
Konečně jsou tady, prázdniny. Těší se na ně děti i dospělí. Tak ať si je všichni užijeme podle svých představ 
a přání. I během prázdnin jsou připraveny akce na které jste všichni srdečně zváni.

Na konci června byla zahájena výstavba polních cest. Zhotovitelem je fi rma COLAS CZ, a.s. 
Mezi občany byly distribuovány kompostéry, o které požádali v loňském roce a na které získal Mikrore-

gion Jizera dotaci z operačního programu životního prostředí. 
Opět se rozvinul nešvar v podobě odkládání odpadu všeho druhu 

u kontejnerového stání na návsi. Objevují se zde žluté pytle, které jsou 
určeny na plast a které se vyváží jen v určitý předem ohlášený termín. 
Žádám Vás, neodkládejte u kontejnerů odpad, který tam nepatří. 

Na mimořádném zasedání zastupitelstva obce zastupitelé rozhodli, 
že pro rok 2017 bude přistaven na návsi kontejner pouze na trávu 
v intervalu 1x 6 týdnů, počínaje od 1.7.2017 a na větve v termínu 
na podzim do 31.10.2017. 

Krásné léto Vám přeje
Dagmar Šrytrová, starostka
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Obecní úřad informuje
Zasedání zastupitelstva obce dne 
29.5.2017 se zúčastnilo 6 zastupitelů 
a stejný počet občanů.
V zápise ze zasedání zastupitelstva ze dne 
24.4.2017 došlo k chybě v textu u projed-
návaného bodu č. 6, kde je nesprávně uve-
deno jméno občana pana Roberta Pinkavy, 
správně má být jméno Radim Pinkava.

 Usnesení č. 17/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavřít nájemní smlouvu na byt v č.p. 47 
s Jiřím Koťátkem, Radimovice 47 a to na do-
bu určitou od 3.6.2017 do 3.6.2019. Cel-
ková výše měsíčního nájemného činí 1.100,- 
Kč (1030,- Kč nájemné za byt a 70,- Kč ná-
jemné za vybavení bytu)
a  u k l á d á
starostce obce podepsat nájemní smlouvu 
na byt v č.p. 47 s Jiřím Koťátkem, Radimo-
vice 47
Termín: 06/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

Informace k projektu „Předcházení Informace k projektu „Předcházení 

vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera“vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera“

Mikroregion Jizera byl úspěšný žadatel 
o dotaci na nákup domácích kompostérů. 
Dodávka kompostérů bude do 07/2017. 
Obec Radimovice uzavře s každým žada-
telem, který v roce 2016 o kompostér po-
žádal, smlouvu. Celkem v obci Radimovice 
bylo požádáno o 61 kompostérů.

 Usnesení č. 18/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
r o z h o d u j e
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Radi-
movice dobrovolnému svazku obcí Mikrore-
gion Jizera se sídlem Příšovice 60, 463 46 
Příšovice, IČ 70226342 ve výši 282.621,- 
Kč na zajištění vlastních zdrojů mikroregio-
nu na projekt ,,Předcházení vzniku odpadů 
v Mikroregionu Jizera“
s c h v a l u j e
smlouvu o poskytnutí dotace Mikroregionu 
Jizera z rozpočtu obce Radimovice mezi 
Obcí Radimovice a Mikroregionem Jize-
ra, IČ 70226342 se sídlem Příšovice 60, 
463 46 Příšovice
a  u k l á d á
starostce obce podepsat smlouvu o poskyt-
nutí dotace s dobrovolným svazkem obcí 
Mikroregionu Jizera
Termín: 06/2017

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Smlouva o zřízení věcného břemene – Smlouva o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-4014769/VB/02služebnosti č. IV-12-4014769/VB/02

Usnesení č. 19/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-4014769/
VB/02 s fi rmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV - 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
zastoupená na základě plné moci fi rmou 
RYDVAL – ELEKTRO s.r.o., IČO: 25298194 
se sídlem v Lomnici nad Popelkou, plk. Truh-
láře 114, PSČ 512 51
a  u k l á d á 
starostce obce podepsat smlouvu o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
4014769/VB/02 s fi rmou ČEZ Distribu-
ce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, 
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02 zastoupená na základě plné mo-
ci fi rmou RYDVAL – ELEKTRO s.r.o., IČO: 
25298194 se sídlem v Lomnici nad Popel-
kou, plk. Truhláře 114, PSČ 512 51
Termín: 06/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 20/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
n e s c h v a l u j e
žádost Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí fi -
nanční podpory ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 21/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet obce za rok 2016 vč. zprávy o výsled-
ku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2016, a to bez výhrad.

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 22/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
účetní závěrku obce Radimovice za rok 
2016.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 23/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí dotací z Účelového fondu ob-
ce Radimovice níže uvedeným subjektům 
ve výši:

Název příjemce, Název projektu, Dota-
ce v maximální výši
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů RA-
DIMOVICE, Sychrovský pohár 2017, 
10.000,- Kč
MotoRadimovice z.s., Dětský Motoden 
2017, 6.464,- Kč
a  u k l á d á
starostce obce podepsat smlouvu o poskyt-
nutí dotace z Účelového fondu obce Radi-
movice s vybranými subjekty
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 1

Hlasování se zdržela: Mgr. Dagmar Šry-
trová
Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 24/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
3/2017, dle důvodové zprávy.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
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 Usnesení č. 25/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
r o z h o d u j e
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
„Hřiště pro všechny“
j m e n u j e
a) komise pro otevírání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu „Hřiště pro všechny“ 
ve složení: Mgr. Dagmar Šrytrová, Ladislav 
Dvořák, Ing. Kateřina Lesáková, Jaroslav 
Čepelík, Jana Nejedlová, Iva Švec, Robert 
Marek
b) hodnotící komisi pro hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hřiš-
tě pro všechny“ ve složení:
• Mgr. Dagmar Šrytrová
Náhradník: Adéla Hloušková
• Ing. Kateřina Lesáková
Náhradník: Miloslav Bělonožník
• Ladislav Dvořák
Náhradník: Ladislav Dvořák st.
• Jana Nejedlová
Náhradník: Lenka Tauchmanová, DiS.
• Robert Marek
Náhradník: Alena Rejhová
• Jaroslav Čepelík
Náhradník: Tomáš Rulec
• Iva Švec
Náhradník: Hana Brožová
a  u k l á d á
starostce obce zveřejnit na úřední desce 
obecního úřadu zadávací podmínky ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Hřiště pro 
všechny“.
s c h v a l u j e 
demolici herního prvku „Centrum radosti 
dětí“ a vyřazení z inventurního soupisu ma-
jetku obce Radimovice. Termín: 06/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 1

Hlasování se zdržela Iva Švec.
Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 26/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
zpracovat studii technického zázemí 
ve třech variantách. 

1. varianta 
Umístění objektu technického zázemí 
ve svahu (mezi travnatou plochu hasičské 
louky a sportovním areálem). Objekt bude 
zapuštěn více do svahu (dle technických 
možností). Objekt bude jednopodlažní a bu-
de obsahovat: WC, šatnu, sprchu, sklad, mi-
nikuchyňku a výdejní prostor a terasu pro 
posezení (prostor před výdejním místem). 
V návrhu bude zakomponována nová ze-
leň. Vedle objektu budou schody, které spojí 

hasičskou louku se sportovním areálem.
2. varianta

Objekt technického zázemí bude umístěn 
ve svahu (viz. varianta 1), bude jednopod-
lažní a bude obsahovat: sklad, minikuchyň-
ku vč. výdejního prostoru, terasu pro pose-
zení (prostor před výdejním místem). V ná-
vrhu bude zakomponována nová zeleň. Ve-
dle objektu budou schody, které spojí hasič-
skou louku se sportovním areálem.
Druhý objekt bude navržen v prostoru 
„u lesa“ na p.p.č.1057 v k.ú. Radimovice 
u Sychrova a bude obsahovat WC, sprchu, 
šatnu. 

3. varianta
Objekt technického zázemí ve svahu, viz. 
varianta 1. V 1.nadzemním podlaží sklad, 
minikuchyňka, výdejní prostor, terasa pro 
posezení (prostor před výdejním místem). 
Ve 2.nadzemním podlaží dřevěný objekt 
se sedlovou střechou, který bude obsahovat 
WC, šatnu, sprchu a pergolu.
Velikost prostoru pro sklad: 5x10 m, velikost 
prostoru pro minikuchyňku a výdejní prostor 
4-5m x 5 m.
U každé z variant bude zpracována ekono-
mická analýza – předpokládaný rozpočet 
každé varianty. U varianty č. 2  zpracovatel 
studie zajistí  stanovisko  MÚ Turnov, odbo-
ru životního prostředí, zda je možná výstav-
ba objektu WC, sprch a šaten v ochranném 
pásmu lesa.
Zpracovatel studie zajistí vyjádření Národ-
ního památkového ústavu k jednotlivým va-
riantám.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

DiskuzeDiskuze

Aleš Šrytr
Žádá o písemné vyjádření k žádosti, kterou 
adresoval na obec dne 14.5.2017. 
Iva Švec
Dokud není dokončena studie, nelze zatím 
odpovědět, protože nevíme předpokládané 
náklady. Co se týká skladu ve VB-HZ – po-
díváme se na inventuru co tam je uskladně-
no. Dle dopisu na OÚ je zřejmé, že TJ Sokol 
Radimovice má zájem jen o WC.
Aleš Šrytr
SDH Radimovice počká na dokončení stu-
die.
Adéla Hloušková
Zda nejednat o odkup hřiště od TJ Sokol Ra-
dimovice.
Dagmar Šrytrová
TJ Sokol má primárně ve stanovách, že ne-
prodává majetek. S prodejem majetku musí 

souhlasit Předsednictvo České obce sokol-
ské.
Adéla Hloušková
Dotaz na využití volných hodin  hřiště z dů-
vodu konání tenisového turnaje, který potrvá 
celé léto, pro občany, kteří nemají trvalý po-
byt v Radimovicích. 
Ladislav Dvořák
Byla možnost podat žádost do Účelového 
fondu. Občané obce mohou využít moti-
vační program obce a ostatní občané dle 
sazebníku hřiště. Nebylo by spravedlivé 
vůči místním občanům poskytovat hodiny 
zdarma občanům mimo trvalý pobyt v Ra-
dimovicích.

Mimořádného zasedání zastupitelstva obce 
dne 12.6.2017 se zúčastnilo 7 zastupitelů 
a 8 občanů.
Zasedání zastupitelstva obce svolala sta-
rostka obce za účelem odpovědět panu To-
mšů na dotazy z diskuzního fóra obce Radi-
movice http://radimovice.cz/cs/diskuse ze 
dne 31.5.2017.
Zastupitelé a přítomní občané si v disku-
zi vyměnili názory na likvidaci biologic-
ky rozložitelných odpadů. Starostka obce 
zopakovala, že OZV obce Radimovice č. 
1/2015 je v souladu se zákonem. Potvr-
dilo to i ministerstvo vnitra. Právní rozbor 
obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 z mi-
nisterstva vnitra byl předán panu Tomšů. 
Starostka obce odpověděla na dotazy pa-
na Tomšů z diskuzního fóra dne 31.5.2017. 
Rovněž byly zopakovány možnosti likvida-
ce bioodpadů vč. možnosti bioodpad kom-
postovat prostřednictvím domácích kom-
postérů, o které mohli všichni občané loni 
požádat. Pan Tomšů sdělil, že si nebude 
pořizovat další kompostér, trávu nebude 
vozit svým osobním vozem do kompostárny 
na Malém Rohozci a na dále trvá na přista-
vení kontejneru na katastrálním území obce.
V 19:05 hodin se z jednání zastupitelstva 
omluvil zastupitel Jaroslav Čepelík.
Po obsáhlé diskuzi navrhla starostka obce 
usnesení:

 Usnesení č. 27/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
pro rok 2017 přistavení kontejneru pouze 
na trávu v intervalu 1x 6 týdnů, počínaje 
od 1.7.2017 a na větve v termínu na pod-
zim do 31.10.2017.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 1 0

Proti hlasoval: Robert Marek

Výsledek hlasování: usnesení přijato
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Diskuze
František Hoffman
• Dotaz na realizaci polních cest.
Dagmar Šrytrová
• Realizace polních cest začne do týdne.
Kateřina Lesáková
• Vymletá pěší cesta od nádraží k Mohelce
Dagmar Šrytrová
• Zjistíme stav.

Zasedání zastupitelstva obce dne 
29.6.2017 se zúčastnilo 5 zastupitelů, ob-
čané nepřišli.

 Usnesení č. 28/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
smlouva o centralizovaném zadání veřejné 
zakázky uzavřená mezi centrálním zadava-
telem obcí Malá Skála a pověřujícím zada-
vatelem obcí Radimovice ke dni 14.7.2016 
zůstává nadále v platnosti i pro veřejnou 
zakázku „Komplexní nakládání s odpady 
III.“ zadávanou v nadlimitním otevřeném 
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“). V případě ZZVZ 
oproti již zrušenému a neplatnému zákonu                      
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
bude postupováno obdobně a přiměřeně 
v souladu se ZZVZ. 
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 29/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
návrh smlouvy o poskytování služeb k veřej-
né zakázce „Komplexní nakládání s odpa-
dy III.“ (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) 
zadávané v nadlimitním otevřeném řízení 
dle § 56 ZZVZ mezi obcí Radimovice ja-
ko budoucím objednatelem a vybraným do-
davatelem jako budoucím poskytovatelem.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 30/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
„Komplexní nakládání s odpady III.“ zadá-
vané v nadlimitním otevřeném řízení dle § 
56 ZZVZ.

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 31/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
přijetí bezúplatného daru od Liberecké-
ho kraje – pozemku p.p.č. 1270/7 o vý-
měře 582 m2 , ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace .Vymezení da-
ru je dle geometrického plánu č. 469-
97/2016 ze dne 21.9.2016 a smlouvou č. 
OLP/1546/2017
a  u k l á d á
starostce obce podepsat s Libereckým kra-
jem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Li-
berec, IČ 70891508 darovací smlouvu č. 
OLP/1546/2017
Termín: 07/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 32/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
r o z h o d u j e
a) o vyloučení účastníků zadávacího říze-
ní „Hřiště pro všechny“ fi rmu Bonita Group 
Service s.r.o., se sídlem Koráb 131, 666 01 
Tišnov, IČ 27738795 a fi rmu ALESTRA 
s.r.o., se sídlem Tišnovská 305, 664 34 
Kuřim, IČ 29196485 analogicky dle § 48 
odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek z  důvodu 
nesplnění zadávacích podmínek
a  u k l á d á
starostce obce zajistit postup dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, v platném znění
Termín: 07/2017
r o z h o d u j e
b) o zadání veřejné zakázky malého rozsa-
hu „Hřiště pro všechny II“
j m e n u j e
a) komise pro otevírání nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu „Hřiště pro všechny 
II“ ve složení: Mgr. Dagmar Šrytrová, La-
dislav Dvořák, Ing. Kateřina Lesáková, Ja-
roslav Čepelík, Jana Nejedlová, Iva Švec, 
Robert Marek
b) hodnotící komisi pro hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hřiš-
tě pro všechny II“ ve složení:
• Mgr. Dagmar Šrytrová
Náhradník: Adéla Hloušková
• Ing. Kateřina Lesáková

Náhradník: Miloslav Bělonožník
• Ladislav Dvořák
Náhradník: Ladislav Dvořák st.
• Jana Nejedlová
Náhradník: Lenka Tauchmanová, DiS.
• Robert Marek
Náhradník: Alena Rejhová
• Jaroslav Čepelík
Náhradník: Tomáš Rulec
• Iva Švec
Náhradník: Hana Brožová
a  u k l á d á
starostce obce zveřejnit na úřední desce 
obecního úřadu zadávací podmínky ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Hřiště pro 
všechny II“.
Termín: 07/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 33/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
b e r e   n a  v ě d o m í
závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 
2016
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

Nová autobusová linka 
Harrachov – Praha 

S platností od 1. července 
2017 byla zavedena nová 
linka z Prahy do Harracho-
va. V provozu bude každou 
sobotu, neděli a svátek vždy 
s odjezdem v 10:20 hodin 
z Prahy, resp. v 16:00 hodin 
z Harrachova. Nová linka jede 
po trase Praha – Mladá Bole-
slav – Mnichovo Hradiště – Tur-
nov – Železný Brod – Tanvald 
– Harrachov. Linky dopravců 
BusLine i ARRIVa mají shod-
né trojmístné číslo IDOL 780. 
Na území Libereckého kra-
je platí tarifní podmínky IDOL 
(i na nové lince), mimo území 
Libereckého kraje platí tarifní 
podmínky dopravců.



 5 

Další ročník Nohejbalového 
turnaje Cyrila a Metoděje máme 
za sebou. Hlavně tedy 21 hráčů 
ze sedmi týmů a několik věrných 
diváků. Bohužel nám letošní ná-
stup na dovolenou u moře sebral 
dva další týmy, ale i tak jsme, sys-
témem každý s každým, odehráli 
kvalitní turnaj. Pravidelný čtenář 
a divák našeho turnaje ví, že hrají 
samí amatéři a v týmu jsou dva 
chlapi a jedna žena. Každým ro-
kem se ale úroveň turnaje zvedá. 
Přestože valná většina hráčů přes 
rok téměř netrénuje, tak sehranost 
a vůbec hra jednotlivých týmů jde 
opravdu nahoru. V týmu se musí 
všichni vystřídat na svých postech 
na hřišti, takže každý musí podá-
vat, bránit zadní čáru nebo hrát 
na síti. Pravdou ale je, že je to 
srandamač a tak některá podá-
ní připomínala rovnou smeč ze 
zadní čáry a některé smeče na sí-
ti se podobaly šavlovému tanci, 
kde šavle nahradily nohy a ruce 
obou protihráčů. Drobná zraně-
ní, jako jsou modřiny na nohou 
nebo pár kapek krve, tekoucí 
z nosu po špatně provedené hla-
vičce, jsou takovým kořením těch-
to soubojů. K vážnému zranění 

naštěstí nedošlo a tak se všichni 
dočkali konce turnaje a slavnost-
ního vyhlašování vítězů a pora-
žených. 

Loňští vítězové z Vlastibo-
řic, které jsme již nechtěli zvát, 
se letos pozvali sami. Náhodou 
na tancovačce na Jivině. Ale jako 
správní sportovci, bychom je stej-
ně pozvali. Přes jejich sílu a kvali-
tu, měli ale letos v několika parti-
ích opravdu na mále. Nejvíce vy-
rovnaný souboj byl s týmem Al-
kodrinktýýým, kde to bylo o jed-
nom vyhraném míči. Tato partie 
pak dopadla 2-1 ve prospěch 
Vlastibořic, takže o ten pověstný 
chloupek. Ale ani tento souboj na-
konec nebyl vyhlášen tou nejlep-
ší partií. O občerstvení se po celý 
den starala zkušená trojice v této 
sestavě: servírka Kačka, kuchař-
ka Jitka a všeuměl Tomáš. Pivo 
teklo proudem a klobásy se stejky 
se hřály na grilu.

Díky štědrosti a hojnosti na-
šich letošních sponzorů jsme tak 
mohli předat řadu hodnotných 
cen všem týmům, ale mohli jsme 
i vyhlásit celkem 11 individuálních 
cen! Hlavním sponzorem byl již 
druhým rokem Pivovar Rohozec. 

Dále to byli Ontex Turnov, Final 
Příšovice, Démos Liberec, Dorint 
Liberec, Fast ČR, Legrand ČR, 
Aspera a Pivovar Svijany. Zde 
je tedy přehled všech oceněných 
( s jejich přezdívkami nebo jmé-
ny ) a umístění jednotlivých týmů: 
Nejlepší smeč – Kačka a Sláva, 
Nejlepší servis – Jíťa, Nejlepší síťař 
– Réza a Adam, Největší smolař 
– Jarda, Nejhezčí výměna – Ná-
mořníci versus AAA, Nejobětavěj-
ší hráč – Lenka, Nejhezčí dekolt 
– Kája a Cena fair play – Bu-
rák. Konečné pořadí týmů je: 7. 
KAJKOSLAV, 6. NÁMOŘNÍCI, 5. 
ČEPRÖ, 4. AAA, 3. KOŘKA, 2. 
ALKODRINKTÝÝÝM, 1. VLASTI-
BOŘICE.

Naším heslem „Kašlu na rodi-
nu, hraju nohejbal“ se tedy lou-
čím s letošním ročníkem i všemi 
účastníky a těším se na ten další. 
A hlavně děkuji těm, co se chtěli 
a mohli zúčastnit, všem sponzo-
rům a pomocníkům.

Láďa Dvořák – hlavní pořadatel 

turnaje a člen Alkodrinktýýýmu

Nohejbalový turnaj Cyrila a Metoděje



 6 

Zatím asi nejvzdálenější cíl 
v historii obecních výletů jsme mě-
li možnost navštívit letos v červnu. 
Název obce, do které jsme se vy-
dali, asi většině z nás nic neříkal. 
Vzdálenost cca 73 km trvala au-
tobusem asi hodinu a přes Libe-
rec, Jablonné v Podještědí a Ka-
menický Šenov jsme přijeli až 
do Prysku. Možná se nyní ptáte 
proč zrovna tam a proč ne za-
se někam okolo nás? Odpověď 
je celkem jednoduchá. Vesnice 
Prysk se totiž, po několikaletém 
úsilí, stala Vesnicí Libereckého 
kraje roku 2016 a jako vítěz po-
stoupila do celorepublikového ko-
la. V tom se pak umístila na ko-
nečném druhém místě. A zde je 
tedy ta odpověď – jeli jsme čerpat 
inspiraci. 

Přestože autobus byl pro 51 
osob, na cestu se vydalo celkem 
31 výletníků, což je ale standard-
ním průměrem pro obecní výlety. 
Krátce po deváté hodině jsme sjíž-
děli od Kamenického Šenova a již 
sama příroda okolo nám dávala 
vědět, že to bude opět něco tro-
chu nového. Třeba i tím, co nám 
přeběhlo přes cestu. U nás bys-
te čekali srnku nebo kočku, tady 
to bylo stádo laní. Pan Pacák je 
ale zkušený šofér, takže dopravní 
nehoda nehrozila a ani na guláš 
z divočiny tak tedy nezbylo. 

Naše první kroky nás zaved-
ly na Obecní úřad, kde nás při-
vítal pan starosta s doprovodem 
a u kávy jsme prohodili pár slov 
o obci, historii a jejich úspěších. 
Obec Prysk se nachází v CHKO 

Lužické hory a skládá se ze třech 
částí – Horní Prysk, Dolní Prysk 
a Vesnička. V obci se nachází ně-
kolik historických staveb nebo vý-
znamná kulturní památka kostel 
Sv. Petra a Pavla. V okolí je řa-
da turistických tras a cyklostezek 
a naučná stezka s dřevořezba-
mi místního řezbáře. Díky okol-
ním pískovcovým skalám narazíte 
„na každém rohu“ na starý lom, 
ve kterém se těžil pískovec pro 
stavbu místních domků. Jeden ta-
kový lom se v budoucnu má pře-
měnit na amfi teátr. V obci působí 
řada spolků a organizací, které 
se podílejí na kulturním, sportov-
ním a společenském životě obce. 
Z historických důvodů a díky lo-
kalizaci v oblasti Sudet se v ob-
ci nachází již minimum původních 
rodáků a většinu obyvatel tvoří 
přistěhovalci a chalupáři. Z nich 
se ale za poslední desetiletí stali 
prakticky noví rodáci. Díky jejich 
práci a úsilí se jim daří to, co je jin-
de problém. Samozřejmě, ale ani 
zde to není snadná práce a jako 
všude, i zde mají své škarohlídy. 

V krátkosti Vás nyní seznámím 
s procházkou obcí a jejím oko-
lí. Od Obecního úřadu jsme vy-
razili na Meixnerovu pohybovou 
stezku. To je stezka vedoucí oko-
lím obce, doplněná o již zmíněné 

Výlet do Prysku
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dřevořezby. Pohybová je proto, 
že krom dřevořezeb se zde na-
chází také řada různých proléza-
cích, cvičících a posilovacích stro-
jů pro děti i dospělé. Samozřej-
mostí jsou také místa pro odpoči-
nek a relaxaci. Ať už pro ten po-
slední odpočinek, protože stezka 
vede také kolem starého, ale zre-
konstruovaného hřbitova, nebo 
pro oddych na lavičce ve stínu le-
sa, či pro adreanalinovější výběh 
na skalní vyhlídku. Cesta vede ta-
ké přes mokřiny, kde jsme narazi-
li na jednoho tonoucího chudáka. 
Nechali jsme ho ale svému osudu 
a šli klidně dál. On to vlastně ne-
byl žádný tonoucí, ale další dře-
vořezba umístěná v bažině. Míjeli 
jsme také řadu původních stavení. 
V místním pojetí se jedná o hráz-
děné domy a dřevěnky s pís-
kovcovými základy. Po výstupu 
na jednu s vyhlídek a procházkou 
lesem jsme dorazili do největšího 
lomu v okolí. Desítky metrů vytě-
ženého pískovce na délku, šířku 
i výšku, byly opravdu impozantní. 
V budoucnu se zde má hrát diva-
dlo nebo znít hudební představe-
ní. Cestou z lomu jsme na neda-
leké louce mohli sledovat další 
přírodní zajímavost. To co jsem 
již zmiňoval při našem příjezdu 
od Prysku. Asi sto metrů od nás 
běželo velké stádo laní a za nimi 
několik majestátních jelenů. Okolí 
je totiž vyhlášené říjiště. Díky to-
mu se poslední dobou stalo také 
místem pro výjezdy lovců, kteří si 
za své peníze přijedou střelit své-
ho jelena, či kance. Občas to tu 
prý vypadá jako na safari. Zpát-
ky ale k našemu výletu. Jelikož se 
již blížil čas oběda, sešli jsem se 
všichni v restauraci na koupališti, 
kde nás čekal řízek s brambo-
rem a chlazené pivo. Restaurace 

je obecní, stejně jako požární ná-
drž, která funguje jako koupališ-
tě a dětské hřiště zároveň. Hned 
vedle se nacházejí tenisové kurty, 
které byly v době naší návštěvy 
zcela zaplněné. Po obědě a ka-
fíčku nás čekala poslední místní 
atrakce, a to kostel Sv. Petra a Ja-
kuba. Tato budova byla v minu-
lých letech zcela zrekonstruová-
na a vybavena novým osvětlením 
a mobiliářem. Nutno přiznat, že 
rekonstrukce se maximálně zda-
řila a celý interier i exterier kostela 
je opravdu nádherný. 

Návštěva kostela byla to po-
slední, co jsme byli schopni stih-
nout, i když by bylo možné ješ-
tě vyběhnout na nedaleký kopec 
Střední vrch. To je místo, kde se 

konají další obecní kulturní akce. 
Výstup tam je ale celkem náročný 
a prý dost adrenalinový. A jelikož 
se již den přehoupl do brzkého 
odpoledne, rozhodli jsme se tuto 
cestu nechat na někdy jindy. Ná-
sledovala tedy již jen poslední fot-
ka všech účastníků před obecním 
úřadem a rozloučení s panem 
starostou. 

Musím říct, že Prysk je opravdu 
pěkné a zajímavé místo. Nejspíše 
tu žijí lidé, kteří jsou ochotni pro 
vesnici udělat, co mohou a tím 
vlastně pracovat sami pro sebe 
a pro své blízké. Říkají si Přeška-
váci. Zcela jistě jsou to ale nor-
mální lidé, jako všude jinde. 

Ladislav Dvořák - místostarosta
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Třetí letošní mariášový turnaj vyhrál Dan Pešta, který po dvou třetích místech konečně turnaj ovládl a za-
slouženě se dostal i do čela celkového pořadí RML 2017 se slušným náskokem 6 bodů před Láďou Dvo-
řákem. U fi nálového stolu tentokrát porazil druhého Jardu Žalského i svého bratra Tomáše, který skončil 
třetí. Před letní přestávkou je tedy ligové pořadí TOP 10 následující:  Jarda Žalský

Mariášová liga

POŘADÍ RML 2017

1.  PEŠTA Daniel 48 bodů

2.  DVOŘÁK Láďa 42 b.

3.  PEŠTA Tomáš 39 b.

4.  VOŠTENÁK Láďa 33 b.

5.  ŽALSKÝ Jarda 32 b.

6.  PREISLER Martin 32 b.

7.  ČERNÝ Vojta 31 b.

8.  STRNAD Daniel 27 b.

9.  BĚLONOŽNÍK Adam 23 b.

10.  DURDIS Jan 13 b.

Úspěch radimovických volejbalistů
Zimní sezónu zakončili radimovičtí volejbalisté skvělým výsledkem. Po čtyřleté pauze se opět přihlásili 
do dlouhodobé soutěže neregistrovaných hráčů v liberecké 2. lize AVL. Této soutěže se zúčastnilo cel-
kem 20 týmů, každý tedy odehraje celkem 19 zápasů v základní části soutěže, poté následuje fi nálo-
vý turnaj pro 5 nejlepších týmů. Naše smíšené družstvo ve složení Zítková, Žalská, Bělonožník, Černý, 
Humenský, Pešta T., Svátek, Žalský ml. a Žalský st. vyhrálo již celou základní část a v závěrečném 
fi nálovém turnaji tuto pozici potvrdilo tak, že ve čtyřech zápasech dokonce neztratilo ani jeden set! 

Kalendář akcí
11. – 13. srpna – Mohelské ostrovy aneb ulov 

svého bobříka

19. srpna – Sychrovský pohár
2.-3. září – Sychrovská pouť
16. září – Krajské dožínkové slavnosti

Dne 9.června byla zdemolována většina dřevěných herních prvků Centra radosti dětí. Asi všichni, kteří přišli pomoc prvky rozebrat, byli 

překvapeni, v jak velkém rozsahu byly prohnilé kůly resp. stojny.


