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Číslo 0

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává nulté vydání obecního zpravodaje, ve kterém Vás budeme
pravidelně informovat o veškerém dění v Radimi a přilehlých vískách. Budou to zprávy ze
zasedání zastupitelstva, pozvánky na kulturní a sportovní akce, také trochu historie a řada
dalších zajímavých informací a námětů i od Vás občanů.

Volby do
do zastupitelstva 2010
V měsíci říjnu proběhly volby do zastupitelstev v celé ČR a nejinak tomu bylo i
v Radimi. Většina z Vás k volbám přišla, což je velice chvályhodné, a měli jste na výběr
z patnácti kandidátů. Z výsledků voleb v Radimi je patrné, že jste vsadili na osvědčenou
kvalitu. Své posty obhájili Zdeňka Brixová, Jaroslav Sedláček, Lenka Holmanová a
Vratislav Kříž. Do svého čela jste si zvoli i 3 nováčky, kteří nemají s touto prací žádné
zkušenosti – Tomáše Adolfa z Tužína, Jiřího Vika a Zdeňku Stříbrnou z Radimi. Všichni
kandidáti se sešli dne 3. Listopadu 2010 v zasedací místnosti OÚ Radim, kde složili slib a
hlasovali o obsazení jednotlivých výborů a funkcí. Výsledky hlasování dopadly takto:
Starostka:
Místostarosta:
Předsedkyně finančního výboru:
Předseda kontrolního výboru a dopravy
a členové:
Předsedkyně organizačního a k kulturního výboru:

Zdeňka Brixová
Jaroslav Sedláček
Zdeňka Stříbrná
Vratislav Kříž
Jiří Vik, Tomáš Adolf
Lenka Holmanová

Podrobné
výsledky naleznete na úřední desce OÚ a budou zveřejněny na
internetových stránkách.

Výzva OÚ Radim
1. Kdo ještě nezaplatil za hrobové místo, může tak učinit na OÚ Radim v úředních
hodinách nebo převést částku ( 300,-Kč na pět let) na účet 43-5108600297/0100. Do
variabilního symbolu uveďte číslo hrobu nebo do poznámky jméno plátce.
2. Pan Jaroslav Kořínek po dlouhých letech končí s funkcí vodního hospodáře ke
31.12.2010. Máte-li někdo zájem o tuto práci, hlaste se na OÚ , kde Vám budou sděleny
bližší informace.
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Sbír
Sbírka na povodně
Vážení občané, jistě máte ještě v paměti povodně, které postihly sever naší republiky a
téměř nikoho z nás nenechaly lhostejným. Z tohoto důvodu jste měli možnost přispět na
pomoc tamním občanům při volbách nebo osobně. S Vaší pomocí se celkem vybralo
46.000,-Kč ( OÚ Radim - 30.000,-Kč, SDH Radim - 3.500,- Kč, Sokol Radim - 3.000,- Kč,
občané - 9.500,-Kč). Tuto částku dne 3.11.2010 osobně předali členové zastupitelstva
Jaroslav Sedláček a Lenka Holmanová panu Stříbrnému starostovi obce Heřmanice. Za tento
dar všem co se na sbírce podíleli děkujeme.

Pozvánka ZŠ a MŠ Radim
Blíží se vánoce a jako už tradičně každý rok, děti z MŠ a ZŠ pro Vás připravily
hudební a taneční vystoupení, které se uskuteční ve čtvrtek dne 16.12.2010 od 15.00 hodin v
prostorách 1. třídy ZŠ. Zváni jsou rodiče, prarodiče i široká veřejnost.

Připravované akce v letošním roce
20. listopadu 2010
2010

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Sejdeme se v 17.00 hodin před místní restaurací, děti si vezmou lampiony,
svítidla a masky dle vlastního uvážení. Průvodem dojdeme k OÚ, kde na nás
bude čekat dechová hudba Táboranka. V jejím podání si poslechneme několik
vánočních písní a koled, rozsvítíme velký vánoční strom na farské zahradě a
nakonec nás čeká ohňostroj. Věříme, že si nikdo nenecháte tuto akci ujít.

4. prosince 2010

Posezení s důchodci

Program začne v 16.00 hodin, k poslechu i k tanci zahrají manželé Havelkovi
z Jičína.

10. prosince 2010

Vánoční koncert

Dětský sbor Jizerka se nám představí v místním kostele sv. Jiří od 19.hod.

14.
14. prosince 2010

Vánoční výstava

Další akce navazuje na koncert a tou je vánoční výstava, která potrvá
v zasedací místnosti OÚ od 14.12. do 19.12. Přesné návštěvní hodiny budou
zveřejněny.

Pranostika - Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Vážení spoluobčané, příští obecní zpravodaj
naleznete již Vám známé rubriky.

vyjde v polovině prosince a v něm
vaše redakce
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