
Hurá, už jsou tady - prázdniny. Dva měsíce dobrodružství, zábavy a her pro děti, pro rodiče dva měsíce 
volna od svačin a kontroly domácích úkolů. Ať si je všichni užijeme dle svých představ a přání.

Na vysvědčení jsme dětem ofi ciálně předali „Hřiště pro všechny II“. Zajímavé bylo, že řada dětí už dnes-
ka neví, jak se skáče obyčejný panák. Doba se mění, ale touha vyzkoušet si něco nového a překonat své 
limity ještě zůstala, alespoň u dospělých, kteří předvedli řadu zajímavých cviků na workoutovém prvku. 

Na červnovém zasedání zastupitelstva obce jsem předložila zastupitelům závazná stanoviska MÚ Tur-
nov, odboru životního prostředí a odboru školství, kultury a sportu 
ke studii technického zázemí. Ze stanoviska odboru životního prostředí 
vyplývá nesouhlas s umístěním budovy dle varianty C tj. do vzdále-
nosti 50 m od kraje lesního pozemku. Odbor školství, kultury a sportu 
se ve svém stanovisku vyjádřil, že je přípustná varianta A (přízemní 
zapuštěný objekt) s podmínkou konzultace dalšího stupně projektové 
dokumentace a naopak, že varianta B (dvoupodlažní objekt) je ne-
přípustná.  Závazné stanovisko tohoto odboru je opřeno o vyjádření 
Národního památkového ústavu. 

Dagmar Šrytrová
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Obecní úřad informuje
Dne 25.6.2018 se konalo 4. zasedání za-
stupitelstva obce za účasti 3 občanů a 5 za-
stupitelů, 2 se omluvili.

 Usnesení č. 24/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavřít s panem xxxxxxxxx dodatek  č. 1 
k nájemní smlouvě na byt v Radimovicích 
č.p. 47 ze dne 1.6.2017
a  u k l á d á
a) starostce obce podepsat s panem 
xxxxxxxxxxx, dodatek č. 1 k nájemní 
smlouvě na byt v Radimovicích č.p. 47 ze 
dne 1.6.2017
b) zaslat jedno vyhotovení dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě na Státní fond rozvoje 
bydlení
Termín: 06/2018
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 

26.11.2008 (CES 2921/2008) – Stavba 26.11.2008 (CES 2921/2008) – Stavba 

„Radimovice    – vodovod pro 10 RD“, „Radimovice    – vodovod pro 10 RD“, 

LI063 005LI063 005

V roce 2008 byla s SVS a.s. uzavřena kup-
ní smlouva na vodovodní řad v lokalitě 13, 
kde se SVS a.s. za splnění podmínek smlou-
vy tj. napojení nejméně 90% deklarované-
ho počtu nově připojených obyvatel trvale 
žijících v obci, zavázala uhradit kupní ce-
nu vodovodního řadu. K připojení obyvatel 
mělo dojít do 5 let od právní moci kolau-
dačního rozhodnutí na vodovod. Jelikož 
nedošlo k naplnění podmínek smlouvy SVS 
a.s. předložila dodatek č.1, v kterém obci 
Radimovice doplatí zbylou část kupní ceny 
bez splnění podmínky, že prodávající (obec) 
doloží kupujícímu věrohodným způsobem, 
že k vodovodní síti, která tvoří vodní dílo, 
bylo připojeno nejméně 90% deklarované-
ho počtu nově připojených obyvatel trvale 
žijících v obci.

 Usnesení č. 25/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
uzavřít se Severočeskou vodárenskou spo-
lečností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, IČ 490 99 469 dodatek č. 1 
ke kupní smlouvě ze dne 26.11.2008 (CES 
2921/2008) – Stavba „Radimovice – vo-
dovod pro 10 RD“, LI063 005
a  u k l á d á
starostce obce podepsat se Severočeskou 
vodárenskou společností a.s., Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 
26.11.2008 (CES 2921/2008) – Stav-
ba „Radimovice – vodovod pro 10 RD“, 
LI063 005
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Žádost o poskytnutí permanentek – Žádost o poskytnutí permanentek – 

motivační program obcemotivační program obce

Dne 17.5.2018 obdržela obec e-mailovou 
žádost od xxxxxxx z obce Čtveřín, xxxxxx 
z obce Pěnčín o poskytnutí permanentek 
z motivačního programu obce za pomoc 
při obecních akcích.

 Usnesení č. 26/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí permanentky z motivačního pro-
gramu obce (5 hodin/1 osoba) těmto oso-
bám: xxxxxxxxxxx
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Účelový fond obce Radimovice – Účelový fond obce Radimovice – 

rozdělení dotacírozdělení dotací

Místostarosta obce seznámil přítomné s po-
danými žádostmi do Účelového fondu. Cel-

kem bylo podáno 6 žádostí v celkové výši 
požadované dotace 55.685,53 Kč. K roz-
dělení pro rok 2018 je v rozpočtu Účelové-
ho fondu částka 45.353,10 Kč
Před rozhodnutím zastupitelstva o přidělení 
dotací, žadatel xxxx, písemně  25.6.2018 
odstoupil od žádosti o dotaci z Účelové-
ho fondu obce Radimovice na rok 2018 
na projekt „Tenis pro zdravější život“. K roz-
hodnutí zastupitelstva obce o přidělení do-
tace bylo předloženo 5 projektů.

 Usnesení č. 27/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
r o z h o d u j e
poskytnutí dotací z Účelového fondu ob-
ce Radimovice níže uvedeným subjektům 
ve výši: (viz. tabulka)
a  u k l á d á
starostce obce podepsat smlouvu o poskyt-
nutí dotace z Účelového fondu obce Radi-
movice s vybranými subjekty
Termín: 07/2018
Před zahájením hlasování nahlásila 
Mgr. Dagmar Šrytrová možný střet zájmů, 
hlasování se zdržela.
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

4 0 1

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

Územně správní členění správního Územně správní členění správního 

obvodu ORP Turnovobvodu ORP Turnov

Starostka obce zopakovala usnesení zastu-
pitelstva obce z roku 2016 a 2017, která 
hovoří o vytvoření samostatného okre-
su Turnov. Seznámila přítomné s dopisem 
z ministerstva vnitra, které požaduje po ob-
ci, aby si vybrala ze dvou navržených va-
riant, které nabízí ministerstvo vnitra. Sta-
rostové ORP Turnov na svém jednání dne 
11.6.2018 se jednoznačně shodli na pod-
poře vzniku okresu Turnov. Tuto podporu 
vyjádřila i Rada Libereckého kraje.

Název příjemce dotace IČ/adresa Název projektu Výše dotace

MotoRadimovice z.s. 4963156 Dětský Motoden 2018 13.319,- Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů RADIMOVICE 46746161 Sportovní činnost dětí a dorostu - hasiči Radimovice 11.273,- Kč

Ing. Aleš Šrytr Radimovice xxx Tenisový turnaj 2018 4.367,57 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů RADIMOVICE 46746161 Hasičský víkend 14.639,- Kč

Tomáš Rulec Radimovice xxx Nohejbalový turnaj Cyrila a Metoděje 2018 1.754,53 Kč
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 Usnesení č. 28/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
p o v ě ř u j e 
starostku obce zaslat na ministerstvo vni-
tra odpověď, v které bude sděleno platné 
usnesení Zastupitelstva obce Radimovice č. 
30/2016 z 20.6.2016
Termín: 06/2018
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

 Usnesení č. 29/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
u k l á d á
a) kontrolnímu výboru kontrolu plnění usne-
sení za období 01-06/2018
b) fi nančnímu výboru kontrolu plnění čerpá-
ní rozpočtu za období 01-06/2018
Termín: 09/2018
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Informace k rozpracovaným projektůmInformace k rozpracovaným projektům

Starostka obce podala zprávu k rozpraco-
vaným projektům: místní komunikace Radi-
movice na p.p.č. 1274 a 1284, zřízení ná-
vrhu místa pro přecházení a návrhu umís-
tění autobusového přístřešku vše v lokalitě 
u třech svatých a návrh řešení opravy pě-
ších cest označených jako OC 41, OC 42 
a OC 45. V rámci diskuze bylo dohodnu-
to, že starostka obce zajistí cenové nabíd-
ky na opravy pěších cest OC 41 a OC 
45 a bude jednat s ČD o koupi pozemku 
p.p.č.1288 v k.ú. Radimovice u Sychrova 
a zjistí vyjádření vlastníka oplocení v místě 
navrženého autobusového přístřešku.
Starostka obce informovala přítomné o ob-
držených dotací z Libereckého kraje:
• Doplnění Hřiště pro všechny II – 
45.000,- Kč
• Pořízení dýchacího přístroje – 18.000,- 
Kč
• Přívěsný vozík – 25.000,- Kč

Technické zázemí – vyjádření dotčených Technické zázemí – vyjádření dotčených 

orgánů, další postup pracíorgánů, další postup prací

Starostka obce přečetla závazné stanovisko 
Městského úřadu Turnov, odboru životního 
prostředí jakožto orgánu státní správy lesů 
ze dne 30.5.2018 k stavbě Technického 
zázemí – varianta C (stavba u lesa) na p.
p.č. 1057 v k.ú. Radimovice. V závazném 

stanovisku MÚ Turnov, odbor životního pro-
středí nesouhlasí k dotčení lesních pozemků 
do vzdálenosti 50 m od kraje lesního po-
zemku stavbou „Technické zázemí, vari-
anta C“ na p.p.č.1057 v k.ú. Radimovice 
u Sychrova. 
Druhé závazné stanovisko vydal Městský 
úřad Turnov odbor školství, kultury a spor-
tu dne 19.6.2018, jakožto příslušný orgán 
státní památkové péče, který své závazné 
stanovisko opřel o vyjádření Národního pa-
mátkové úřadu v Liberci ze dne 5.6.2018.  
Městský úřad Turnov ve svém výroku č.1 
závazného stanoviska uvedl, že záměr 
stavby sociálního zařízení se skladovým 
zázemím na p.p.č. 685/2, 685/7 a 173/5 
v k.ú. Radimovice u Sychrova dle dokumen-
tace ve formě studie „Veřejný prostor Radi-
movice – varianta A“ vypracované v září 
2017 Ing. arch. J. Dudou, Studio Artikl, je 
z hlediska zájmů státní památkové péče pří-
pustný s následující podmínkou: další stupeň 
projektové dokumentace bude v rozpra-
covanosti konzultován se zástupci orgánů 
státní památkové péče a ve fi nální podo-
bě předložen ke schválení v rámci nového 
správního řízení. Ve svém druhém výroku 
závazného stanoviska správní orgán uvedl, 
že varianta B vypracovaná Ing. arch Du-
dou, je z hlediska zájmů státní památkové 
péče nepřípustná. 
/Varianta A = přízemní objekt zasazený 
do stávajícího výrazného terénního zlomu 
mezi hasičskou loukou a sportovištěm, va-
rianta B = dvoupodlažní objekt zasazený 
do svahu mezi hasičskou loukou a sporto-
vištěm/.

 Usnesení č. 30/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
objednat administraci veřejné zakázky ma-
lého rozsahu „Technické a sociální zázemí 
Radimovice – projektové práce k územnímu 
a stavebnímu řízení“ u poradkyně Mikrore-
gionu Jizera
j m e n u j e
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek 
ve složení: 
• Mgr. Dagmar Šrytrová
Náhradník: xxx
• Ing. Kateřina Lesáková
Náhradník: xxx
• Ladislav Dvořák
Náhradník: xxx
• Jana Nejedlová
Náhradník: xxx
• Robert Marek
Náhradník: xxx
• Jaroslav Čepelík
Náhradník: xxx
• Iva Švec
Náhradník: xxx

a  u k l á d á
starostce obce zveřejnit na úřední desce 
obecního úřadu zadávací podmínky veřejné 
zakázky malého rozsahu „Technické a soci-
ální zázemí Radimovice – projektové práce 
k územnímu a stavebnímu řízení“

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

4 1 0

Proti: Iva Švec
Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 

č. 3/2018č. 3/2018

 Usnesení č. 31/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
3/2018
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera Závěrečný účet Mikroregionu Jizera 

za rok 2017za rok 2017

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera byl 
uveřejněn na úředních deskách členských 
obcí a schválen na zasedání Mikroregionu 
Jizera dne 14.6.2018.

 Usnesení č. 32/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
b e r e  n a  v ě d o m í
závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 
2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

DiskuzeDiskuze

Diskuze nebyla.
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Stejně tak, jako se 5.7. scházejí na Velehradu poutníci, aby oslavili příchod dvou věrozvěstů na Velkou 
Moravu, scházejí se tento den i amatérští nohejbalisti na hřiště v Radimovicích, aby tuto historickou událost 
oslavili ne v duchu duchovním, ale sportovním. 

Jako každý rok dorazilo několik stálic nohejbalového turnaje, inspirovaného Cyrilem a Metodějem, ale 
přišli opět i nováčci. A to se díky dovoleným nedostavil avizovaný další tým nováčků „od rybníka“, který 
prý formuje Radimovické Béčko. Uvidíme, jak chlapci potrénují a budeme se na ně těšit v dalším ročníku, 
stejně tak i na další ze stálic, které kvůli krásnému počasí a prodlouženému volnu vyrazily za krásami Čech 
nebo do dalších koutů Evropy. 

Ale zpátky k turnaji. Nástup v 8,00 se týkal jen hrstky hráčů a organizátorů. Prostě vždy je lepší říct, 
že start je v osm a v klidu počkat do devíti, až se opravdu všichni sejdeme. Po postavení stanů, nataže-

ní sítě, naražení pípy, nachlazení 
limonád a zapálení grilu se tedy 
mohlo přistoupit k prvnímu střihu 
o balón a také k prvnímu výkopu. 
Letos se nám sešlo 6 týmů s jed-
ním náhradníkem. Od prvního vý-
kopu bylo ale jasné, že bez boje 
se nikdo vzdávat nebude a že to 
bude zase boj s velkým „B“. Po-
dání do sítě, do kurtu, do hlavy, 
i mimo kurt. Nahrávky do hlavy, 
do nohy, do zad, i mimo kurt. 
Smeče do sítě, do hlavy, do nohy, 
zase do hlavy, i mimo kurt. Hla-
vičky, patičky, dupačky, i mimo 
kurt…. No zkrátka klasika a boj 
s velkým B na hřišti, i mimo kurt. 

Nohejbalový turnaj
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Díky vyrovnanosti týmů se ale nejednalo o žádné jednoznačné výsledky a i papírově silnější se občas za-
potili více, nežli si na začátku představovali. 

Součástí celého klání byly ale i doplňkové soutěže a tak hlavní rozhodčí celý den bedlivě sledoval nejen 
balon a dno svého půllitru, ale hlavně výkony jednotlivců. Kromě hlavní ceny za nejhezčí dekolt se totiž 
opět vyhlásila řada speciálních cen. Nakonec jsme tedy mohli vyhlásit nejlepší servis, smeč, eso, kozáka, 
bojovníka, kliďase, otužilce, sólistu, hecíře, hráče na saku, na lajně nebo omluvenkáře. Nebudu zde všech-
ny jednotlivce jmenovat, protože cenu dostalo všech 19 hráčů, ale pomocí citátů nastíním alespoň výherce 
dvou kategorií: 1. nejlepší hecíř Robert „tak jedeme, ještě 9 míčů a dotáhneme je!“ a 2. nejlepší omluven-
káři Mizik a Ráca „to nevadí, já to příště dám“. 

Po souboji šesti týmů v základním čase, kdy hrál každý s každým, se do fi nále vytvořily 3 dvojice podle 
pořadí, v jakém základní skupinu skončily. Nevím, jestli to byl osud, herní štěstěna nebo spíš nervozita, ale 
nakonec fi nálové zápasy vyhrál vždy tým, který nastupoval z té horší pozice. Šestý porazil pátého, čtvrtý 
třetího a druhý prvního. Kromě radosti z pohybu tedy celkově vyhrál tým Kořka, který se tak po letech opět 
vrátil na výsluní. Následoval AlkoDrinkTýýým, Chromáci, AAA, Family a KajKozSlav. 

Slunné počasí, krásné sportovní výkony, bohaté občerstvení a povzbuzování diváků. To vše byl letošní 
ročník. Díky nadšení organizátorů, pomoci dobrovolníků, podpoře manželek a také sponzorů se turnaj 
opět podařil. Děkuji tedy za pomoc všem. Hlavním sponzorem byl i v letošním roce Pivovar Rohozec, dal-
ší ceny věnovali společnosti Démos, Ontex, Pivovar Svijany, 
Moštovna Lažany. Obec Radimovice poskytla fi nanční pod-
poru díky dotaci z Účelového fondu. 

Do dalšího ročníku tedy s naším heslem a pozdravem: 
„Kašlu na práci, hraju nohejbal!“

Hlavní rozhodčí turnaje Ladislav Dvořák
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V pátek 15. června měl Se-
nát na programu jednání jeden 
důležitý bod – jednání občanů 
obce Radimovice se senátorem 
Ing. Michaelem Canovem. 

Pan senátor nás pozval do bu-
dovy Kolovratského paláce, kde 
nám ukázal svoji senátorskou 
kancelář, Růžový a Zelený sa-
lonek, v kterém 30.září 1938 
zasedala vláda v čele s armád-
ním generálem Janem Syrovým 
na svém mimořádném zasedání. 
Jediným předmětem jednání by-
la zpráva o Mnichovské dohodě. 
Jak jednání vlády dopadlo všichni 
známe z dějepisu. Kopii Mnichov-
ské dohody jsme měli možnost vi-
dět v předsálí Zeleného salonku. 
Naštěstí jsme nemuseli přijímat tak 
závažné rozhodnutí, ale naopak 
jsme měli možnost dozvědět se 
něco více o činnosti Senátu. 

Po vyčerpání informací z le-
gislativního procesu následova-
la komentovaná prohlídka Vald-
štejnského paláce. Valdštejnský 
palác nechal vybudovat Václav 
z Valdštejna jako svou pražskou 
rezidenci. 

Ovšem netěšil se z pobytu v pa-
láci dlouho. Některé prameny 
uvádí, že pobyl v paláci v souhr-
nu 80 dnů od roku 1630 do své 
násilné smrti v roce 1634. V hlav-
ním sále zasedali senátoři první 
dva roky od vzniku Senátu než se 
přesunuli do Jednacího sálu v bý-
valé Valdštejnově konírně. 

V době Valdštejna zde bylo 
ustájeno 37 koní a protože Vald-
štějn měl koně raději než lidi, tak 
každý kůň měl nad sebou vlastní 
portrét. Dnes v místnosti dlouhé 
60 metrů a široké 8,6 m zasedá 
81 senátorů. 

Pan senátor si pro nás vymyslel 
praktickou ukázku jednání Sená-
tu vč. obhajoby návrhu zákona 
o zřízení okresu Turnov a násled-
ného hlasování. 

Hlavními aktéry, vlastně sená-
tory, byli všichni účastníci výletu, 
kteří návrh zákona schválili. Tak 
uvidíme, jestli i na půdě poslanec-
ké sněmovny bude zákon schvá-
len. 

Po obědě v senátorské restau-
raci jsme se s panem senátorem 
a paní asistentkou senátora roz-
loučili a ještě jsme si prohlédli při-
lehlé zahrady, kde můžete, pokud 
máte štěstí, potkat i bílé pávy.

Dagmar Šrytrová

Návštěva Senátu Parlamentu ČR
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Vítězství mladších i starších dětí na obvodovém kolo hry Plamen v Radimovicích znamenalo vstupenku 
na okresní kolo, které se uskutečnilo 2. června ve Frýdlantu, kde se družstvo mladších umístilo na 2.místě 
a starší byli celkově třetí. Sice starší děti nepostoupily na krajské kolo (pro mladší děti je okresní kolo vr-
cholem hry Plamen, krajské kolo se pro ně v Libereckém kraji neorganizuje), ale chuť soutěžit nám zůsta-
la. Začali jsme soutěžit v dětském super poháru. Bohužel jsme se prvních dvou soutěží nemohli zúčastnit, 
ale na dalších jsme již zabodovali. Tento seriál soutěží se skládá ze štafety, která je na každé soutěži jiná 
a požárního útoku. Přestože to pro nás byla premiéra, tak si zatím nevedeme vůbec špatně. Posuďte sami. 
Ve Svijanech jsme se v obou kategoriích umístili na 4.místě. V Žehrově, kde jsme obdivovali zázemí pro 
soutěže, se mladší děti umístily na 5.místě a starší dokonce na 3. místě, zatím poslední soutěž se konala 
v Sezemicích, kde mladší i starší se shodně umístili na 6.místě. V průběžném pořadí seriálu soutěží dětského 
super poháru jsou mladší na 7. místě z 18 družstev a starší 5. z celkových 13 družstev. Po prázdninách 
nás čekají ještě dvě další soutěže, tak nám držte pěsti !

Dagmar Šrytrová

Mladí hasiči na soutěžích
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Uzávěrka čísla: 29. 7. 2018

Kalendář kulturních akcí
• 10.8.-12.8.2018 – Mohelské ostrovy 

• 1.9.-2.9.2018 – Sychrovská pouť

Obec Radimovice pořádá víkendové stanování na Mohelských ostrovech pod názvem JEN TAK
•  Datum: pátek 10. až neděle 12.8.2018 na louce u Mohelky.  

•  Sraz všech účastníků bude v pátek v 16.00 hodin na hasičské louce, návrat domů v neděli v odpo-
ledních hodinách.

•  S sebou kartičku pojišťovny, oblečení a obuv vhodné dle aktuálního počasí, karimatku , spacák , ba-
terku, ešus, příbor, mycí potřeby, léky v případě pravidelného užívání či sprej proti klíšťatům a vše pro 
správné kempování. 

•  Za osobu bude vybírán jednorázový příspěvek 100,- Kč na celý 
víkend. Peníze se budou vybírat až na místě.  

•  Kdo se chce přihlásit, ať tak prosím učiní u Ládi Dvořáka nebo 
na obecním úřadě nejlépe do 1.8.2018.

Pozvánka na víkendové stanování

Přemýšlíte někdy, jak se záchranáři dostanou do těžce přístupného terénu bez cest a silnic? Nebo proč 
k „obyčejné“ mrtvici letí vrtulník? Letecká záchranná služba je nedílnou součástí zdravotnické záchranné 
služby. V České republice funguje v současné době deset středisek, odkud vzlétá vrtulník k záchraně živo-
ta, sídlo liberecké letecké záchranky je na letišti Liberec. 

Vrtulník Kryštof 18 (jméno dostal podle sv. Kryštofa, patrona poutníků, řidičů, letců či leteckých zá-
chranářů, číslo 18 je pořadové číslo vzniku LZS Liberec v tehdejším Československu) zasahuje především 
na území Libereckého kraje a je provozován pouze ve dne.

Stejně jako záchranáři pozemní, i letečtí jsou řízeni dispečinkem. Ten je podle potřeby vysílá buď k zása-
hům do nepřístupného terénu nebo k pacientům, kteří vyžadují co nejrychlejší transport do nemocnice. To 
může být právě příklad oné mozkové mrtvice, kdy je nutné, aby se pacient na ošetření do iktového centra 
dostal co nejdříve tak, aby byly maximálně sníženy možné následky.

Výzva ke vzletu vždy přichází ze zdravotnického operačního střediska, které vysílá adekvátní pomoc 
na místo události na základě vyhodnocení informací od volajícího. Již během hovoru s volajícím upozorní 
operátoři posádku na připravovaný vzlet. Pilot s mechanikem startují motory vrtulníku, poté nastupuje lé-
kař a záchranář s podrobnými informacemi, a během dvou minut odlétají. Na místě zásahu pilot s pomocí 
celé posádky vybere nejvhodnější místo k přistání. Záchranáři ošetří pacienta a lékař rozhodne o způsobu 
transportu a směřování do zdravotnického zařízení. V případě transportu pacienta do Krajské nemocnice 
v Liberci přistává vrtulník na nově vybudovaném heliportu přímo v areálu nemocnice, kde je pacient pře-
dán zasahující posádkou vrtulníku přímo ošetřujícímu týmu. 

Při zásazích s využitím podvěsu LZS Liberec úzce spolupracuje s Horskou službou Jizerské hory a Kr-
konoše. Od roku 2005 létají záchranáři moderním dvoumotorovým vrtulníkem EC 135 T2, který je pro 
záchranné činnosti využíván po celé Evropě. 

EC 135 T2 je dvoumotorový vrtulník, s cestovní rychlostí asi 230 km/h (maximální 287 km/h). Zdravot-
nická zástavba vrtulníku je upravena pro tři až čtyři členy posádky a jednoho pacienta. V tomto složení 
posádky, a s daným zdravotnickým vybavením, je vrtulník schopen letět přibližně 1,5 hodiny, což je to 
zhruba cesta do Prahy a zpět s rezervou pro další zásah v Libereckém kraji. 

Michael Georgiev, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Někdy nehouká sanitka, ale přilétá vrtulník
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