
První číslo Zpravodaje se nese 
v duchu voleb. Řada z nás se ješ-
tě nestačila vzpamatovat z novo-
ročních předsevzetí a už tu byly 
prezidentské volby. V době koná-
ní první kola prezidentských voleb 
mohli občané vyjádřit svůj názor 
na případnou stavbu technické-
ho a sociálního zázemí prostřed-
nictvím anketních lístků, které se 
odevzdávaly do zapečetěné urny 
ve víceúčelové budově. Z celko-
vých 229 oprávněných voličů vyjádřilo svůj názor 152 občanů (z toho byl 1 hlasovací lístek neplatný). 
Všem, kteří přišli hlasovat děkuji. Celkem 65,94 % občanů v anketním lístků vyjádřilo svůj názor k případné 
stavbě technického a sociálního zázemí, zároveň řada z Vás využila možnost se vyjádřit co v obci chybí. 
Celkem 82 občanů se vyjádřilo pro potřebu doplnit sportovní areál o objekt technického a sociálního zá-
zemí. Proti bylo 56 občanů. Pro stavbu v prostoru svahu mezi hřištěm a „hasičskou loukou“ hlasovalo 70 
občanů, proti bylo 68 občanů. Je vidět, že se nepotvrdilo tvrzení některých občanů, kteří veřejně prohla-
šovali, že stavbu nikdo nechce. Kompletní výsledky hlasování vč. všech poznámek, které občané do do-
tazníku napsali, uveřejňujeme v další části Zpravodaje. 

Některé náměty na zlepšení co v obci vylepšit jsou reálné zrealizovat. Opravu pěších cest k nádraží, pro-
čištění příkopů k nádraží nebo zřízení místa pro přecházení v prostoru u soch třech svatých, autobusové 
zastávky či prověření umístění semaforu zastupitelé podporují. O zadání projektových prací na výstavbu 
technického a sociálního zázemí rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání, viz. usnesení v článku OÚ In-
formuje.Tak, jako musíme všichni respektovat výsledek prezidentských voleb, tak bychom měli respektovat 
i výsledky ankety a rozhodnutí zastupitelstva.

Prezidentské volby ukázaly jak je naše společnost rozdělená. V prv-
ním kole odevzdalo platný hlas 5 148 141 voličů (61,92%), v druhém 
kole to bylo již 5 554 596 voličů (66,6%). Výsledky jednotlivých kan-
didátů v 1.kole uvádíme v další části Zpravodaje. V druhém kole zví-
tězil stávající prezident před prof. Jiřím Drahošem o 152 184 hlasů. 
Miloši Zemanovi dalo svůj hlas 2 853 390 voličů (51,36%), prof. Dra-
hoš získal 2 701 206 hlasů (48,63%).

V Radimovicích v obou kolech zvítězil prof. Drahoš, v prvním získal 
56 hlasů (30,27%), Miloš Zeman 42 hlasů (22,70%). V druhém kole 
opět zvítězil prof. Drahoš. Obdržel 107 hlasů (60,45%), Miloš Zeman 
70 hlasů (39,54%). Volební účast byla v Radimovicích v prvním kole 
79,49%, v druhém kole 78,07%. 
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Obecní úřad informuje
 Usnesení č. 1/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
b e r e  n a  v ě d o m í
inventarizační zprávu za rok 2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 2/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
b e r e  n a  v ě d o m í
výroční zprávu o poskytování informací 
v roce 2017 podle zákona č. 106/1999 
Sb., O svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 3/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolní zprávu o fi nanční činnosti DSO 
„Mikroregionu Jizera“ v roce 2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Motivační program 2018Motivační program 2018

Každý občan s trvalým pobytem v obci Ra-
dimovice bude mít na rok 2018 k dispozi-
ci 5 hodin zdarma na víceúčelovém spor-
tovišti prostřednictvím permanentky, kterou 
si může osobně proti podpisu vyzvednout 
v č.p.43. Permanentka je nepřenosná. 
Ostatní občané, kteří pravidelně pro obec 
pracují ve formě brigád případně spoluor-
ganizují sportovní a společenské akce, bu-
dou moc využít permanentku na 5 hodin 
v případě, že jejich žádost bude schválena 
zastupitelstvem obce.

 Usnesení č. 4/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
motivační program obce Radimovice 
na rok 2018. Poskytnutí 5 hodin zdarma 
na víceúčelovém sportovišti občanům s tr-
valým pobytem v obci Radimovice a oso-
bám, kterým zastupitelstvo obce schválí 
jejich žádost na přidělení 5 hodin zdarma 
na víceúčelovém sportovišti.

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 5/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt „Dopl-
nění Hřiště pro všechny II“ do Dotačního 
fondu Libereckého kraje, programu č. 2.1 
Program obnovy venkova ve výši 45.000,- 
Kč (celkové náklady projektu 90.000,- Kč, 
vlastní podíl obce 45.000,- Kč)
a  u k l á d á
starostce obce podat žádost o dotaci 
na projekt „Doplnění Hřiště pro všechny 
II“ do Dotačního fondu Libereckého kraje, 
programu č. 2.1 Program obnovy venkova
Termín: 23.2.2018
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
Starostka obce informovala, že obec Radi-
movice podá na Liberecký kraj ještě žádost 
o dotaci do Požárního fondu na pořízení 
věcných prostředků požární ochrany.
Aleš Bursa – žádá udělat branku z kurtu, 
aby když přeskočí míč oplocení, tak aby 
hráč nemusel obcházet celý kurt.
Dagmar Šrytrová – tento požadavek by 
měl vzejít od hráčů na Sokol, obec si nepro-
najímá kurty, ale obec zašle žádost na TJ 
Sokol.

Výsledky ankety konané ve dnech 12.-Výsledky ankety konané ve dnech 12.-

13.1.201813.1.2018

Starostka obce informovala o výsledcích 
ankety, které byly uveřejněny na úřední des-
ce OÚ. Počet osob zapsaných v seznamu 
s právem hlasovat: 229, počet platných 
odevzdaných hlasů: 151. Účast: 65,94 %. 
Celkem 82 občanů se vyslovilo pro dopl-
nění sportovního areálu o objekt technické-
ho a sociálního zázemí, proti bylo 56. Pro 
stavbu ve svahu tzn. mezi hasičskou loukou 
a sportovištěm se vyslovilo 70 občanů, pro-
ti bylo 68. Celkem 30 občanů se vyjádřilo 
v poznámce k otázce č. 1 a č.2. Celkem 
84 občanů se vyjádřilo co v obci chybí a co 
by navrhli v následujících letech realizovat.
Zastupitelé měli k výsledkům ankety pra-
covní zasedání. Shoda byla na zadání pří-
pravných prací na projektovou dokumentaci 
na opravu/údržbu pěších cest k vlakovému 

nádraží a pěší turistické cesty od nádraží 
ČD k Mohelce a zjištění zřízení místa pro 
přecházení v prostoru u soch třech svatých 
vč. návrhu umístění autobusové zastávky/
příštřešku.

 Usnesení č. 6/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
1/2018 ve výši 40.000 Kč na projektové 
práce (pěší cesty + místo pro přecházení)
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
K výstavbě budovy technického a sociálního 
požádala starostka obce, aby se každý za-
stupitel vyjádřil. Po delší diskuzi, v které za-
zněly argumenty pro pokračování na pro-
jektových prací i argumenty proti pokračo-
vání, došlo k návrhu usnesení.

 Usnesení č. 7/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
vypsat výběrové řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace technického a so-
ciálního zázemí k územnímu a stavebnímu 
řízení ve variantě A a B.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 1 0

Proti hlasovala: Iva Švec.
Výsledek hlasování: usnesení přijato.
Termín: 03/2018

Vyřazení velkoobjemového kontejneru Vyřazení velkoobjemového kontejneru 

z majetku obcez majetku obce

Starostka obce navrhla vyřadit velkoobje-
mový kontejner z majetku obce. Po diskuzi 
bylo rozhodnuto, že do příštího zasedání 
bude zastupitelům předložena fotodoku-
mentace a následně bude rozhodnuto zda 
bude vyřazen z evidence.

DiskuzeDiskuze

Aleš Bursa – zda jsou již návrhy na místo vý-
sadby stromu republiky (lípy).
Dagmar Šrytrová – žádný návrh od obča-
nů zatím nebyl doručen na OÚ, zatím je vy-
bráno místo v parku za OÚ.
Aleš Bursa – líbilo by se mi místo co byla la-
vička u čekárny nebo vyříznout místo do as-
faltu v místě vánočního stromu.
Ladislav Dvořák – do svahu pod hřiště.
Adéla Hloušková – při vjezdu do obce od Ji-
viny.



 3 

Kateřina Lesáková – prostor křižovatky 
„u šípku“ u nově vybudované polní cesty 
(VPC 5.1.).

Dagmar Šrytrová – prověří možnost, zda 
by vlastníci pozemku souhlasili s výsadbou 
stromu a instalací případné lavičky u lípy 

v prostoru „u šípku“.

Výsledky ankety konané ve dnech 12.-13.1.2018
Otázka č. 1Otázka č. 1

Souhlasíte s tím, že je potřeba Souhlasíte s tím, že je potřeba 

doplnit sportovní areál s herními doplnit sportovní areál s herními 

prvky pro děti o objekt technického prvky pro děti o objekt technického 

a sociálního zázemí ? a sociálního zázemí ? 

Ano Ne Poznámka

82 56 30

Poznámky k otázce č. 1:
1. Rozhodně ne v rozsahu, v jakém bylo 
prezentováno.
2. Myslím, že by bylo dostačující vyměnit 
unimobuňky, které jsou na sportovišti.
3. Nedokážu posoudit.
4. Pouze sociální zázemí.
5. Souhlasil bych pouze s výstavbou soci-
álního zázemí.
6. Předražené, zbytečné.
7. Objekt je naprosto nesmyslně předraže-
ný a v navržené podobě není třeba.
8. Objekt je naprosto nesmyslně předraže-
ný a v navrhované podobě není třeba.
9. Objekt za 6 000 000,- Kč pro technic-
ké a sociální zázemí se cenově rovná dvě-
ma rodinným domkům. To většina obyvatel 
nepotřebuje.
10. Tuto potřebu spíše nevidím.
11. WC je pro účastníky sportoviště a dět-
ského hřiště nutné.
12. Pokud budou mít přístup sportující pro 
sezonní využití  WC - případně sprcha.
13. Stačilo by pouze WC.
14. Sportovní areál by potřeboval hlavně 
WC, stačily by 2x TOI. Technické zázemí 
= na místo stávajících zchátralých „buněk“ 
= NOVÝ.
15. Uvedený dotazník nesplňuje dostatečné 
informace pro objektivní vyjádření. Nejsou 
známy celkové náklady investice. Není uve-
deno, kdo je investorem a garantem fi nan-
cování celé investice. Kdo uhradí trvale ná-
klady na provoz.
16. Pokud SDH výhledové dlouhodobě bu-
de mládež vychovávat.
17. Ano, ale měl by primárně sloužit potře-
bám sportovního areálu nikoliv jako příle-
žitostně používaný a stále obsazený sklad 
hasičů.
18. Měl by však primárně sloužit potřebám 
sportovního areálu, nikoliv jako příležitostně 
používaný a stále obsazený sklad hasičů.
19. Pokud budova nebude sloužit pouze 
pro účely hasičskému sboru a bude veřej-
nosti přístupná tak ano. (Klíče bych půjčoval 

s ostatními od hřiště).
20. Měl by však primárně sloužit potřebám 
sportovního areálu, nikoliv jako příležitostně 
používaný a stále obsazený sklad hasičů.
21. Potřeba to není, ale u sportovního areá-
lu by WC bylo fajn, i vzhledem k tomu, že se 
tu často konají hromadné akce.
22. Otázkou je jak se bude řešit, to když bu-
dou chtít jít děti, které budou na hřišti na wc. 
Bude zde muset být odemčeno? Jak se ale 
zamezí tomu, aby nechodili cizí občané, 
např. turisti, kolemjdoucí atd.
23. Doplnit herní doplňky pro děti ano. 
Technické zázemí ne. Sociální zázemí je 
možno řešit mobilními buňkami, občerstvení 
je možno podávat v mnoha stáncích, které 
již byly zakoupeny.
24. Z důvodu delších poznámek jsem další 
náměty a připomínky připojila do samostat-
né přílohy, která je součástí anketního lístku.
25. Pouze herní prvky pro děti a WC.
26. Pouze sociální zázemí.
27. Pouze sociální zázemí.
28. Nevím, jak investice zatíží rozpočet ob-
ce. Děti a mládež jistě nebudou využívat toto 
zařízení - WC, sprchy, skladovací prostory.
29. Pouze sociální zázemí.
30. Herní prvky by měly být ze dřeva, plas-
tu a z provazu ne nerez, železo (nepraktic-
ké).

Otázka č. 2Otázka č. 2

Souhlasíte s případnou stavbou Souhlasíte s případnou stavbou 

objektu, který může obsahovat objektu, který může obsahovat 

sklad sportovního vybavení sklad sportovního vybavení 

a překážek, WC a šaten se sprchou a překážek, WC a šaten se sprchou 

a prostorem pro příležitostné a prostorem pro příležitostné 

drobné občerstvení při akcích drobné občerstvení při akcích 

pořádaných spolky případně pořádaných spolky případně 

obcí Radimovice na rozmezí obcí Radimovice na rozmezí 

obecních pozemků p.č. 685/7 obecních pozemků p.č. 685/7 

a 685/2 a 173/5 v k.ú. Radimovice a 685/2 a 173/5 v k.ú. Radimovice 

u Sychrova v prostoru svahu mezi u Sychrova v prostoru svahu mezi 

hřištěm a „hasičskou“ loukou ?hřištěm a „hasičskou“ loukou ?

Ano Ne Poznámka

70 68 30

Poznámky k otázce č. 2:
1. Není potřeba kvůli závodům, které jsou 
1x za rok. Nikdo jiný než SDH objekt nikdy 
nepoužije! Právě z důvodu pronájmu hasič-
ské louky. Povolili by tam hasiči zábavu ne-
bo motoden?

2. Jakákoli další stavba bude vyžadovat 
každý rok peníze z rozpočtu na údržbu. 
Kvůli akci 1-2x za rok je to zbytečné.
3. WC, šatny - sprchy jsou v areálu ne-
zbytné
4. viz.poznámku k bodu 1) (tj. Objekt je 
naprosto nesmyslně předražený a v navr-
hované podobě není třeba).
5. viz. bod 1) (tj. Objekt je naprosto ne-
smyslně předražený a v navrhované podo-
bě není třeba).
6. Projekt za cca 6 000 000,- Kč je pro 
obec s necelými 300 obyvateli nesmysl 
a vrchol nezodpovědnosti.
7. Spíše umístit k lesu.
8. Naléhavá potřeba takové stavby dle 
mého názoru není. Hřiště není obce, hasiči 
jsou jednou za rok, technika se transportuje.
9. Kdo bude tento doplněný areál spra-
vovat? Úklid apod. Bude se moci použít 
i mimo akce pořádané obcí? V případě, že 
ano, kdo vydá klíč např. pro použití WC ?
10. Za 6 miliónů ? Myslím si, že hasiči mají 
dost prostoru na svoje aktivity !!!!
11. Varianta s nejnižšími fi nančními náklady.
12. Příliš velká a fi nančně náročná stavba.
13. Jednopodlažní objekt zapuštěný 
do svahu.
14. Výstavbu by měly iniciovat spolky. Za-
řízení by využívaly převážně ony. Profi nan-
covat z vlastních zdrojů a dotačních fondů.
15. Dovedu si představit i možnost posunu-
tí na rozmezí pozemků 1066 spodní část 
a 685/2 tedy mezi „koupalištěm“ a „hasič-
skou“ loukou.
16. Souvisí s poznámkou bodu 1.(tj. Pokud 
SDH výhledové dlouhodobě bude mládež 
vychovávat.)
17. Ano, ale s podmínkou vyjasněného fi -
nancování a zjištěné dotace v min. výši 
70%.
18. S podmínkou vyjasněného fi nancování 
a zajištěné dotace v min. výši 70%.
19. Za předpokladu dotace, která většinou 
činí 75%, tak ano.
20. S podmínkou vyjasněného fi nancování 
a zajištěné dotace v min. výši 70%.
21. Preferuji menší objekt s WC.
22. Souhlasím v případě, že budova bude 
odpovídající svou velikostí (menší) a typem 
stavby (sportoviště a památk. zóna).
23. Souhlasím se stavbou, pokud bude slou-
žit nejen pro hasičské účely, ale např. třeba 
i nějakému spolku či klubu. Např. k využití 
nějaké akce vánoční besídky, akce pro děti 
a rodiče, pozvání nějaké kapely atd. Pod-
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mínka pro všechny stejně.
24. Myslím, že jedna budova pro tak malou obec stačí - kuchyňka 
tam je, WC též. Zbytečně zadlužit obec!
25. Plánek (viz. níže) je naprosto nepřehledný.
26. Větší úsilí o snahu dohodnout se s Lesy ČR.
27. Pouze sociální zázemí.
28. Zbytečná stavba.
29. Takováto investice není v zájmu obce.
30. Postavila bych zázemí jak bývalo - jak bývaly kabiny a klubov-
na.

OtOtázka č. 3ázka č. 3

Co si mysCo si myslíte, že by podle Vás měl případný objekt líte, že by podle Vás měl případný objekt 

obsahovat.obsahovat.

WC ŠATNA
SPR-
CHA

SKLADO-
VACÍ PRO-

STORY

MÍSTNOST 
PRO OBČER-

STVENÍ

JINÉ 
(UVEĎTE 

JAKÉ)

95 75 63 75 54 4

Poznámky k otázce č. 3:
1. Sběrné místo BRKO.
2. Nic.
3. U objektu parkovací stání.
4. Požadavky na vybavenost musí předložit investor.
5. Zastřešený prostor skýtající úkryt před mokrem/deštěm. Sou-
částí by mohla být zeleň - stromový val/ovocný strom…
6. Šatna 2x.
7. Šatna, sprcha – ne, místnost pro občerstvení – dejme tomu….
8. Součástí stavby by mělo být širší venkovní schodiště propojující 
pozemky 685/7 a 685/2.
9. Nesouhlasím.
10. Místnost pro pořádání nějaké akce např. s hudbou - maškarní 
pro děti atd.
11. Prostor šatny využít jako klubovnu pro mládež a Sokol.
12. Stavba není potřeba.
13. Místnost pro občerstvení bych navrhovala k dalším diskuzím.
14. Sprcha není prioritou.
15. Stavba je zbytečná.
16. Žádný objekt.
17. S navrženým projektem nesouhlasím a nebudu se nadále vyjad-
řovat.

OtáOtázka č. 4zka č. 4

SouhlasSouhlasíte se spolufi nancováním případného objektu íte se spolufi nancováním případného objektu 

a provozu z rozpočtu obce?a provozu z rozpočtu obce?

Ano Ne Poznámka

75 52 21

Poznámky k otázce č. 4:
1. Jaký je jiný zamýšlený účel než pořádání poháru? Když založí-
me jiný spolek, taky nám obec postaví šatny?
2. bod 1) (tj. Předražené, zbytečné)
3. viz. poznámka k bodu 1) (tj. Objekt je naprosto nesmyslně 
předražený a v navrhované podobě není třeba).
4. viz. bod 1) (tj. Objekt je naprosto nesmyslně předražený a v na-
vrhované podobě není třeba).
5. Aby se obec moc nezadlužila.
6. Ano, ale zkusil bych vymyslet užitečnější projekt.
7. Záleží v jaké výši!

8. Pokud nebude rozpočet obce zatížen velkým dluhem.
9. Hrozilo by zadlužení obce. Ponechat rozhodnutí na zastupite-
lích v příštích komunálních volbách !!!
10. Bude-li to nezbytně nutné, maximálně do výše 1 mil.
11. Jen do výše 500.000,- Kč.
12. Obec posoudí do jaké míry bude zařízení sloužit občanům 
a za jakých podmínek. V zájmu obce je rozšiřovat občanskou vyba-
venost.
13. Stavbu preferuji realizovat/fi nancovat z dotačního titulu v maxi-
mální možné míře !!! Spoluúčast obce bude ale asi nezbytná. Na fi -
nancování provozu se musí spolupodílet obec, spolky, respektive 
uživatelé stavby.
14. Spolky by měly být spolufi nancovány.
15. Spoluúčast rozpočtu pro obec max. 30% ceny stavby. Částka 
na celoroční provoz nikým nebyla vyčíslena.
16. Spoluúčast rozpočtu pro obec max. 30% ceny stavby. Částka 
na celoroční provoz nikým nebyla vyčíslena.
17. Spolufi nancování je při dotaci podmínkou. Plné pokrytí nákladů 
je nepřijatelné.
18. Spoluúčast rozpočtu pro obec max. 30% ceny stavby. Částka 
na celoroční provoz nikým nebyla vyčíslena.
19. Výhradně z rozpočtu obce.
20. Obec může peníze využít na jiné účely ve prospěch všech obča-
nů !
21. Jako první je třeba stanovit max. částku z rozpočtu a teprve 
na základě toho stanovit možnou cenu projektu vč. dotací.
22. Pokavad na to obec má, nevidím problém.
23. Nejsou známy celkové náklady a v jakém rozsahu by se podílela 
obec.

OtázOtázka č. 5ka č. 5

Co je hlavním mCo je hlavním měřítkem pro případné odmítnutí realizace ěřítkem pro případné odmítnutí realizace 

objektu ?objektu ?

CENA
STAVBA 

NENÍ PO-
TŘEBA

NECHCI STAV-
BU NA DA-
NÉM MÍSTĚ

NECHCI, ABY SE OBEC 
FINANČNĚ PODÍLELA NA REALI-
ZACI PROJEKTU PRO SPOLKY

PO-
ZNÁM-

KA

60 45 35 30 27

Poznámky k otázce č. 5:
1. Technické a sociální zázemí je potřeba a žabomyší válka 
pí. Švecové mě nezajímají, ať si zamete před vlastním prahem.
2. Proč je tu bod 4? Prezentováno bylo, že objekt bude obecní 
a pro veřejnost. Na konci dotazníku už je jen pro spolky? A proč 
množné číslo ?
3. Neudržitelná cena údržby. Projekt by příliš zasahoval do dané-
ho místa (projekt od ARTIKL naštěstí vypadá, že by mohl splynout 
s hotelem)
4. Souhlasím se stavbou.
5. viz. poznámka k bodu 1) (tj. Objekt je naprosto nesmyslně 
předražený a v navrhované podobě není třeba).
6. viz. bod 1) Objekt je naprosto nesmyslně předražený a v navr-
hované podobě není třeba).
7. Rozměry.
8. Za cenu rodinného domu by se postavila pouze garáž + WC - 
předražený projekt.
9. Bude-li vyšší než 1 mil. Kčs (spolufi nancování).
10. Plně projekt podporuji.
11. Skladovací prostory mohou být přistaveny v místě neúčelného 
parčíku za poštou.
12. Umístění stavby na sportovišti nebo v jeho blízkosti na parcele č. 
1066.
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13. Tato investice není určena k občanské vybavenosti pro všechny 
občany.
14. Stavba je určitě potřebná ke sportovišti, tak i k hasičské louce. 
Umístění stavby u lesa nebo pozemku č. 1066.
15. Osobně nemám žádné měřítko je potřeba, aby se obec rozvíje-
la.
16. Dle stávajícího návrhu by objekt celoročně fungoval jako sklad 
hasičů - na tak lukrativním místě není třeba.
17. Dle stávajícího návrhu by objekt celoročně fungoval jako sklad 
hasičů - na tak lukrativním místě není třeba.
18. Dle stávajícího návrhu by objekt celoročně fungoval jako sklad 
hasičů - na tak lukrativním místě není třeba.
19. Už zdravý selský rozum napovídá, že hasičská louka před stát-
ním zámkem Sychrov a v těsné blízkosti soch 3.svatých je nevhodná.
20. Lépe promyslet situaci a využití v souvislosti s možnými stavba-
mi v následujících letech. 
21. Stavba není potřeba, abo, v podstatě není potřeba, ale nejsem 
absolutně proti, pokud další provoz nebude příliš nákladný a pokud 
ti, co pro obecní život něco dělají.
22. Odpovídající cena je opodstatněná, stavba je potřeba, už tam 
něco mělo být, na jiném místě nemá smysl. Obec a spolky jedno 
jsou, alespoň v Radimovicích.
23. Nejsem si jistá tím místem. Nejsem si jistá jak budova zapadne 
do rázu krajiny, už tak je tam dost budov - např. hotel, Konrád. Je to 
tam vzdušné.
24. Není žádný důvod k odmítnutí.
25. Lépe využít stávající úložné prostory, případná stavba ke kultu-
ráčku na stranu parčíku, parčík je téměř nevyužíván.
26. Jsem pro výstavbu.
27. Bohužel spoluobčané, kteří se nezůčastňují a nejvíce remcají !!!
28. Zařízení nebude sloužit všem občanům. Obec by byla zatížena 
nemalými provozními náklady.

OtázOtázka č. 6ka č. 6

Co jiného Co jiného byste navrhovali v obci Radimovice v následujících byste navrhovali v obci Radimovice v následujících 

letech realizovat ?  Co Vám zde chybí ?letech realizovat ?  Co Vám zde chybí ?

1. Úprava turistické cesty k nádraží.
2. Úprava terénu cesty k nádraží, větší postih pejskařům - majite-
lům psů za volné pobíhán a znečišťování komunikací !!!!
3. Zajistit opravu hlavní komunikace, opravit zábradlí a povrch 
tzv. „chodníků k nádraží“.
4. Vyřešit černé skládky v okolních lesích!! Odvoz BRKO!  Aby ně-
kteří zastupitelé na dotaz reagovali odpovědí a ne osobními injekti-
vy mimo dané téma.  Vymezení ploch pro ohňostroje - nepořádek 
musí uklízet majitel, hluk stresuje domácí i divokou zvěř.
5. Kanalizace, peníze bych investovala do nákupu hnědých popel-
nic a multikáry, která by svážela bioodpad. Bohužel je letos v le-
se opět skládka větví, trávy, kytek apod. I hromady trávy ve stráni 
za sportovištěm, která je nejspíš ze sekání has.louky!   Větší investice 
do osvětlené, přechod u Rejhů.
6. Chybí zdraví rozum spoluobčanů.
7. Kanalizaci.
8. Něco pro všechny občany např. kanalizace.
9. U zámku autobusová zastávka ve směru do Turnova - turisté če-
kají u Konráda a autobusáci je ignorují, místní sedí na plotě naproti 
třem svatým (přístřešek - žádná „perníková chaloupka“ jako na ná-
vsi) a přechod.
10. Obecní automobil pro pomoc potřebným (děti - školka, důchod-
ci - lékař, nákup…)
11. Dle mého názoru má obec vše potřebné. Co mi zde chybí? 
Úcta k lidem, kteří se o modernizaci Radimovic zasloužili od dob 
porevolučních až do současnosti.

12. Chybí přátelské vztahy mezi občany obce.
13. Chybí vůle zastupitelstva přepočítat poplatky za odpad. Za od-
pad zaplatí každý občan (i dítě) s trvalým bydlištěm v obci. Někteří 
občané vůbec neplatí při současném systému a odpovědi typu - 
„kolik by platila rodina kde je 6 osob neobstojí, protože to jsou třeba 
2 rodiny. Nikdo však nebere v potaz seniory, kteří platí totéž co těch 
6 osob. To je v pořádku? Pořád jsou to jenom řeči, ale argument 
chybí.
14. Koupaliště.
15. Vyřešit odtok dešťové vody - kanalizace pod rekreačním ob-
jektem KVĚTA v lese, vymílání cesty. Cesta je součástí turistických 
značek. Výsadba stromů na dětském hřišti - není stín pro malé děti 
v kočárku.
16. Od vlakového nádraží nejsou chodníky a tím vám děti běhají 
po silnici, což je velmi riskantní. Ač to jsou dětské výlety, pouť, akce 
na zámku atd. Opravit zkratky od vlakového nádraží směr náves. 
Kazí to vzhled, pohled na naši pěknou obec.
17. Pravidelné přistavování a odvoz kontejnerů na bioodpad.
18. Rozvod plynu v obci.
19. Např. zavedení plynu.
20. Kanalizace, kontejnery na trávu a listí v majetku obce.
21. Kanalizace, vodovodní řád.
22. Přístřešek u autobus. zastávky u zámku výsadba lip.
23. Přechod pro pěší u Rejhů, mateřská školka.
24. Až se něco objeví, dám vědět = :)
25. Opravit silnici. Postavit na hřišti levnější variantu WC, sprcha. 
Nové pouliční lampy.  Levnější poplatky za odpad.
26. Plyn. Více osvětlené dekorace během svátků vánočních. Více 
květinové výzdoby a výsadby v letních měsících. Zlepšit možnost 
nákupu čerstvých potravin.
27. Koupaliště. Lepší dopravní spojení - aby zde zastavovaly nejen 
osobní vlaky, ale i rychlíky.
28. Mateřská školka.
29. Celoročně kontejnery na rostlinný odpad. Kanalizaci. Vyčištění 
levého břehu silnice od náletů a stromů v délce od Berkmanů až 
po tunel. Pokud je to soukromé navrhnout to s obcí o vykácení. Hrozí 
pád stromů na silnici a auta.
30. Plyn, kanalizace.
31. V obci se realizovalo hodně projektů - a já jsem s prací zastupi-
telstva spokojená. Chybí kanalizace - (ale chápu, že je to pro obec 
těžko řešitelné).
32. Obnovu cest od nádraží ČD k říčce Mohelce. Rekonstrukci 
a vyznačení pěší cesty od nádraží ČD lesem (od Bílkových) k návsi 
(k objektu Květa).
33. Se správou obce jsme spokojeni.
34. Koupaliště.
35. Kanalizace.
36. Veřejná kanalizace. Kostel.
37. V případě, že by se nerealizovala budova technického zázemí 
tak vyměnit svítidla veřejného osvětlení za účinnější, doplnit tam, 
kde chybí. Opravit pěší cesty k nádraží ČD. Rekonstruovat pěší ces-
tu od nádraží ČD k Mohelce.  Chybí mi: tenisový kroužek pro děti 
a dospělé.
38. Herní prvky pro děti bych doplnil o streetwork fi tnes prvek.  Pro 
teenagery/dospělé, případně seniory. V Radimovicích mi chybí stro-
mová alej s ovocnými stromy - třeba podél cesty u rybníka. V Radi-
movicích mi chybí kaple nebo podobná stavba.
39. Dráha pro in-line, U-rampa, odkup vily Zelenka, její rekonstruk-
ce a park u vily. Koupaliště - veřejné !
40. Modernizace cesty k vlakovému nádraží. Lokální opravy komu-
nikace od krámu k rybníku poškozeno nadměrně těžkou dopravou 
(nákladní auta).
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41. Odvodnění návsi - veškerá voda teče po silnici.
42. Vybudovat alespoň malé koupaliště. Vybudovat kryté dřevěné 
sezení s kuchyňkou a elektřinou pro sportovce a případné rodinné 
akce občanů.
43. Obnovit koupaliště menších rozměrů pro místní občany. Vy-
budovat přímo na hřišti na pozemku Sokola, kryté dřevěné sezení 
s malým kuchyňským koutem a přívodem elektřiny. Využíváno by 
bylo větší část roku pravidelně sportovci, ale i pro případné rodinné 
akce občanů. Finančně méně náročné, Sokol toto samostatně nikdy 
neufi nancuje.
44. Obnova tenisového povrchu hřiště.  Výstavba bazénu pro obec-
ní a veřejné účely (venkovní) ideálně vedle hotelu i s beachvolejba-
lovým kurtem. Rekonstrukce rozhlasu obce.
45. Obnovit koupaliště menších rozměrů pro místní občany. Vy-
budovat přímo na hřišti na pozemku Sokola, kryté dřevěné sezení 
s malým kuchyňským koutem a přívodem elektřiny. Využíváno by 
bylo větší část roku pravidelně sportovci, ale i pro případné rodinné 
akce občanů. Finančně méně náročné, Sokol toto ufi nancuje pouze 
s velkými obtížemi.
46. Místo hasičské louky by byl lepší, vhodnější parčík takový, jaký 
je zcela nevyužitý za budovou OU! Snížení poplatků za komunální 
odpad (odvoz) i přesto, že třídíme, ceny jsou stejné. V jiných obcích 
je cena poplatků 400 - 600 Kč na osobu/rok, ne dle velikosti po-
pelnice. Myslím, že na vesnici by měla být zeleň, stromy, keře, ne 
betonové město.
47. Jako děti jsme často využívaly veřejné koupaliště a měly k dis-
pozici vlastní klubovnu. Dnešní mládež je o to ochuzena.
48. Jsem přesvědčen, že je potřeba.
49. Větší výběr knih v knihovně.
50. Zprovoznit vodní nádrž v blízkosti zám. Hotelu.
51. Lepší dopravní dostupnost do LBC.
52. Vyčistit příkopy na velkou vodu.
53. Menší chodník k nádraží a úprava kopečku k nádraží. Je to tam 
na úraz.
54. Kanalizace, plyn.
55. Stavba zázemí by měla být realizována po zvážení potřeb ha-
sičů, Sokola a obce, po pečlivě vypracované projektové dokumen-
tace a odpovědném výběru dodavatele. Cena musí odpovídat ob-
sahu a nedá se to ošidit. Na jiném, než vybraném místě stavba nemá 
smysl. Ti co s tím nesouhlasí, ať chodí uklízet nářadí, materiál atd.
56. Chodník nádraží, plyn, kanalizace. Předělat platbu poplatků 
za popelnice. Jeden člověk platí pomalu to co 6 nebo 8 lidí = do-
plácí na ně, přitom mají podstatně více odpadu.
57. Chodník k nádraží.
58. Podle mého názoru zde chybí větší prostor pro pořádání hu-
debních akcí. Např. zábavy, maškarní nejen pro děti, Silvestr nebo 
např. nějaké představení - to zde podle mě chybí. Lidé by se aspoň 
sešli při poslechu hudby. Chybí tu prostě více akcí. Pro lidi kde by se 
mohli sejít, pobavit, zatančit. Hudba a tanec k životu patří. 
59. Společné obecní místo, kde by se daly pořádat akce typu čaro-
dějnice, letní posezení pro dospělé děti, koupaliště.
60. Koupaliště, prostranství pro společenské akce typu čarodějnice.
61. Oprava cesty k železniční stanici.
62. Celoročně kontejnery na větve a listí  - jako v jiných obcích. 
Kanalizace - čistička. Část obce Radimovice směrem k nádraží je 
zapomenutý kraj, zarostlá cesta.
63. Chodník k nádraží.
64. Velice se mi líbil nápad s umístěním zvoničky (kapličky na úze-
mí obce) Pokud je to vůbec z hlediska realizovatelnosti možné bylo 
by dobré mít bankomat. Instalace radarů měřících rychlost vozidel, 
ideálně průjezdových, jako jsou např. v Radvanovicích. Myslím si, 
že je potřeba projekt pojmout jako komplexní modernizaci spor-

tovního areálu, včetně doplnění o objekt technického a sociálního 
zázemí a zároveň o doplnění o další prvky a možnosti:
a) Součástí projektu by měl být plán budoucí obnovy povrchů, jak 
na tenisovém, tak „zeleném“ kurtu a vytvoření nového beachvolej-
balového hřiště na ploše pozemku, který je nyní v pronájmu. Zde 
by se mohly instalovat například i prvky pro skateboarding, který je 
u dětí oblíbený (např. u-rampa).
b) Byl by vhodný objekt klubovny pro nynější a zejména další ge-
nerace, kde by se děti mohly v budoucnu scházet a formovat svoje 
přátelství a tím i sounáležitost s obcí, ve které vyrůstají.
c) Zvýšení návštěvnosti areálu by mohlo pomoci znovuobnovení 
plaveckého bazénu (nádrže), v letních měsících je nyní areál vyu-
žívaný v podstatě minimálně, spojení možností koupání a sportu by 
mohl navýšit návštěvnost a na údržbu sportoviště.
Věřím, že tento krásný areál si zaslouží, aby se na něm lidé vice 
scházeli a trávili společný čas sportem a pohodou .
65. Celková spokojenost s životem v obci.
66. Plyn, kanalizace.
67. Koupaliště by velice dobře zapadalo do sportovního areálu.
68. Méně betonu a značek více zeleně.
69. Je nám dobře, postavte to zázemí.
70. Zavedení plynu, kanalizace.
71. Myslím, že Dáša Šrytrová toho uďále pro obec dost. Z okolních 
vesnic poslouchám „kolik se toho u nás děje“. A co bych navrhova-
la? To si myslím, že nápady přijdou časem a můžem o tom mluvit 
postupně, teď za mě říkám, že za Dáši můžem být víc nežli spoko-
jení !!!
72. Veřejné koupaliště.
73. Koupaliště a rozumné vedení obce.
74. Koupě pozemku pro společné akce obce - např. drakiáda, ča-
rodějnice případně jiná setkávání občanů obce.
75. Lepší dopravní dostupnost do LBC.
76. Obnova aleje podél hl. silnice od zámku Sychrov.
77. Obec by měla zajišťovat akce, které slouží všem občanům. 
V obci žije mnoho starších občanů. Zajistit 2x týdně lékaře, v bu-
doucnu bude řešit problém s ohledem na znečišťování životního pro-
středí. Není v obci kanalizace, plynofi kace, rozšířit dopravní obsluž-
nost.
78. Koupaliště, lipová alej.
79. Přechod pro chodce u Rejhů, vysázet více zeleně málo stromů 
obec je taková holá, smutná. Chybí mi spoj autobusový - Turnov 
- Radimovice před 15:00 hod. (svoz dětí). Nebo minibus pro děti 
a důchodce jako to mají v Pěnčíně!
80. Pokud už je koupaliště „odpískané“ (což  nechápu vzhledem 
k sousedství sportoviště) pořádala bych na zabarikádované ploše 
nad původním koupalištěm taneční večery s hudbou.
81. Lepší veřejné osvětlení, levnější poplatky za odpad, užitečnější 
budovou by byla škola - školka.
82. Koupaliště.
83. Více zeleně.
84. Vesnice by měla být vesnicí a mělo by tu být více zeleně.

Výběr daňového přiznání
Dne 19. března od 17:00 do 18:00 hodin bu-
de na obecním úřadě (v knihovně) pracovnice 
fi nančního úřadu, které bude možné odevzdat 
vyplněné daňové přiznání. 
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LEDEN
Na Nový rok je venku jako v po-

hádce, namrzlé stromy a slunečné 
počasí okouzlí všechny. Od druhého 
ledna začíná sněžit. Ve středu 4.led-
na vyjíždí výjezdová jednotka obce 
odstranit spadlou větev, která ležela 
přes silnici do Třtí. Porucha na izo-
látorech vysokého napětí způsobila 
17.ledna od 10:30 do 17:00 hodin 
odstávku el. proudu. První ptactvo 
se ozvalo 24.ledna.

ÚNOR
V sobotu 4. února se konalo 

na návsi třetí masopustní veselí. 
Po týdenním dešti 23.února zmizel 
sníh. Silný vítr je 24. února, na dvě 
hodiny je přerušena dodávka el. 
energie, kvetou sněženky.

BŘEZEN
V sobotu 25.března proběhlo 

ve víceúčelové budově promítání 
fotografi í z cest po Austrálii a No-
vém Zélandu. Na konci března za-
číná kvést zlatý déšť. Ve dnech 29.a 
30.března bylo instalováno 75 m 
žabích zábran podél krajské komu-
nikace. Celkem se podařilo zachrá-
nit 99 žab. Poslední březnový den 
se konal 17. ročník celonárodní ak-
ce Noc s Andersenem.

DUBEN
Ve víceúčelové budově se 

14.dubna konaly velikonoční díl-
ny. Malovaly se vajíčka, perníčky, 
pletly se zápichy z papíru. Počasí 
19. dubna nebylo aprílové nýbrž 
zimní, ranní teplota +1 stupeň Cel-
sia způsobila, že většina rozkvet-
lých ovocných stromů a okrasných 
keřů omrzla. Den Země se konal 
22.dubna. Celkem 16 brigádníků 
uklidilo černou skládku podél pěší 
cesty od nádraží ČD k Mohelce. 
Druhý den se přes obec přehnaly 
sněhové přeháňky s kroupami. Po-
slední dubnový den patřil sletu ča-
rodějnic.

KVĚTEN
Za účasti 27 občanů se 3.květ-

na konalo ve víceúčelové budově 
představení studie technického zá-
zemí a herních prvků. Druhý ročník 
dětského motodne se konal na ná-
vsi 6.května. Družstvo starších ha-
sičů vyhrálo 13.května obvodové 
kolo hry Plamen, mladší se umístili 
na druhém místě. V okresním kole 
družstvo mladších vyhrálo, starší se 
umístili na třetím místě.

ČERVEN
Obecní výlet se konal 10.červ-

na do Vesnice Libereckého kraje 
2016, obce Prysk.

ČERVENEC
Tradiční nohejbalový turnaj Cyrila 

a Metoděje se zúčastnilo celkem 7 
týmů. Vítězem se stalo družstvo no-
hejbalistů z Vlastibořic. Prudký déšť 
a bouřka se přehnala přes obec 
v podvečer 22.července.

SRPEN
Z důvodu intenzivních dešťových 

přeháněk se Mohelské ostrovy ko-
naly jen od 12.-13.srpna. Letos 
v duchu plnění bobříků. V sobo-
tu 19. srpna se konal 28. ročník 
Sychrovského poháru, zařazeného 
do Extraligy ČR v PÚ. Volejbalový 
turnaj se uskutečnil 26. srpna.

ZÁŘÍ
O víkendu 2.-3. září se konala 

tradiční Sychrovská pouť. O týden 
později se na víceúčelovém hřišti 
vyhlašovaly výsledky dámského te-
nisového turnaje. Vítězkou se stala 
Ivana Tarabová. Po devíti letech se 
16.září do Radimovic a na Sych-
rov vrátily Dožínkové slavnosti. Le-
tošnímu 15. ročníku moc nepřálo 
počasí.

ŘÍJEN
První říjnový den se konal obecní 

výlet na trase Dolánky – Drábovna 
– Frýdštejn – Malá Skála. Výtvory 
z dýní a pochoutky z nich byly k vi-

dění na návsi na druhém Dýňobra-
ní, které se konalo 14.října. Letošní 
babí léto jsme si užili ještě v půli mě-
síce, kdy denní teploty dosahovaly 
+ 18 stupňů Celsia. Volby do po-
slanecké sněmovny vyhrálo i v Ra-
dimovicích hnutí ANO. Volební účast 
v naší obci byla 76,19%. Na ko-
medii Testasteron odjelo 26.října 
do Divadla F.X. Šaldy 30 osob. 
Větrná bouře se přehnala 29.říj-
na nejen přes obec, ale přes ce-
lou Evropu. V obci nešel od 07:30 
do 20:00 hodin elektrický proud. 
Ze stodoly naproti zámku Sychrov 
odletěla skoro celá střecha.

LISTOPAD
Ve víceúčelové budově se 7. lis-

topadu konalo veřejné projednání 
variant technického zázemí. První 
sněhové vločky dopadly na Radi-
movice 21.listopadu, vydržely jen 
do odpoledních hodin.

PROSINEC
Druhého prosince rozdal Mikuláš 

s andělem a čerty všem hodným 
dětem balíčky sladkostí. Večer se 
senioři setkali se zastupiteli na vá-
noční besídce v Hospodě U Šulců. 
Druhý den se na návsi konalo roz-
svícení vánočního stromu. Letos se 
stromeček ustrojil do nového vá-
nočního osvětlení. Od 4.prosince 
sněží. Sníh, který 19.prosince na-
padl, roztál. Vánoční turnaj ve stol-
ním tenise vyhrála v kategorii ženy 
Jana Nejedlová, v kategorii muži 
Jaroslav Žalský. Dětskou katego-
rii vyhrál Robin Falkenberg. Štěd-
rý den je na blátě, teplota je +7 
stupňů Celsia. Ani na Silvestra není 
sníh. Odpoledne se ve víceúčelové 
budově hraje stolní tenis místo tra-
dičního silvestrovského fotbálku či 
bruslení. 

Kronika Radimovic v roce 2017
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Kandidát
Počet hlasů 

v 1.kole
%

Počet hlasů 
v 2.kole

%
Počet hlasů 

v 2.kole v Ra-
dimovicích

Topolánek Mirek Ing. 221 689 4,30 xxx xxx xxx

Horáček Michal 
Mgr. Ph.D.

472 643 9,18 xxx xxx xxx

Fischer Pavel Mgr. 526 694 10,23 xxx xxx xxx

Hynek Jiří RNDr. 63 348 1,23 xxx xxx xxx

Hannig Petr Mgr. 29 228 0,56 xxx xxx xxx

Kulhánek Vratislav 
Ing. Dr. h. c.

24 442 0,47 xxx xxx xxx

Zeman Miloš Ing. 1 985 547 38,56 2 853 390 51,36 70

Hilšer Marek 
MUDr. Bc. Ph.D.

454 949 8,83 xxx xxx xxx

Drahoš Jiří 
prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

1 369 601 26,60 2 701 206 48,63 107

Výsledky prezidentských voleb

Velké překvapení zažil pan 
František Klein z Radimovic, kte-
rý 11. února oslavil úctyhodných 
95 let. Zdravotníci oddělení ná-
sledné péče turnovské nemoc-
nice pro něho připravili oslavu 
narozenin, která byla do posled-
ních chvil pro pana Kleina uta-
jena. K narozeninám mu přišli 
popřát také děti z Mateřské ško-
ly Turnov, 28. října, které celou 
oslavu zpestřily svým hudebním 
vystoupením. Hodně zdraví mu 
za obec Radimovic popřála 
i starostka obce.

Oslava narozenin



V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu v našem okolí se přitížilo, měl nehodu, úraz. A my jsme 
v tísni vytáčeli na telefonu číslo 155. Minuty do příjezdu záchranky pak byly asi ty nejdelší, co nás potkaly.  

Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové lince přijme hovor, do chvíle, kdy ze základny vyjíždí sanita 
s pomocí, se počítá na vteřiny. Rozmístění základen po Libereckém kraji je takové, aby záchranáři byli 
schopni do všech míst dojet do dvaceti minut. A to i přesto, že jim mnohdy situaci komplikují neohleduplní 
řidiči, špatně zaparkovaná auta, objížďky či počasí. 

Pokud to zdravotní stav postiženého vyžaduje, operátor na dispečinku zůstává s volajícím o pomoc 
v telefonickém kontaktu. Pomáhá svými zkušenostmi a radami, uklidňuje. Právě dispečeři spolu s volajícím 
bývají často těmi, díky komu nemocní/ranění přežijí.

V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane vše zpravidla rychlý spád. Záchranáři 
zajistí životní funkce, vyšetří postiženého a v případě potřeby jej  transportují do nemocnice.

Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo? Z přiložené mapky si sami můžete udělat obrá-
zek, za jak dlouho k vám v případě potřeby pomoc dorazí. Může se ale samozřejmě stát i to, že posádky 
z vám nejbližší základny jsou zrovna v terénu a k vám tedy vyjíždí nejbližší volný vůz.

A jak záchranářům můžete pomoci vy sami?
1. Operátorovi na dispečinku vždy sdělte co nejpřesnější polohu, kde se nacházíte. Tzn. buď adresu 

nebo nejbližší záchytné body (park, typická budova, křižovatka, poslední vesnice,…). Do telefonu si 
stáhněte aplikaci Záchranka. Při jejím použití aplikace sama odešle vaši přesnou polohu.

2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte dveře, pokud je to možné, vyšlete někoho 
na ulici).

3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem do ulice.
4. Připravte doklady postiženého a seznam léků, které užívá.
5. Zajistěte domácí zvířata, která by mohla záchranáře napadnout.
6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen, zajistěte, že na vámi uvedené číslo bude možné kdykoliv 

volat. Při jakémkoliv zhoršení stavu postiženého opět volejte operátora.
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj každý den. Na zemi, ve vzduchu, bezdrátově.“  Přejeme 

vám, abyste nás v životě nepotřebovali. Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni.

Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje www.zzslk.cz

A najdete nás i na facebooku jako Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

Kdo je můj záchranář?
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Již 4. ročník Masopustu je úspěšně za námi. Tedy snad se dá hovořit o úspěchu, protože celé konání této 
akce bylo doprovázeno tou „blbou náladou“, která se u nás v obci v posledních měsících objevila. Nechci 
se ale v tomto článku babrat v malichernostech a píchat do vosího hnízda. Přes složitější přípravu a nejistý 
průběh akce se snad nakonec všem účastníkům podařilo uspořádat něco, co ve své podstatě má lidi spo-
jovat a pobavit a ne je rozdělovat a vadit. 

Organizačně sice došlo k několika technickým změnám, jinak byl ale průběh podobný, nebo možná už 
tradiční, jako ty předchozí. Start průchodu se uskutečnil opět u Rejhových, kde se maškary posilnily první 
slaninou, koblihami a panáčkem. Po zkasírování několika projíždějících nešťastníků jsme se s celou bandou 
přesunuli na náves, kam jsme dorazili za doprovodu dechovky, která byla v tomto ročníku reprodukovaná 
pouze z MP3. Zde jsme se opět po roce mohli pozdravit s našimi diváky a paní starostkou. Tradiční by-
lo i představení a skotačení masek, tanec čínského mistra a první polka s místními i přespolními. Jídlo, pití 
a občerstvení měla tentokrát v režii Hospoda U Šulců s pomocí Moto Radimovice.

Po tanci jsme se vydali na první obchůzku směrem k rybníku. U Káťi Lesákové přišly první panáky mo-
ravské slivovice a různé mastné dobroty. Stejně tak ale i u Danilevičových byla připravena kupa dobrot 
k jídlu i pití, ale po našem odchodu byly tácky a lahve téměř prázdné. Za pohoštění jsme poděkovali tan-
cem a dobrou zábavou, rozloučili jsme se a zamířili zpět na náves. 

Další částí veselí byla divadelní 
hra. Letošní rok se jednalo o po-
hádku O Otesánkovi, do které se 
zapojilo celkem 10 herců. Když 
bych započítal i další dvě z cel-
kem čtyř růstových stádií Otesán-
ka, tak nás bylo 12, ale ti dva byli 
opravdu jen „dřeváci“ plní třísek 
a suků. Pro úspěch představe-
ní stačil „kvalitní“ scénář, jedna 
zkouška, hromada improvizace, 
trochu štěstí a hlavně velké nad-
šení a chuť herců. A jelikož nás 
diváci nesežrali, neházeli po nás 

MASOPUST 2018
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půllitry a odměnili nás potleskem, dá se 
usuzovat, že se hra líbila. Po sklizení kulis 
tedy nezbývalo, než opět vyrazit na cestu.

Druhý okruh nás zavedl zpět na hlavní 
ulici. Každé zastavení mělo opět své kouz-
lo a nějakou zajímavou dobrotu. U Žďár-
ských sladké koblihy a několik druhů voňa-
vých klobás a dalších uzenin. Hanka Bro-
žová nalila plné plato krásně čirých paná-
ků kořalky a místo koblih výborné buchty. 
Iva Švec pak měla bůčkovou pomazánku, 
která se zapíjela voňavou ořechovicí.

Odpočinek na návsi jsme pak proložili 
vyhlášením několika cen. Nejdříve to by-
ly nejlepší masky. Dětskou masku vybral 
farář Václav, ale přes urputné hledání se 
nám nakonec nepodařilo najít vítěze, kte-
rého asi chladné počasí zahnalo do tepla 
domova. Proto rozhodl osud a byly vybrány dvě další masky. Adélka Bradáčová, jakožto představitelka 
mladé kypré selky a Petr Pavlíček, který představoval severského soba. Ocenění za dospělou masku ob-
držela asi nejtradičnější maska ze všech. Cenu si totiž odnesl Adam Bělonožník, představitel Masopusta. 
Po těchto cenách nás čekalo ještě předání poháru o nejlepší Masopustní koblihu. Do letošního ročníku se 
přihlásily jak stálice této soutěže, tak i nové tváře a jim tentokrát přálo štěstí. Vítězkou se totiž stala paní Ja-
na Burdová, která tak svou jmenovkou doplní předchozí vítězky tohoto putovního poháru. 

Poslední cesta nás zavedla opět téměř do cukrárny. U Jarči Nejedlové to mimo jiného byly třeba sladké 
koblihy a ořechový koláč a u Líby a Janky Hlouškových voněl a chutnal koláč rybízový. Samozřejmos-
tí bylo opět i něco masitého a tekutého na zapití. S Janou jsem si také neodpustil zatančit naši oblíbenou 
mazurku, při které mě vždy téměř vynese do nebe. Výškový rozdíl mezi námi dvěma je zkrátka znát… 

Poslední částí průvodu a akcí, která Masopust vždy uzavírá je vynášení a poděkování base. Letos jsme 
si ale toto nechali na pozdější dobu a po rychlém úklidu návsi, se maškary přesunuly do hospody k další 
zábavě. Hospoda tak byla plná a masek, ale i jiných maškar bylo všude kolem dostatek. Písničky z rádia 
vystřídala živá hudba, zpěv a kytary. Dojídaly se poslední jitrnice a guláš, pivo teklo proudem, tančilo se 
a zpívalo. Vynášení basy bylo ale nakonec dvakrát netradiční. Zaprvé proto, že se konalo později a v hos-
podě a za druhé proto, že ještě před basou jsme vynesli samotného faráře, který se asi hodně přejedl 
těch koblih a koláčů. Snad mi ale Václav tyto řádky promine, dá mi za ně rozhřešení a jako Sokol je vez-

me sportovně. Nakonec ale i na vynášení 
došlo. Po přečtení modliteb a poděkování 
base, byla tato se smutkem a pláčem vyne-
sena a Masopust tak byl celkově ukončen. 

Opět tedy děkuji za pomoc těm, kteří mají 
chuť udělat něco pro ty ostatní. Těm, kte-
ří věnují svůj volný čas, ale třeba i investují 
do pohoštění pro své sousedy. Těm, kteří 
si ze sebe umějí udělat legraci. A závěrem 
bych chtěl zopakovat poslední děkovnou 
větu k naší base – Aby se nám tu v Radimo-
vicích všem dobře žilo.

Ladislav Dvořák – místostarosta obce 
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Pozvánka na fotbal

Kalendář kulturních akcí
• 23.března od 17:00 hodin – Noc s Andersenem 

• 30.března od 13:00 hodin – Velikonoční dílny 

• 30.března od 17:00 hodin – Promítání fotografi í

 z prázdnin v Americe

Datum a čas den Domácí Hosté

17.3.2018 14:30 sobota TESLA Stráž nad Nisou Sokol Pěnčín

31.3.2018 15:00 sobota FC Kamenice Sokol Pěnčín

7.4.2018 16:30 sobota Sokol Pěnčín Sokol Rozstání 

14.4.2018 14:00 sobota Slovan Vesec Sokol Pěnčín

22.4.2018 15:00 neděle Jablonné v Podještědí Sokol Pěnčín

28.4.2018 17:00 sobota Sokol Pěnčín Hodkovice nad Mohelkou 

5.5.2018 17:00 sobota Jiskra Mimoň Sokol Pěnčín

8.5.2018 17:30 úterý Sokol Pěnčín LOKO Česká Lípa

12.5.2018 17:00 sobota Sokol Pěnčín Spartak Žandov 

19.5.2018 11:00 sobota Dynamo Holany Sokol Pěnčín

26.5.2018 17:00 sobota Sokol Pěnčín Doksy B

2.6.2018 17:00 sobota Sokol Jenišovice Sokol Pěnčín

9.6.2018 17:00 sobota Sokol Pěnčín TESLA Stráž nad Nisou

17.6.2018 17:00 neděle Spartak Chrastava Sokol Pěnčín

TJ Sokol Pěnčín si dovoluje pozvat všech-
ny své příznivce a fanoušky na jarní část 
fotbalové sezony. Přijďte fandit našim fot-
balistům a podívat se na atraktivní útoč-
ný fotbal, který se snažíme předvádět. 
Po podzimní části jsou naši hráči ve vyrov-
nané soutěži po 12 odehraných zápasech 
na 6. místě s aktivním skóre 30:20. V sou-
časnosti již máme zrekonstruované kabiny 
včetně nového vnitřního zařízení klubovny, 
která slouží nejen pro potřeby našich členů. 

Pavel Mizera

Rozpis fotbalových zápasů pro jaro 2018


