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Konečně máme znak obce! Z ru-
kou předsedy Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky ing. 
Miloslava Vlčka převzala znak ob-
ce místostarostka Alena Rejhová.

Znak obce
O jeho podobě proběhla v loň-
ském roce anketa, které se měli 
možnost všichni občané zúčastnit.

Své putování po obcích a městech 
Libereckého kraje završil Přemysl So-
botka ve čtvrtek 9. srpna, kdy navští-
vil i naši obec. Starosta s místostarost-
kou obce přivítali předsedu Senátu 
Parlamentu ČR v Zámeckém hotelu 
Sychrov. Přemysl Sobotka se zajímal 

o problémy s kterými se naše obec 
potýká a v čem by mohl pomoci. Po 
krátké diskuzi u kulatého stolu násle-
dovala prohlídka našeho sportovního 
areálu. Předsedu Senátu čekala ještě 
další zastavení v obcích mikroregionu 
Jizera, která vyvrcholila tiskovou kon-
ferencí ve Svijanech.

Předseda Senátu v Radimovicích

V pátek 24. srpna odjel starosta s místostarostkou do Bozkova (okr. Semily), 
aby vyslechli verdikt komise soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venko-
va. Mezi 21 přihlášenými obcemi si obec Radimovice odvezla ze slavnostního 
vyhlášení výsledků soutěže Ocenění za podporu spolkové činnosti. 

Při příležitosti 13. ročníku této soutěže vydal Liberecký kraj publikaci, která 
představuje přihlášené obce. Publikace bude začátkem září k nahlédnutí na 
obecním úřadě.

Vesnice roku 2007

Starosta Radimovic, starostka Sychrova, 

předseda Senátu a místostarostka Radimo-

vic před sportovním areálem
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Obecní úřad informuje
Ve čtvrtek 16. srpna se konalo 4. zasedání 
zastupitelstva obce. Zúčastnilo se ho 6 za-
stupitelů a 5 občanů.

1. Pronájem prostor v 1.NP v budově 

OÚ (bývalá ordinace lékaře -VŘ)

Paní Lenka Neumannová odstoupila od 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
nebytových prostor v budově OÚ (býva-
lá ordinace lékaře). Starosta obce vypsal 
2. výzvu k předkládání žádostí na proná-
jem prostor v budově OÚ s termínem podání 
do 6. 8. 2007. K tomuto datu byla podána 
1 žádost.

 Usnesení č. 69/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v 1.N.P. v bu-
dově OÚ (bývalá ordinace lékaře) firmě 
GEKON, spol. s r. o., Praha.Výše nájmu činí 
2 500 Kč/1 měsíc.
a  u k l á d á
starostovi obce uzavřít smlouvu o pronájmu 
nebytových prostor v 1. N. P. v budově OÚ 
s firmou GEKON, spol. s r. o., Praha.
Termín: 09/2007
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

2. Schválení uzavření smlouvy 

o přidělení investiční dotace 

z Libereckého kraje: „Hasičská 

zbrojnice 7. etapa“

 Usnesení č. 70/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové in-
vestiční dotace z Libereckého kraje na 
projekt pod názvem „Hasičská zbrojnice 
7. etapa“
a  u k l á d á
starostovi obce uzavřít smlouvu o poskytnutí 
účelové investiční dotace z Libereckého kra-
je na projekt pod názvem „Hasičská zbroj-
nice 7. etapa“.
Termín: 09/2007
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

3. Seznámení s výsledky provedených 

kontrol a plnění úkolů finančního výboru

 Usnesení č. 71/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
s o u h l a s í 
s vyřazením majetku z vlastnictví obce, dle 
předloženého seznamu finančním výborem
a  j m e n u j e 
inventarizační komisi složenou z členů za-
stupitelstva obce.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

4. Seznámení s výsledky kontrol 

provedených kontrolním výborem

Kontrolní výbor provedl kontrolu dle usne-
sení zastupitelstva č. 37/2007. Zápis 
o kontrole bude předán v týdnu od 20. do 
24. 8. 2007.

5. Seznámení s výsledky výběrových 

řízení - investiční a neinvestiční akce

V měsíci červen a červenec byly zveřejně-
ny na úřední desce obecního úřadu výzvy 
k předložení nabídek na veřejné zakázky 
malého rozsahu. Výběrová komise na svých 
zasedáních rozhodla o výběru zhotovitele 
na níže uvedené akce:
• Knihovna – nákup software – firma CLAVI-
US, hardware – Ing. Radek Vičan, Bruntál
• Nákup zásahových obleků, rukavic, při-
leb, zásahové obuvi – zhotovitel PROBO 
– Petr Machara, Nový Bor.
• Vybavení VB – HZ - šatní skříně, regály 
(byly podány 3 nabídky z toho 2 nabíd-
ky nesplnily podmínky výzvy k předložení 
nabídek) – zhotovitel A. Q. TRIVEX, regály 
s. r. o. za částku 63 044 Kč
• Vybavení Víceúčelové budovy – hasičské 
zbrojnice (byly podány 2 nabídky) – zhoto-
vitel Pavel Bacovský – INTERIÉRY za částku 
240 608,48 Kč
• Vybavení VB – HZ – dataprojektor včet-
ně příslušenství (byly podány 3 nabídky 
z toho dvě nabídky nesplnily podmínky 
výzvy k předložení nabídek) – zhotovitel                   
OAZA NET s. r. o., za částku 51 682 Kč
• Když zelená, tak pro všechny (byly po-
dány 2 nabídky). Nabídky překročily o více 
jak 50% rozpočtové náklady z projektové 
dokumentace. Komise nedoporučila zada-
vateli vybrat žádného zhotovitele této za-
kázky malého rozsahu.
• Dopravní značení a informační systém 
v obci Radimovice (bylo předloženo 5 
nabídek) – zhotovitel SOMARO CZ s.r.o. 
za částku 52 951 Kč (dopravní značky) 
+ informační systém dle jednotkových cen 
v souladu s předloženým položkovým roz-

počtem (počet směrových šipek atd. bude 
upřesněn na základě zájmů podnikatelské 
sféry).
Starosta obce s místostarostkou obce oslo-
ví podnikatele v obci Radimovice, zda mají 
zájem o umístění informační navigační tabu-
le o své firmě v rámci informačního systé-
mu obce. Cena jedné navigační tabule je 
4 000 Kč (jednorázový poplatek) a dá-
le 500 Kč udržovací poplatek 1x za rok 
(v prvním roce se nebude účtovat). V pří-
padě zájmu další tabule je cena stanovena 
3 000 Kč (jednorázový poplatek).

 Usnesení č. 72/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e 
a) uzavření s vybranými zhotoviteli smlouvy 
o dílo resp. kupní smlouvy na zakázky malé-
ho rozsahu : „Automatizace místní knihovny 
Radimovice“, „Nákup zásahových obleků, 
rukavic, přileb, zásahové obuvi“, „Vybavení 
VB – HZ - šatní skříně, regály“, „Vybavení 
Víceúčelové budovy – hasičské zbrojnice“, 
„Vybavení VB – HZ – dataprojektor včetně 
příslušenství“, „Dopravní značení a infor-
mační systém v obci Radimovice“.
b) zrušit výběrové řízení na zakázku malé-
ho rozsahu „Když zelená, tak pro všechny“
u k l á d á
starostovi obce vypsat nové výběrové řízení 
na zakázku malého rozsahu „Když zelená, 
tak pro všechny – zemní práce“ a „Když ze-
lená, tak pro všechny – mobiliář“
Termín: 09/2007

 Usnesení č. 73/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
ceník za umístění navigační tabule k jednot-
livým podnikatelským subjektům na katast-
rálním území obce Radimovice a to: jedno-
rázový poplatek 4 000 Kč za 1 ks tabule, 
v případě každé další tabule jednorázový 
poplatek 3 000 Kč za 1 ks tabule a udr-
žovací roční poplatek 500 Kč, který bude 
splatný až od roku 2008.
a  u k l á d á 
a) starostovi a místostarostce obce oslovit 
podnikatele obce s nabídkou využití navi-
gačních tabulí 
b) starostovi obce uzavřít se zájemci o navi-
gační tabuli nájemní smlouvu
Termín: 10/2007
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0
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6. Projednání žádosti vlastníků p.p.č. 

668/1 k.ú. Čtveřín

Vlastníci pozemku p.p.č. 668/1 v k.ú. Čtve-
řín a p.p.č. 175/1 k.ú. Radimovice u Sych-
rova podali žádost o změnu zemědělské 
půdy p.p.č. 175/1 k.ú. Radimovice u Sych-
rova na stavební pozemek, žádost o začle-
nění pozemku p.p.č. 175/1 do územního 
plánu obce a žádost o předběžný souhlas 
s napojením budoucí zástavby na místní ko-
munikaci ve vlastnictví obce Radimovice.

 Usnesení č. 74/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e 
připomínku obce Radimovice k návrhu č. 2 
změny územního plánu obce Čtveřín, dle 
důvodové zprávy
a  u k l á d á 
starostovi obce uplatnit připomínku obce 
Radimovice k návrhu č. 2 změny územní-
ho plánu obce Čtveřín, dle důvodové zprá-
vy. Následně zaslat vlastníkům p.p.č 668/1 
k.ú. Čtveřín a p.p.č 175/1 k.ú. Radimovice 
u Sychrova výzvu k doplnění žádosti o do-
kumentaci k územnímu řízení – využití území 
(budou zakresleny inženýrské sítě, komuni-
kace, veřejné prostory, umístění jednotlivých 
RD). Dále doporučit výše uvedeným vlast-
níkům, aby podali na obec Čtveřín žádost 
o změnu katastrální hranice, která by pře-
vedla dotčené pozemkové parcely do k.ú. 
Radimovice u Sychrova. 
Termín: 17. 8. 2007
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

7. Uzavření smlouvy o věcném břemeni 

se společností ČEZ, a.s. v souladu 

s uzavřenou smlouvou o smlouvě 

budoucí

 Usnesení č. 75/2007  
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o věcném břemeni za 
částku 50 000 Kč se společností ČEZ, a. s. 
v souladu s uzavřenou smlouvou o smlou-
vě budoucí
a  u k l á d á 
starostovi obce podepsat smlouvu o věc-
ném břemeni se společností ČEZ, a.s. za 
částku 50 000 Kč
Termín: 09/2007

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

8. Jmenování výběrové komise na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 

-  Akce: „Vodovodní řad v rozvojové 

lokalitě číslo 13“

 Usnesení č. 76/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
j m e n u j e
a) komisi pro otevírání nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „vodovodní řad 
v rozvojové lokalitě číslo 13“ ve složení: 
Ing. Aleš Šrytr, Alena Rejhová, Hana Čá-
pová, Hana Brožová, Ing. Lukáš Holeček, 
Ing. Jiří Lesse, Tomáš Rulec, Ing. Karel Bí-
lek, Ing. Pavel Vondrák
b) hodnotící komisi pro hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „vo-
dovodní řad v rozvojové lokalitě číslo 13“ 
ve složení: 
• Ing. Aleš Šrytr
Náhradník: Iva Švecová
• Alena Rejhová
Náhradník: Ing. Václav Holeček
• Hana Čápová
Náhradník: Josef Marek
• Tomáš Rulec
Náhradník: Karina Rulcová
• Ing. Lukáš Holeček
Náhradník: Miloslav Bělonožník
• Hana Brožová
Náhradník: Vladimír Dlask
• Ing. Jiří Lesse
Náhradník: Kateřina Lesseová
• Ing. Karel Bílek
Náhradník: Zdena Hanušová
• Ing. Pavel Vondrák
Náhradník: Hana Vondráková
a  u k l á d á
starostovi obce vypsat výzvu k předkládání 
nabídek na zakázku malého rozsahu: „vo-
dovodní řad v rozvojové lokalitě číslo 13“.
Termín: 09/2007 
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

9. Zajištění Sychrovské pouti

Obec Radimovice zajistila na Městském 
úřadě v Turnově uzavírku komunikace. 
V pořádání poutě se střídají Radimovice 
s obcí Sychrov. Letošní pouť zajišťuje z hle-
diska dopravního značení obec Radimovi-
ce. Ostatní záležitosti (výběr poplatků, za-
jištění veřejného pořádku apod. si zajišťuje 
každá obec sama). Dopravní značení pro-
vede Ing. Václav Holeček. Personální zajiš-
tění pracovníků, kteří budou řídit provoz za-
jišťuje Ing. Aleš Šrytr.

10. Znak obce

V červnu převzala místostarostka obce od 

předsedy Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR znak obce. Bude připravena obecně 
závazná vyhláška, za jakých podmínek lze 
znak obce používat.

Usnesení č. 77/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
u k l á d á
starostovi obce připravit obecně závaznou 
vyhlášku o používání znaku obce Radimo-
vice
Termín: 10/2007

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

11. Schválení uzavření darovací 

smlouvy mezi mikroregionem Jizera 

a obcí Radimovice - stanoviště 

separovaného odpadu

Darovací smlouva upravuje dar obci – vy-
budování stanoviště separovaného odpadu 
na návsi.

 Usnesení č. 78/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
s o u h l a s í
s přijetím daru – stanoviště separovaného 
odpadu na p.p.č. 252, 12 v k.ú. Radimovi-
ce u Sychrova od mikroregionu Jizera
s c h v a l u j e
přijetí daru: vybudovaný  prostor  pro sběr 
separovaného odpadu na p.p.č. 252 a 12 
v k.ú. Radimovice u Sychrov v celkové hod-
notě 80 325 Kč od Mikroregionu Jizera, IČ 
70226342.

a  u k l á d á 
starostovi obce uzavřít darovací smlouvu 
mezi mikroregionem Jizera a obcí Radi-
movice.
Termín: 10/2007

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

12. Schválení uzavření darovací 

smlouvy mezi firmou E-Projekt (Ladislav 

Dvořák, Radimovice) a obcí Radimovice 

- projekt veřejného osvětlení

Pan Ladislav Dvořák zpracoval projektovou 
dokumentaci na výstavbu veřejného osvětle-
ní v lokalitě Rulec – Hejl v obci Radimovice. 
Projektovou dokumentaci obci daruje.

 Usnesení č. 79/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
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s o u h l a s í  
s přijetím daru v celkové hodnotě 5 000 Kč 
– projektová dokumentace od firmy Ladi-
slav Dvořák, E-PROJEKT, IČ 12057754
s c h v a l u j e
darovací smlouvu 
a  u k l á d á 
starostovi obce uzavřít darovací smlouvu 
mezi Ladislavem Dvořákem, E-PROJEKT, 
IČ 12057754.
Termín: 09/2007
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

13. Odprodej části pozemku p.č. 153/6 

k.ú. Radimovice u Sychrova od manželů 

Drábkových

Jedná se o pozemek o rozloze 15 – 20 m2 
– první cesta pro pěší směrem k nádraží. 
Manželé Drábkovi nabízí pozemek za bez-
úplatný převod. 

 Usnesení č. 80/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
koupi části pozemku p.p.č. 153/6 v k.ú. 
Radimovice u Sychrova, dle geometrické-
ho plánu 
a  u k l á d á 
starostovi obce uzavřít kupní smlouvu za 
1 Kč s manželi Drábkovými
Termín: 11/2007
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

14. Uzavření smlouvy o věcném 

břemeni mezi obcí Radimovice 

a p. Procházkou - umístění sloupu 

veřejného osvětlení

Sloup veřejného osvětlení je umístěn na po-
zemku pana Procházky, proto je nutné uza-
vřít smlouvu o věcném břemeni. Stávající 
betonový sloup bude odstraněn a instalován 
nový sloup veřejného osvětlení.

 Usnesení č. 81/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
smlouvu o věcném břemeni mezi obcí Radi-
movice a Jiřím Procházkou, bytem Šlikova 
ul. Turnov, za jednorázové finanční plnění 
1 000 Kč
a  u k l á d á
starostovi obce uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni.
Termín: 10/2007

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

15. Příprava projektů pro podání 

žádostí do fondů EU a EAFRD

Zastupitelé obce měli z minulého zasedání 
zastupitelstva obce úkol připravit seznam 
akcí, které je třeba v obci realizovat. Na zá-
kladě seznamu bude vyhledán dotační titul, 
z kterého lze akci financovat. Starosta ob-
ce zdůraznil, jak je důležité mít připravené 
projekty pro čerpání fondů z EU.
Ing. Aleš Šrytr:
• Úprava veřejného prostranství
• Výměna střešní krytiny na budově obec-
ního úřadu
Tomáš Rulec:
• Vybudování bazénu v prostoru za teniso-
vou zdí v areálu víceúčelového sportoviště
Ostatní zastupitelé nepředložili žádný ná-
vrh!

16. Úprava rozpočtu – 3. změna

 Usnesení č. 82/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 
č. 3/2007, dle přílohy tohoto zápisu

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

17. Žádost pana Vavřicha o prodej 

p. p. č. 121/1 o výměře 500 až 600 m2

 Usnesení č. 83/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.p.č.121/1 o výměře 500 
až 600 m2 v k.ú Radimovice u Sychrova
a  u k l á d á 
provedení místního šetření v dané věci. Na 
základě místního šetření bude žádost opět 
projednána na zasedání zastupitelstva 
v 10/2007.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

18. Výběrové řízení na odsávání garáže 

hasičské zbrojnice

 Usnesení č. 84/2007
Zastupitelstvo obce po projednání
j m e n u j e

a) komisi pro otevírání nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Odsávání gará-
že hasičské zbrojnice“ ve složení: Ing. Aleš 
Šrytr, Alena Rejhová, Hana Čápová, Hana 
Brožová, Ing. Lukáš Holeček, Ing. Jiří Lesse, 
Tomáš Rulec
b) hodnotící komisi pro hodnocení nabí-
dek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Odsávání garáže hasičské zbrojnice“ ve 
složení: 
• Ing. Aleš Šrytr
Náhradník: Ing. Karel Bílek
• Alena Rejhová
Náhradník: Ing. Václav Holeček
• Hana Čápová
Náhradník: Josef Marek
• Tomáš Rulec
Náhradník: Karina Rulcová
• Ing. Lukáš Holeček
Náhradník: Miloslav Bělonožník
• Hana Brožová
Náhradník: Vladimír Dlask
• Ing. Jiří Lesse
Náhradník: Kateřina Lesseová
a  u k l á d á
starostovi obce vypsat výzvu k předkládání 
nabídek na zakázku malého rozsahu: „Od-
sávání garáže hasičské zbrojnice“.
Termín: 09/2007 
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

19. Diskuze

Ing. Šrytr – informace:
• Pozemkový úřad bude v obci Radimovice 
realizovat komplexní pozemkové úpravy. 
Tyto úpravy se týkají pozemků v nezasta-
vitelné části obce.
• Prostor mezi hotelovým parkem a víceú-
čelovým hřištěm je z důvodu nevhodného 
chování  návštěvníků uzamčen. Klíče od 
branky jsou pro občany obce k dispozici na 
recepci hotelu, vchod od hotelu je pro ob-
čany obce volný.
• Ing. Bílek

Prudký déšť zničil zábrany na komunikaci 
u nádraží a uvolnil písek, který zaplavil ko-
munikaci. Žádost o opravu.

 Ing. Šrytr
Bude provedeno místní šetření a případně 
vyřeší pracovník veřejně prospěšných prací 
nebo odborná firma.
• Mgr. Šrytrová

Dotaz, zda se po rekonstrukci veřejného 
osvětlení bude v obci svítit i v nočních hodi-
nách, dle usnesení z prosince roku 2006.
Návrh na vytvoření praporu obce.
Požádat Policii ČR o dohlídku chování ná-
vštěvníků Centra radosti dětí. Množí se pří-
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Akceschopnost hasičů nejen z Radi-
movic, ale i Liberce a Hodkovic nad 
Mohelkou prověřil oheň, který tento-
krát vzplál i na vile Zelenka. 

Můžeme se jen domnívat, že to již 
není náhoda, když během čtrnácti 
dnů hoří na stejném místě. Ale tuto há-
danku rozuzlí až vyšetřovatelé.

Připomeňme si historii požárů v této 
lokalitě. V loňském roce se tak popr-
vé stalo v neděli 22. října, kdy výjez-
dová jednotka SDH Radimovice do-
razila na místo požáru v 18.38 ho-

din. Místo požáru 
bylo lokalizováno 
ve 2. nadzemním 
podlaží. Naštěstí 
nešlo o skutečný 
požár, ale „pou-
ze“ o doutnající 
staré papíry, tex-
tilie atd.

Podruhé červe-
ný kohout zakokr-
hal krátce po dru-

hé hodině ranní v neděli 15. července 
2007. Díky rychlému zásahu místní 
jednotky SDH ohořela dřevěná ga-
ráž v bezprostřední blízkosti vily Ze-
lenka bez vážnější škody. Potřetí byl 
oheň rychlejší. Ve čtvrtek 26. červen-
ce 2007 v 1.35 hodin byl nahlášen 
požár a opět hořela dřevěná garáž, 
která tentokrát zcela shořela i s ná-
kladním autem Tatra 815 se speciál-
ní vrtnou soupravou. Plameny ovšem 
byly tak vysoké, že zasáhly i krov při-
lehlé vily Zelenka. Hasiči v tomto pří-

padě byli rychlejší a střechu na vile 
zachránili.

K uhašení požáru jednotky nasadily 
dva vodní proudy „C“ a ruční přenos-
ná hasicí zařízení. Oheň se podařilo 
hasičům dostat pod kontrolu ve čtvrt 
na tři ráno. Druhý výjezd na stejné 
místo byl vyhlášen za devět a půl ho-
din po prvním vyhlášení. Místní hasiči 
na místě uhasili hořící pneumatiku. 

Doufejme, že červený kohout zako-
krhal naposledy.

Reportáž regionální televize Genus 
TV je k dispozici na http://www.ige-
nus.cz/download.php?soubor=342

Tentokrát hořela i vila Zelenka

V souvislosti s množícími se požáry na území obce, si zopakujme základní telefonní čísla, kam volat o pomoc a jak se v da-
né situaci zachovat.

1. Zjistím, že hoří – volám hasiče 150. Jak si toto číslo zapamatuji? Podle nuly, která je na konci číslovky.
 Nula nám připomíná rybník a v rybníce zpravidla bývá voda. Tedy 150 = rybník  voda.
2. Na záchrannou službu se dovoláte na čísle 155.
3. Policie ČR je pod číslem 158. Osmička na konci jsou jako pouta a pouta dává policie. 
Pokud pomůcky, které jsme Vás naučili zapomenete, tak jednoduše vytočíte univerzální číslo 112.
Nezapomeňte přesně specifikovat místo, kde hoří. Každá minuta je drahá a hasiči, když budou mít přesně určené místo zá-

sahu, mohou být na místě včas a zachránit kromě lidských životů i majetek.
V Radimovicích působí jednotka JPO V. Jednotku zřizuje obec a jejím hlavním posláním je pomoci profesionálním hasičům 

při zásahu. Tzn. jakmile je vyhlášen poplach (siréna) výjezdová jednotka se co nejrychleji shromáždí u hasičské zbrojnice a 
jede k místu požáru. Po obhlídce místa začne navigovat příslušníky hasičského záchranného sboru k místu požáru, zajišťovat 
dálkovou dopravu vody, plnit úkoly, které jim profesionální hasiči určí atd.

Naše jednotka až do dnešního dne neměla zásahové obleky, které by muže ochránily před ohněm. Pomocí finančního pří-
spěvku Libereckého kraje bude mít od září 2007 výjezdová jednotka čtyři plně funkční zásahové obleky. Počet obleků není 
konečný, ale jejich pořízení je závislé od finančních možností obce.

Na závěr uvádíme jména členů výjezdové jednotky obce Radimovice: Lukáš Marek, Ing. Aleš Šrytr, Libor Šrytr, Luděk Roz-
kovec, Ing. Lukáš Holeček, Adam Bělonožník, Ladislav Dvořák ml., Petr Svátek, Josef Marek, Ladislav Iker.

Jak se zachovat v případě požáru

pady, kdy nejen děti, ale i rodiče ničí herní 
prvky.

 Ing. Šrytr
Po rekonstrukci veřejného osvětlení bu-
de provedeno místní šetření a určí se které 
osvětlovací body budou svítit v nočních ho-
dinách.
Navrhuje nechat „v život“ znak obce a tou-
to otázkou se zabývat za ½ roku.

S Policií ČR má jednání, tato problematika 
jim bude předána k řešení.
• p. Hoffman

Jak se řeší pozemek pana Antoně?
 Ing. Šrytr

Vzhledem k tomu, že p. Antoň využívá bez-
platně prostor v zatáčce k nádraží, bude s 
ním zahájeno jednání ve věci např. směny 
pozemků.

• Paní Hanušová

Upozornila na nefunkční rozhlas.
 Ing. Šrytr

Na několika místech v obci je překopnutý ka-
bel. Nejdříve se musí odstranit tyto závady 
a následně se vyřeší zda je dostatečná ka-
pacita reproduktorů v obci. Ing. Bílek zjistí 
zda je překopnutý kabel v lokalitě č. 13.
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Na letošním ročníku akce Dopluj 
jak umíš aneb proti proudu Mohel-
kou, kterou uspořádali radimovičtí 
hasiči, mohli všichni zpívat prší, prší 
jen se leje, kam se všichni ukryjeme. 
Menší část posádek vydržela až do 
konce a prokázala tak, že si dokáže 
poradit kromě ohně i s dalším přírod-
ním živlem a to deštěm a bouřkou. 

V sobotu 28. července tři posádky 
se svými kapitány vyrazily na plavbu 
Mohelkou. Ekologické turbomotory 
u plavidel zajišťovali většinou tatínko-
vé, kteří zajistili hladký průběh plav-
by. Kdo se zúčastnil měl tak možnost 
vidět kapitánku Verunku Svátkovou se 
svojí početnou posádkou na plavidle 
„domeček“ a „chobotnici“ s kapitán-
kou Majdou Koškovou, které vítr do 
pomyslných plachet zajišťovala ma-
minka. Třetím kapitánem svého ne-
potopitelného člunu byl Matěj Bradáč 

s tatínkem Petrem. Na posádky bě-
hem plavby čekal vodník, který měl 
připravené sladké odměny. Všechny 
posádky v pořádku dopluly až do 
přístavu, kde nastalo hromadné vylo-
ďování a přemístění plavidel zpět.

Děti byly opět velmi soutěživé a tak 
se nezalekly ani ručkování po laně 
nad Mohelkou. Tuto disciplínu si vy-
zkoušeli i rodiče, ovšem jak odborná 
porota zkonstatovala, dětem to šlo lé-
pe. Další soutěže byly taktéž oblíbe-
né. Obzvlášť, když v cíli byla nějaká 
sladká odměna a pro tu si na strom 
vylezly všechny děti bez rozdílu věku. 
Lov rybiček na závěr byl už jen teč-
kou za sportovní částí odpoledne.

Vyvrcholením celé akce mělo být 
opékání vuřtů. Ale v tom okamžiku si 
příroda vzpomněla, že už dlouho ne-
pršelo a tak se nad Mohelkou snesly 
kapky vody, které se rázem změnily 

v průtrž mračen. Všech 36 účastní-
ků zahájilo evakuaci všeho, co mohlo 
zmoknout. Některé posádky co by-
ly už mokré na kost zavelely k od-
plutí do svých domovských přístavů. 
Ostatní, kteří vydrželi měli možnost 
rozfoukat oheň a opéct si slibované 
vuřty.

Projekt byl realizován za finanční-
ho přispění Místní akční skupiny Tur-
novsko.

Dopluj jak umíš aneb proti proudu Mohelkou
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Medaile zamířily do Radimovic

Aprílové počasí bylo společní-
kem soutěžních týmů, které přijely 

změřit své síly na okrskovou soutěž 
23. června do Radostína. Přestože se 
ve stejný den konalo okresní kolo ve 
Vratislavicích nad Nisou, kde naši mu-
ži obsadili první místo, SDH Radimo-
vice vyslal družstva dětí, žen a mužů, 
aby v Radostíně bojovala o medailo-
vé pozice.

V kategorii děti, ve které soutěžilo 
šest družstev, svěřenci trenérů L. Roz-
kovce a A. Šrytra obsadili čtvrté mís-
to. Družstvo žen pod vedeném Pepy 
Marka bylo o jednu příčku lepší. Jistě 

je bronzová medaile bude motivovat 
k účasti i na dalších soutěžích a niko-
liv jen té v Radostíně. Přestože druž-
stvo mužů bylo ve velmi netradiční 
sestavě, způsobené okresním kolem, 
v celkovém hodnocení sedmnácti tý-
mů obsadilo páté místo a v kategorii 
muži nad 40 let byli dokonce první. 
A proč netradiční sestava našich zla-
tých hochů? Na okresní kolo byli vy-
sláni muži, kteří by jinak soutěžili na 
okrskové soutěži, ale protože byl ne-
dostatek soutěžících, tak v Radostíně 
musel za muže nastoupit čtyřletý Voj-
ta Rozkovec, kterého fanoušci v jeho 
výkonu velmi povzbuzovali.

Hrad, tak je dětmi přezdívané Centrum radosti dětí. V posledním roce odolává nájezdu nikoliv kočovných kmenů, ale 
neustále se stupňující návštěvě neposedných dětí a jejich rodičů. 

Návštěvní řád Centra radosti dětí čtou asi jen slušní lidé. Někteří „přespolní“ rodiče si vzpomenou na svá dětská léta 
a zkouší co ještě na prolézačkách nezapomněli a ověřují si své dovednosti na lanech, skluzavce apod. Nedávno mi 
jedna maminka řekla, jestli mi to vadí, když jezdí po sklu-
zavce a jestli to je moje. ANO, VADÍ mi to, vážená paní. 
Centrum radosti dětí, sice není moje, ale snažila jsem se 
pomoc při jeho realizaci, a protože vím, kolik práce stojí 
napsat projekt, aby byl úspěšný při přidělení dotace, tak mi 
není lhostejný jeho osud.

Obracím se na všechny slušné návštěvníky našeho „hra-
du“, aby ho ochránili před těmi neslušnými. A je jedno jestli 
to jsou děti nebo rodiče. Pokud budeme nevšímaví ke své-
mu okolí, doplatíme jednou na to sami. 

Na závěr bych ráda upozornila i některé děti z naší ob-
ce, aby si návštěvní řád přečetly, ono nikdy neuškodí si zo-
pakovat „pravidla hry“, neboť by se mohlo stát, že příště 
při jejich nedodržení by jejich jména mohla být uveřejněna 
ve Zpravodaji.

Dagmar Šrytrová

Ochraňte náš hrad
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Když zelená, tak pro všechny
Jak jsme Vás již jednou informovali, 

obec Radimovice podala žádost na 
ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci 
na projekt pod názvem „Když zele-
ná, tak pro všechny“. Projekt byl po-
souzen kladně a tak se můžeme těšit 
z částky 200 000 Kč, která poputu-
je na úpravu hasičské louky, vysázení 
stromů, provedení zábran proti vjez-
du vozidel na louku a informační sys-
tém. Obec ze svého rozpočtu přispě-
je 87 000 Kč. 

Na přípravě projektu se podílely 
děti a mládež zapojené do kroužku 
mladých hasičů, ale pomoc při jeho 
realizaci mohou i ostatní.

Již tradičně 5. července hostil radi-
movický areál sportuchtivé nohejba-
listy. Tradiční turnaj se konal za účasti 
osmi smíšených týmů, vždy dva mu-
ži a jedna žena. V letošním ročníku 
první místo obsadilo družstvo Die-
sel Švec, druhá příčka patřila Racer
teamu a pomyslné bronzové medai-
le putovaly k Alko – drink – týýýmu. 
Nejlepší bojovnicí byla oceněna Len-
ka Svátková, bojovníkem pak Aleš 
Resler.

A protože je potřeba při soutěži 
dodržovat pitný režim, tak se vyto-
čily i dva sudy svijanské jedenáctky 
a k tomu snědl 60 kg vepřík.

Nohejbalový turnaj Cyrila a Metoděje

Pravidelné očkování psů starších 3 měsíců bude provedeno v pondělí 
10. září 2007 od 18.00 hodin u čekárny ČSAD v Radimovicích. 

Očkování je povinné ze zákona. Obec Radimovice je v oblasti vý-
skytu vztekliny.

Opakované očkování bude provedeno v sobotu 15. 9. 2007 na 
náměstí v Českém Dubu od 9.00 hodin.

Očkování psů
Základní poplatek činí 60,- Kč. Majitelé psů vezměte si s sebou oč-
kovací průkaz a dostavte se se svým psem opatřeným vodítkem 

a náhubkem na očkování.
Upozornění: majitelé psů, kteří nechávají své psy očkovat u jiných ve-
terinárních techniků, jsou povinni na obecní úřad předložit očkovací 
průkaz o provedeném očkování.
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Sychrovský pohár již po osmnácté

Osmnáctý ročník Sychrovského po-
háru je už minulostí a pořadatelé mo-
hou sbírat síly na devatenáctý. 

Letošní ročník byl ve znamení drob-
ných změn. Mezi těmi na první po-
hled viditelnými byl nový 
stan 6 x 12 metrů, který 
tentokrát nechránil fanoušky 
před deštěm, ale sloužil jako 
velký slunečník. Svoji premi-
éru na Sychrovském poháru 
měla i ozvučovací technika 
a časomíra. Hlavním spon-
zorem Jizerské ligy, do kte-
ré je soutěž v Radimovicích 
zařazena, je pivovar Roho-
zec a proto z pípy teklo vy-
chlazené, světlé jedenácti-
stupňové pivo Skalák. Kdo 
měl hlad tak mohl ochutnat 
pečené selátko a grilované 
krůty připravené mistrem Primáskem 
nebo „buřty“ od Tří kočiček. Novin-
kou byl ranní koláč, který byl v mžiku 
rozprodán. Možná se tato nová tra-
dice ujme a v příštím roce se přidají 
i další pekařky se svými výrobky.

Zlaté medaile v kategorii mu-

ži tentokrát zamířily do Jinolic (čas 
18,15 s), druhé místo patří Veselé u 
Mnichova Hradiště (čas 18,36 s) a 
třetí příčku obsadilo družstvo Dnebo-
ha (čas 18,73 s).

Radimovičtí si v sobotu v Tanvaldě 
dokázali vybojovat i letošní účast na 
Mistrovství ČR, které proběhne od 
14. do 16. září v plzeňských Štrun-
cových sadech. Na domácí trati se 
jim však už nedařilo podle jejich před-
stav a chybičkou pravého proudaře 

ztratili několik drahocenných sekund, 
které je odsunuly až na 24. místo v 
celkovém pořadí. Domácí Alko drink 
týýým si doběhl pro 19. místo. Jejich 
snaha byla oceněna při vyhlášení vý-

sledků. V kategorii žen první 
místo náleží družstvu Sych-
rov A (čas 18,35 s), stříbrné 
medaile si odvezly ženy z Hu-
tě (čas 19,65 s) a na třetím 
místě se umístily ženy z Bříšťan 
(čas 20,17 s). Domácí druž-
stvo žen z Radimovic letos ne-
startovalo, svoji normu jedno-
ho závodu za rok si už vybra-
lo při vystoupení na okrskové 
soutěži v Radostíně. Naopak 
děti se na soutěž velmi těši-
ly a svým ukázkovým útokem 
ukončily 18. ročník Sychrov-
ského poháru.

Co říci na závěr? Kdo přišel, tak vi-
děl a mohl zhodnotit, jak se pořada-
telům podařilo připravit trať, občerst-
vení a vůbec celou soutěž.

Poděkování patří všem, kteří přidali 
ruku k dílu a pomohli tuto náročnou 
akci připravit, provést a zakončit.
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Příznivci skautingu vědí, kdo se pod 
touto přezdívkou skrývá, ostatním 
prozradíme, že Jestřábem byl spiso-
vatel Jaroslav Foglar.

Český spisovatel Jaroslav Foglar 
se narodil 6. července 1907 v Pra-
ze. Jeho první literární krůčky může-
me zaznamenat v roce 1923, kdy 
mu vychází časopisecky povídka Ví-
tězství. Další literární díla následují 
v letech 1934, kdy Foglarovi vychází 
první kniha Přístav volá. První vydá-
ní jednoho z nejznámějších titulů Ho-
ši od Bobří řeky spatřilo světlo světa 
v roce 1937. V následujícím roce vy-
chází na pokračování, dnes již legen-
dární komiksový seriál Rychlé šípy. 
Po válce Foglar je nejprve v časopisu 
Junák, z kterého přechází do časo-
pisu Vpřed, ten ale musí ukončit svoji 
činnost v roce 1948.

V padesátých letech pracuje ja-
ko vychovatel v Městské stanici mla-
dých turistů pod dohledem Státní 

bezpečnosti. V sedmdesátých letech 
publikuje pouze časopisecky. V osm-
desátých letech se věnuje kresleným 
seriálům pro Českou speleologickou 
společnost.

V roce 1987 po 60 letech nepřetr-
žitého vedení předává svůj skautský 
oddíl svému nástupci. Po revoluci, 
kdy je Foglarovi již 82 let, se věnuje 
besedám s čtenáři jeho nezapomenu-
telných knížek. Jaroslav Foglar umí-
rá po dlouhé těžké nemoci 23. ledna 
1999. Ve svém dlouhém literárním ži-
votě napsal přes dvacet knih plných 
dobrodružství, obětavého přátelství, 
čestného jednání a lásce k přírodě.

Věřím, že i v dnešní uspěchané do-
bě si „foglarovky“ najdou své čtenáře 
a abychom Vás o tom přesvědčili na-
bízíme úryvek z knihy Hoši od Bobří 
řeky.

Vždycky, když se Zelená příšera od-

vážila něčeho, co způsobilo ve Slu-

neční zátoce větší rozruch než obvyk-

le, nedala pak o sobě několik dnů sly-

šet, jako by po svém činu odpočívala. 

„Je to krysa, probíhající z jedné díry 

do druhé“, pravil Stopař. „Zaběhne-li 

příliš daleko, zaleze pak na delší do-

bu, než se odváží zase vyběhnout“.

A Stopař byl starý krysař, on znal 

krysí zvyky z jejich rozbitého dvoreč-

ku ve Staré Čtvrti! Ale ačkoliv Zelená 

příšera natropila ve Sluneční zátoce 

již hodně vzruchu, největší poprask 

nastal přece jen tenkrát, když jednou 

večer pověsila na stožár zelený dopis, 

v němž skuhrala: „Nehleďte mě mezi 
sebou, Do tří dnů a do tří nocí se vám 
z jevím. Z e l e n á   p ř í š e r a“.

Knihy Jaroslava Foglara nabízí 
i naše knihovna, využijte tak mož-
nost zapůjčení např. titulů: Přístav vo-
lá, Hoši od Bobří řeky, Tábor smůly, 
Chata v Jezerní kotlině, Pod junáckou 
vlajkou. 

foto: foglar.ezin.cz

Sto let od narození Jestřába

Jednou větou… (nebo dvěma)
• Pro děti s trvalým bydlištěm v obci Radimovice, děti zapojené do kroužku mladých hasičů a děti prarodičů s trvalým 
bydlištěm v Radimovicích budou dne 31. srpna (pátek) od 16.00 do 17.00 hodin zdarma k dispozici pouťové atrak-
ce. Děti obdrží na místě „permanentku“ na atrakce na návsi, která je platná pouze 31. 8. 2007. Ostatní děti a dospělí 
mohou pouťové atrakce též využít v uvedenou dobu, ale již za úhradu dle ceníku provozovatele.
• Dne 3. září (pondělí) bude na návsi od 17.00 do 18.00 hodin přistaven kontejner na velkoobjemový komunální od-
pad všeho druhu kromě stavebních materiálů a nebezpečného odpadu.
• Na úterý 4. září vyhlásil ČEZ pro naší obec „Den bez elektřiny“. Připravte své elektrospotřebiče na odpočinkový den 
v rozmezí od 7 do 18 hodin.
• Vzhledem k množícím se problémům ze strany návštěvníků hotelového parku je Zámecký hotel Sychrov nucen uza-
mknout prostor mezi hřištěm a hotelem a tím omezit vstup cizích osob. Klienti hotelu a občané Radimovic mají i nadále 
volný vstup do hotelového parku ze strany hotelu.
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1. Zeď Nářků najdeme:

a) v Tel Avivu
b) v Betlémě
c) v Jeruzalémě

2. Západočeská Plzeň leží na soutoku řek:

a) Úslava, Radbuza, Berounka, Mže
b) Radbuza, Úhlava, Mže, Úpava
c) Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava

3. Krajským městem kraje Vysočina je:

a) Jihlava
b) Třebíč
c) Brno

4. Mount Everest měří:

a) 8 838 m nad mořem
b) 8 844 m nad mořem
c) 8 854 m nad mořem

5. Kolik metrů pod hladinou moří leží Mrtvé moře 

a) 350 m
b) 400 m
c) 450 m

6. Liberecký kraj sousedí s:

a) Ústeckým krajem, Středočeským krajem a Němec-
kem

b) Královéhradeckým krajem, Středočeským krajem, 
Německem a Polskem

c) Středočeským krajem, Ústeckým krajem, Králové-
hradeckým krajem, Německem a Polskem

7. Vesnicí roku v Libereckém kraji byla v roce 

2004 obec:
a) Malá Skála
b) Mírová pod Kozákovem
c) Karlovice

8. Obec Radimovice sousedí s obcemi:

a) Vlastibořice, Třtí, Sychrov, Pěnčín, Doubí
b) Jivina, Pěnčín, Třtí, Sychrov, Čtveřín, Pěnčín
c) Vlastibořice, Sychrov, Pěnčín, Čtveřín

9. Hlavní město Švýcarska je:

a) Ženeva
b) Zűrich
c) Bern

10. S kolika státy sousedí Maďarsko?

a) pěti
b) šesti
c) sedmi

11. A poslední otázka se týká našeho Zpravodaje. 

Kolikáté číslo právě čtete?

a) 20.
b) 22.
c) 24.

Konec prázdnin
Konec prázdnin už tluče na dveře, Sychrovská pouť se blíží. Nenápadná znamení, že za několik dní přijde podzim. 

Ale než k tomu dojde v naší mysli máme plno zážitků z dovolených, prázdnin prožitých na táboře s kamarády u ba-
bičky či v exotických krajinách. 

Podělte se o Vaše zážitky s ostatními čtenáři. Vaše příspěvky otiskneme v dalším čísle. Ti menší mohou zkusit svoji 
vzpomínku namalovat. Pro zkušené cestovatele můžeme zprostředkovat promítání ve víceúčelové budově – hasičské 
zbrojnici. Co Vy na to?

Jistě jste na svých cestách načerpali řadu informací a tedy malý zeměpisný kvíz bude pro Vás hračkou. Správné od-
povědi naleznete na str. 12 Zpravodaje. Tentokrát se nesoutěží o ceny, ale sami se sebou!

Zámecký hotel Sychrov přijme

ÚDRŽBÁŘE
na poloviční úvazek

Pracovní náplň: servisní práce v Zámeckém hotelu Sychrov 
a jeho okolí a v Zámecké restauraci Sychrov

Požadavky: praxe v oboru, trestní bezúhonnost a řidičský průkaz

Bližší informace na telefonu: 731 547 950 (M. Prchala, ředitel hotelu)
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Vážení čtenáři,
Ti z Vás, kteří dávají přednost elektronické formě Zpravodaje jistě zjistili 

změnu, kterou jsme pro Vás připravili. Ostatní tak mají možnost učinit např. 
v knihovně (každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin).

Zpravodaj v elektronické podobě má jiný vzhled i úpravou je doplněn o dis-
kuzní fórum, soutěžní otázky a v neposlední řadě zde naleznete více fotografií. 

Našim zájmem je Vám nabídnout více informací a proto uvítáme Vaše ná-
měty jaké rubriky Vám ve Zpravodaji chybí a na jaká témata se máme více 
zaměřit. Předem děkujeme za spolupráci.

 Redaktoři Zpravodaje

Zpravodaj v novém Kalendář akcí
8. září8. září – další posezení s kytarou 
v Hostinci KONRÁD. Přijďte si po-
slechnout a zpříjemnit poslední let-
ní večery. Srdečně zve Obec Ra-
dimovice.

Dne 28. září28. září pořádají hasiči na 
místní atletické dráze novou akci 
pod názvem Stovkařské dozvuky. 
V běhu na 100 m s překážkami 
se od půl desáté představí nejlep-
ší české závodnice v této disciplíně 
a po nich jejich mužští kolegové.

Září nebo říjenZáří nebo říjen – tajný výlet (da-
tum bude upřesněno)

Správné odpovědi kvízu: 1 c), 2 c), 
3 a), 4 b), 5 b), 6 c), 7 b), 8 c), 9 c), 
10 c), 11 a)

Cvičení s Martou
Holky, kluci opět začíná-
me od 26. září s pravidel-
ným cvičením s Martou 
ve víceúčelové budo-

vě – hasičské zbroj-
nici. Přijďte mezi 
nás každou středu 

od 19.30 hodin, děti 
začínají již 

v 16.00 
hodin.

V sobotu 21. 7. 2007 se usku-
tečnilo příjemné posezení v hostin-
ci KONRÁD se skupinou z Mnicho-
va Hradiště, která si říká COUNTRY 
STOCK. Po krásném letním dnu to byl 
příjemně strávený večer s lidmi, kte-
ří si hrají pro potěšení. Škoda jen, že 
se této akce účastnilo velmi málo ob-
čanů Radimovic. Všem přítomným se 
večer líbil. Hana Brožová

Posezení s kytarou

Děkujeme sponzorům
Obec Radimovice děkuje Kateřině 
Lesseové za výrobu propagač-
ních materiálů, které byly použity 
při prezentaci obce v soutěži Ves-
nice roku. Druhé poděkování pat-
ří Ladislavu Dvořákovi, který obci 
daroval projektovou dokumenta-
ci veřejného osvětlení v hodnotě 
5 000 Kč.


