovat takový dort je opravdu pocta, a protože jsme se všechny snažily dostat 
ze sebe na kurtu vše, bylo spravedlivé o nakrojení dortu losovat. Pomyslný zářez nad letošním ročníkem 
učinila Helča a tímto si i vylosovala převzetí organizátorské štafety pro příští rok. Se snědením dortu nám 
pomohly děti, které svorně a rády snědly své maminky z mandlového těstíčka.

No a jak to vlastně celé dopadlo? Stupínek nejvyšší obhájila z loňska Iva Tarabová (i tak ji ale máme 
pořád stejně rády) a usadila se tak do Síně slávy radimovického miniturnaje. Druhé místo letos právem 
vybojovala Jíťa Bažilová (geny se nezapřou) a na bronzové třetí příčce to moc sluší Kačce Rulcové (po-
čkej za rok!). Dále pak následuje: 4. místo – Adéla Hloušková, 5. místo – Jana Nejedlová, 6. místo – Lenka 
Svátková a její tým Jarča N., Lenka G. a Petr S., 7. místo – Radka Nováková, 8. místo – Míša Rojarová, 9. 
místo – Dáša Šrytrová, 10. místo – Hela Röslerová.

Před i po vyhlášení výsledků 
nesměl chybět přípitek panáčků 
v barvě kurtu (po vzoru kuleč-
níkového turnaje, kde se připíjí 
v barvě plátna) a následovala ve-
selá zábava až do konce večera. 

S neskutečnou vlídností a poho-
dou nám celou dobu vycházela 
vstříc paní Hlavatá a celá rodina 
Rejhových při rezervacích kurtu. 
Ještě jednou veliký dík!

A veliký dík všem za bezva léto! 
 Adéla
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Kalendář kulturních akcí
•28.10.2018 od 14:00 hodin – výsadba lípy republiky

V neděli 16.9.2018 se od 9.00 hod. uskutečnil na víceúčelovém sportovišti (na dvou kurtech) tenisový 
turnaj ve čtyřhře. Z původně 13 přihlášených družstev se prezentovalo 10. Při prezenci každá soutěžící 
dvojice obdržela tenisové míče. Soutěžící byli rozděleni do 3 skupin, kde hrál každý s každým o postup 
do hlavní soutěže. V hlavní soutěži se utkalo celkem 8 dvojic. Poslední 2 dvojice ze základního kola si za-
hrály o 1. místo ve skupině B. Všichni soutěžící obdrželi věcné ceny věnované pořadatelem (poháry pro 

1. až 3. místo a 1. místo ve sku-
pině B) a sponzorskými organi-
zacemi (Pivovar Rohozec, REKU-
PER SYCHROV, Ferona). Po celý 
den bylo zajištěno pro všechny 
soutěžící občerstvení zdarma. 
Z reakcí soutěžících lze usuzovat, 
že se turnaj povedl a všem se líbil. 
Věřím, že příští rok najde pokra-
čovatele. Turnaj byl fi nancován 
Alešem Šrytrem za fi nanční pod-
pory ve výši 4.189,66 Kč z Úče-
lového fondu obce Radimovice.

Aleš Šrytr

Tenisový turnaj ve čtyřhře
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