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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Jaro se nám blíží mílovými kroky, ptáci již od 
brzkého rána zpívají a probouzí se také země-
dělci a zahrádkáři, kteří již ořezávají stromy, 
hrabou zahrádky i meze. Jaro nám odhalilo sně-
hem zakrytý nepořádek, proto je třeba uspo-
řádat jarní brigádu. Na návsi bude od pátku  
5. 4. 2019 přistaven kontejner na velkoobjemo-
vý odpad a v sobotu 6. 4. 2019 od 9.00 hodin se 
společně vrhneme na úklid obce. Ořezané větve 
se budou vozit na místo pořádání Čarodějnic, 
kde máme u rybníka za Bradáčovými od pana 
Vondráka povoleno konání této akce. Na tuto 
hromadu mohou občané Radimovic odkládat 
ořezané větve a dřevěný materiál vhodný ke 
spálení. Byla také pokácena prostřední lípa u 
hasičské louky, opadávala z ní kůra a měla hod-
ně suchých větví a hrozil jejich pád na návštěv-
níky louky a odpočinkové lavičky pod lípami.

Obec nemá žádné pozemky na konání akcí jako 
jsou čarodějnice, biatlon a jiné, pan Šulc a paní 
Lanková nabídli obci pozemek u rybníka za Lí-
pou republiky a v  současné době o koupi jed-
ná zastupitelstvo, vyjednává se rozloha a cena. 
Návrh na čarodějnice v  lomu byl vzat také do 
úvahy, v současné době se k lomu a jeho využití  
má vyjádřit odbor životního prostředí z Turno-
va. Nevíme s  čím přijdou, jelikož v  lomu jsou 
hromady suti, které sem evidentně nepatří.  

Od začátku obec pořádala několik velice úspěš-
ných kulturních akcí, návštěvu Pivovaru Pl-
zeň, keramické dílničky a Noc s Andersenem. 
V  tomto trendu hodláme s  kulturní komisí 
pokračovat Velikonočními dílničkami a návště-
vou ZOO Praha, která je plánována ke Dni dětí. 
V květnu nás také čekají volby do Evropského 
parlamentu, volební místnost bude jako vždy 
na sále víceúčelové budovy. 

K dění v naší obci musím také říci, že jako za-
stupitelé a nejvíce tedy já jako starosta obce, 
jsme pod drobnohledem spoluobčanů, kteří 
nás kontrolují a měří svým pohledem.  Dobře si 
uvědomuji, že je to veřejná funkce, ale šuškání 
si za zády ve smyslu: „Čím to ten starosta jezdí, 
jaké to má kolem domu“,  mě nemile překvapily 
a také zvěsti o tom, že starosta ve funkci končí, 
ve vesnici je bezvládí a v obci vládne stínově ně-
kdo jiný, musím důrazně dementovat. Poprosil 
bych napříště, aby kdokoli se mnou o čemkoli 
chtěl mluvit, zeptat se proč jsem odešel z  mi-
nulého zaměstnání atd.,  nechť přijde v úřední 
hodiny na obecní úřad a promluvíme si o tom 
z očí do očí jako dospělí lidé. Veškeré spekulace 
za zády mě neskutečně iritují. 

Děkuji všem, kteří se zúčastňují obcí pořáda-
ných akcí a  stále věřím, že bude lépe. 
Krásné jaro. 

 Váš starosta Ondřej Zoubek
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ZASEDÁNÍ 
1. ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 30. 1. 2019

Přítomno: 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, 
pan Jenšovský přítomen od 18.20 hod.
Dále přítomno: 10 občanů

1. Zahájení - schválení programu, jmenování 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřova-
telů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Úprava zápisu z ustavujícího zasedání zastu-
pitelstva obce Radimovice ze dne 31. 10. 2018.
4. Změny v zákonech v souvislosti s GDPR.
5. Směrnice užívání sálu víceúčelové budovy.
6. Inventarizace majetku obce.
7. Výroční zpráva o poskytování informací dle 
zák.106/1999 Sb. za rok 2018.
8. Motivační program obce Radimovice  
na rok 2019.
9. Směrnice 1/2019 – O cestovních náhradách 
na rok 2019.
10. Diskuse. 
11. Závěr.

Program jednání byl doplněn o body:
Změna rozpočtu 2018, rozpočtové opatření č. 
6/2018

Zapisovatelkou byla určena: Eva Holubcová
Ověřovatelé zápisu: Aleš Bursa, Vladimír 
Casanova

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Program jednání byl schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
 Usnesení č. 15/2013 – trvá (dar–odstavné stání)

 Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní 
smlouvy)
 Usnesení č. 46/2018 – splněno (Inventariza-
ce majetku obce)
 Usnesení č. 49/2018 – splněno (Sml. o zříze-
ní věc.bř. – služebnosti č. IV-12-4014539/003)

3. Úprava zápisu z ustavujícího zasedá-
ní zastupitelstva obce Radimovice ze dne 
31.10.2018
Předsedající přednesl důvod úpravy zápisu 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
Radimovice ze dne 31. 10. 2018.
 Usnesení č. 1/2019
Zastupitelstvo obce po návrhu předsedajícího 
S O U H L A S Í 
s formální úpravou zápisu z ustavujícího zase-
dání zastupitelstva obce ze dne 30.10.2018. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

4. Změny v zákonech v souvislosti s GDPR
Předsedající přednesl výsledek schůzky s p. 
Pomije, výkonným pověřencem GDPR, 
předložil zpracované informační memoranda 
obce a informační memorandum zpracování a 
uchovávání fotografií. Dále předložil směrnici 
č. 3/2019 – Ochrana zpracovaných osobních 
údajů, dat a pokyny pro práci s IT v organizaci.
 Usnesení č. 2/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E 
Směrnici č. 3/2019 Ochrana zpracovaných 
osobních údajů, dat a pokyny pro práci s IT 
v organizaci.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
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5. Směrnice užívání sálu víceúčelové budovy 
Předsedající přednesl zastupitelstvu obce 
návrh směrnice č. 2/2019 – Směrnice užívání 
sálu víceúčelové budovy Radimovice č. 45.
 Usnesení č. 3/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
směrnici č. 2/2019 - Směrnice užívání sálu 
víceúčelové budovy Radimovice č. 45.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

6. Inventarizace majetku obce Radimovice
Předsedající přednesl výsledky inventury na 
základě inventarizační zprávy inventarizační 
komise obce Radimovice ze dne 17. 1. 2019 
 Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
B E R E N A V Ě D O M Í
inventarizační zprávu za rok 2018.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

7. Výroční zpráva o poskytování informací 
dle zák.106/1999 Sb. za rok 2018
 Usnesení č. 5/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
B E R E N A V Ě D O M Í 
výroční zprávu o poskytování informací v 
roce 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., O 
svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

8. Motivační program obce Radimovice na 
rok 2019
 Usnesení č. 6/2019
Předsedající navrhl navýšit počet hodin 
ZDARMA na víceúčelovém sportovišti z 5 ti 
hodin na 10 hodin pro občany Radimovic, 
kteří se zapojují do brigád a akcí pro obec 
Radimovice. Obyvatelé mimo trvalé bydliště 
v obci Radimovice , kteří se zapojují do brigád 
akcí obce budou mít také 5 hodin ZDARMA. 
Výpočet odpracovaných hodin se počítá vždy 
z předchozího roku.
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E
úpravu motivačního programu dle návrhu 
předsedajícího.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

9. Směrnice 1/2019 – O cestovních náhra-
dách na rok 2019.
 Usnesení č. 7/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
B E R E N A V Ě D O M Í 
úpravu směrnice o cestovních náhradách na 
rok 2019.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

10. Změna rozpočtu 2018, rozpočtové opat-
ření č. 6/2018 
 Usnesení č. 8/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
6/2018 dle důvodové zprávy.
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HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

11. Diskuze
- p. Rulcová - byl vznesen dotaz na ceny za 
vývoz popelnic v roce 2019. Na vysoké ceny 
doplácejí hlavně osamělí občané. Co se v tomto 
případě dělá pro zlevnění cen.
- p. starosta odpověděl, že ceny určují doda-
vatelé a i když dodavatelé zdražovali poplatky 
na rok 2019, našim občanům poplatky na rok 
2019 zůstaly stejné jako v roce 2018.
Dále bylo starostou upozorněno na povinnost, 
dle nové vyhlášky č. 210/2018 Sb., od 1.4.2019 
zajistit celoročně místa pro oddělené sou-
střeďování minimálně pro biologické odpady 
rostlinného původu. 
Další novinkou, která vstoupí v platnost od 
1.1.2020 pro obce, dle vyhlášky č. 210/2018 Sb., 
je povinnost zajistit celoročně místa pro oddě-
lené soustřeďování jedlých olejů a tuků. 
- p. Kobrlová – RALLY BOHEMIA – požáda-
la starostu o přehodnocení povolení tohoto 
závodu. Domnívá se, že tento závod nepatří do 
obce.
- starosta upozornil, že pro letošní rok již 
zastupitelstvo schválilo povolení průjezdu, na 
příští rok, když budeme požádání o povolení, 
bude se o tom více diskutovat.
- p. Šrytr Josef – upozornil na dvě jívy a 
možnost jejich pokácení u cestičky k nádraží u 
Hoffmanů.
- starosta zjistí osobně o jaké stromy jde, kdo 
je jejich vlastníkem dle parcely a v případě 
nutnosti se musí požádat o povolení kácení 
stromů
- p. Šrytr Josef – žádost o vybudování pouliční-
ho světla u p. Holečka.
- starosta zjistí možnosti 
- paní Rulcová, Kobrlovi – zda se posílají infor-
mační SMS a funguje veřejný rozhlas.

- starosta osobně prověří, proč někomu SMS 
přicházejí a někomu ne, veřejný rozhlas je 
funkční, před Vánoci 2018 bylo poslední hláše-
ní, další hlášení budou probíhat. 

12. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno  
v 19.10 hod.

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ 

VELIKONOČNÍ 
DÍLNIČKY

Naučíme se plést pomlázky, zdobit  
velikonoční vajíčka, zasejeme velikonoční 

osení a vyrobíme si různé velikonoční 
ozdůbky. Pozvánka se týká malých  

i velkých, šikovných i méně šikovných. 

Dáme hlavy a ruce dohromady, 
určitě se dílo podaří.

Moc se na vás těšíme a věříme,  
že společně strávíme příjemné odpoledne.

SOBOTA 13. DUBNA 2019 
OD 13.00 HODIN 

VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA 
V RADIMOVICÍCH
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DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY

V sobotu 9. března se zájemci o výrobu keramických domovních znaků sešli ve víceúčelové 
budově. Všichni se s obrovskou vervou pustili do výroby svých domovních čísel, někteří si 
vyráběli i jiné ozdoby dle své fantazie. Všechny výtvory dopadly na výbornou, všem se zadařilo 
a celá akce dopadla naprosto úžasně. Došlo i na malé občerstvení, o které se postarala paní 
Hanka S., která donesla výborný moučník, po kterém se jen zaprášilo. Na akci dorazilo celkem 
19 dospěláků a 13 dětí. Nyní se už jenom čeká na hromadné vypálení výrobků a poté si už každý 
může svoje číslo upevnit na viditelném místě. Akce byla natolik úspěšná, že se určitě bude v 
keramických dílničkách pokračovat. Nápadů na výrobu je spousta. Veliké poděkování patří paní 
Ivě Š., která zajistila veškerý potřebný materiál a tím i úspěšný průběh dílniček.
 
 Ondřej Zoubek, Vladimíra Tomšů
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NOC S ANDERSENEM

Dne 29. března 2019 se konala Noc s Andersenem. Celkem se přihlásilo 13 dětí, na které dohlížel 
sám pan starosta, dále  pan Jenšovský, paní Tomšů a paní Švec. Nejprve děti navštívily zámek 
Sychrov, kde si s velice krásným povídáním  pana ředitele prohlédly zámeckou knihovnu a byla 
jim přečtena krásná pohádka O pejskovi Arturovi. Pak děti navštívily místní knihovnu, kde si 
mohly prohlédnout knížky, z kterých jim pan starosta přečetl krátké úryvky. Poté následovala 
večeře, kde se děti vrhly do řízků, které pro ně  připravila paní Švec. Po večeři byla volná zábava 
včetně diskotéky. Po volné zábavě přišla na řadu  vědomostní soutěž, kterou si připravila paní 
Tomšů, a kde mohly děti uplatnit své znalosti o pohádkách a jejich autorech. Před spaním dětem 
pustil pan Jenšovský pohádku a poté byla vyhlášena večerka. Ráno děti posnídaly a rozešly se do 
svých domovů. Všem dětem se Noc s Andersenem líbila a již se těší na příští rok. 
 
 Vladimíra Tomšů
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MASOPUST 2019

Informace o tom, že se letos Masopust konat 
nebude, zaskočila mezi prvními řadu seniorů na 
tradičním posezení se zástupci obce a kulturní 
komise obce, které se konalo v loňském prosinci. 
Podle většiny nových zastupitelů a členů komise 
o akci prý není zájem a také není možné ji 
v místních podmínkách realizovat. Ani snaha a 
přesvědčování jednoho ze zastupitelů nestačila, 
a tak se Masopustní průvod v plánu pro rok 2019 
neobjevil. Musím říct, že mě toto rozhodnutí 
spíše mrzelo, nežli překvapilo. Ale nechtělo se 
mi tuto novou tradici opustit a jen tak s prací 
z posledních let přestat. Slovo dalo slovo, stačilo 
obeslat a požádat tradiční pomocníky, zamluvit 
kapelu a termín v  Hospodě U Šulců. Během 
týdne bylo jasné, že nás bude opět slušná kopa. 
Z  časových důvodů se omluvilo 5 tradičních 
maškar, ale minimálně dvakrát tolik nových 
se do průvodu přidalo. Svou účast, i když jen 
chvilkovou, přislíbil i pan starosta, aby nám 
mohl předat klíč a povolení vstupu do obce. 

Termín akce jsem tedy vyhlásil na 23.února, 
se zahájením na návsi od 15,00. Sraz masek 
a první koblihu s  kořalkou jsme si vychutnali 
opět u paní Hlavaté a Rejhových. Smažená 
slanina, panáček, čekání na opozdilce a 
kasírování prvních „šťastných“ projíždějících 
řidičů. Většina z  nich si dala jen koblihu 
nebo chlebíček, ale našla se i jedna výjimka, 
která nepohrdla kořaličkou. Tři svatí, co na to 
hleděli, se za řidiče jen tiše pomodlili a stáli 
jako zkamenělí. Jelikož čas kvapil, museli jsme 
poděkovat a vyrazit směrem k  návsi, kde už 
čekal klíč, který nám měl umožnit zákonný 
pohyb obcí. Náves byla opět slušně zaplněna 
jak místními, tak přespolními. Dorazil i člen 
Parlamentu České republiky, aby se něčemu 
novému naučil. Po přivítání od pana starosty 
se musela každá z maškar předvést a představit. 
Zdálo se však, že toto mu k předání klíče stačit 
nebude. Trochu se cukal a dělal drahoty, a tak 
jsem ho musel obměkčit panákem hruškovice. 

Věřím ale, že to nebyl ten hlavní důvod, proč 
nám nakonec požehnal a vstup do obce povolil. 
Bohužel, nás ale po chvíli opustil a jal se plnit 
jiné povinnosti. Následovalo tak několik 
tanečních variací s  přihlížejícími, rychlá 
fotka všech maškar a cesta k  další hostitelce. 
Nebylo to daleko, protože Míla Pinkavová 
nás přivítala před domem pod návsí stolem 
plným dobrot. Pečené maso, tlačenka, chleba 
se  sádlem, sladkosti, kořalka i točené pivko. 
Další tanec, prohodit pár slov s  hostitelkou a 
sousedy, krátký oddych a pokračování směrem 
k rybníku. V jednom z posledních domů na nás 
již čekala paní Bradáčová s vynikající sekanou 
a ovocnými koláči. Jedna z  dětských masek 
také radila té druhé, cituji: „Ty vole, dej si ten 
prejt! Ten je fakt dobrej“. No prostě je vidět, 
že Adámek je opravdový labužník. Dětem 
udělal dobře teplý čaj a dospělým opět kapička 
alkoholu. Zkrátka nad tunelem nám bylo dobře, 
ale čas nás tlačil. Cestou zpátky do vesnice 
směrem k novostavbám na „Jižní Město“ jsme se 
zastavili pokochat se rekonstrukcí vily Zelenky, 
ale hlavně pohovořit a ochutnat jednohubky a 
klobásky u stálic Masopustního pohoštění. U 
Danilevičů jsme byli tuším již 3x a vždy jsme 
se setkali s otevřenou náručí. Milé přivítání od 
celé rodiny a vzpomínání na staré časy. Poté 
se ale naše obchůzka nachýlila do své druhé 
poloviny. Kačka a Tomáš Rulcovi se nás už asi 
nemohli dočkat a vyslali svého špeha. Punťa 
vesele pobíhal po ulici a zvěstoval náš příchod. 
Nováčci Masopustního veselí se ale nenechali 
nijak zahanbit a vše bylo perfektně připraveno. 
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Horká zabijačková polévka, šunčička, chlebíčky 
a samozřejmě koblihy. A k pití čerstvě 
vypálená slivovice. Ta psala!!! Taneční parket 
před domem se zaplnil skotačícími ovcemi 
a dojnicemi, farářem s  nevěstou a dalšími 
maškarami. Těžko se nám odcházelo, ale 
čekaly nás ještě dvě hostitelky. K  té první to 
byl kousek, a tak jsme již po chvilce opět žádali 
hospodyni o povolení a děkovali za přivítání 
a pohoštění. Jana Holečková byla připravena 
jak na blížící se chladný podvečer, tak na 
stále hladové krky. Ohniště využil nejvíce náš 
řezník Jára, který rozdal několik buřtů z věnce 
na krku, takže si pár dětí začalo opékat své 
letošní první špekáčky. Ostatní si pochutnávali 
hlavně na pekáči plném sulcu s cibulí, což byla 
novinka v letošním  pohoštění. Když jsme vše 
snědli a provedli hospodyni v kole, šlo se opět 
dál. Tentokrát ne na koblihy, ale na povidlové 
buchty. Hanka Brožová zkrátka koblihy 
nesmaží, ale chleba se škvarkovou pomazánkou 
a buchty dělá výtečné. A i ta slivovička se opět 
povedla. Navíc se letos zapojil i Pepa a přidal 
ruku k dílu. Tedy hlavně u té slivovice. A jelikož 
toto byla poslední zastávka u našich hostitelů, 
přesunuly se všechny maškary a jejich doprovod 
do hospody, kde celý program pokračoval svou 
druhou částí. 

Po pár minutách odpočinku na židlích a 
prvním točeném pivu, následovalo vyhlášení 
nejlepších letošních masek a také vítěze klání 
o Nejlepší Masopustní koblihu roku 2019. 
Dětskou maskou roku se stal opět zvířecí motiv, 
protože vyhrál Máťa Slavík v  přestrojení za 
medvěda. Za dospělé letos uspěla Káťa Lesáková 
a její Caperda, což je to střapaté s kloboukem 
na hlavě, které skákalo a trdlovalo v  našem 
průvodu. Káťa z  toho byla tak překvapena, že 
tomu možná ještě dnes nevěří. Vyhlášení obou 
soutěží bylo proloženo prvními tóny akordeonů 
a houslí hudebního uskupení pana Nohýnka, 
které k nám opět po pár letech zavítalo. 

Jakožto člen letošní poroty jsem ještě musel 
degustovat několik vzorků koblih, které 

soutěžící uložili v  hospodě. Na přání a kvůli 
remcání některých uchazeček jsem pro letošek 
trochu uvolnil pravidla a bylo dovoleno 
použít jinou náplň, nežli jen meruňkovou 
marmeládu. Dostalo se tedy na jahodovou a 
další. Ovšem jedna porce koblih voněla trochu 
jinak a nebyla vůbec pocukrovaná. On si to 
zkrátka Sláva vysvětlil po svém a tak do koblihy 
naplnil masovou fáš. Nebylo to špatné, ale asi 
tam chyběl ten cukřík na povrchu, takže jeho 
kobliha nevyhrála. Letošní vítězkou se stala 
Alenka Rejhová, která nám dala ochutnat vůbec 
první vzorek. Nevím, jestli rozhodlo právě to, 
ale tříčlenná porota se shodla, že to zkrátka 
bylo na první dobrou a proto si Alenka odnesla 
domů putovní pohár zlaté koblihy. Do dalšího 
ročníku se tedy na tomto cenném skvostu 
objeví nová cedulka s jejím jménem. 

Následovalo další točené, trocha odpočinku a 
nové tóny kláves a smyčce. I když o odpočinku 
se v  některých případech už nedalo mluvit, 

protože řada z  nás se jala tančit. Prostoru 
nebylo mnoho a svršky se odhazovaly. V jeden 
okamžik prý bylo v hospodě asi 80 lidí, ale kdo 
chtěl, místo si našel. Hned po  další hudební 
pauze došlo na avizované divadelní představení. 
Letos to byla taková interaktivní scéna, jelikož 
jednotliví herci seděli přímo mezi diváky a 
nikdo tak prakticky netušil co, nebo kdo bude 
následovat. Každý určitě znáte pohádku Paleček 
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a jeho kamarádi. Ale kdo z Vás ví, jak to vlastně 
bylo doopravdy? No ten kdo byl v  hospodě 
se to dozvěděl a zjistil, že v  hospodě se dělá 
nejen vysoká politika, ale také se z  některých 
hospodských příběhů mohou stát oblíbené 
dětské pohádky. Souhlaste nebo ne, ale už je to 
tak. 

Mezitím, co si herci užívali svých pár minut slávy 
a zaslouženého potlesku, hudebníci doplnili 
síly tlačenkou a jitrnicí, aby mohli přidat další 
tóny a písně. Taneční mini parket znovu praskal 
v pomyslných švech, stejně jako převleky jeho 
osazenstva. Kolem deváté hodiny večerní však 
nastal čas na poslední z  tradic Masopustního 
průvodu. Modlitba faráře Václava za nás 
všechny a poděkování base tak mohlo zakončit 
letošní, již pátý, ročník Masopustu. V  tomto 
okamžiku se ale dokonale projevila schopnost 
pro improvizaci, básnické střevo a ta trocha 
alkoholu, který cestou vypil Marian. Ten totiž 
Václavovy modlitby doplnil vtipnými verši, 
takže zjemnil tento zcela vážný akt. Toto byl ale 
pouze formální konec akce, protože pivo teklo 
stále proudem, kořalky byl dostatek a stoly se 
prohýbaly pod dobrotami, které jsme cestou 
pobrali s  sebou. A komu již nechutnalo, mohl 
si vybrat z nabídky hospody. Buď klasiku, nebo 
třeba čerstvou jitrnici. Zábava nepřestávala, 
tančilo se a trdlovalo až do brzkých ranních 
hodin, kdy se maškary jedna po druhé vytrácely 
z hospody a trousily se do svých domovů. 

Přestože, nebo možná právě proto, že jsem 
letošní ročník ušil celkem horkou jehlou 
a vše řešil možná na poslední chvíli, mám 
z  celé akce dobrý pocit. A to i díky  ohlasům, 
které jsem v  následujících dnech slyšel, nebo 
obdržel. Nebylo to tak monstrózní a celkem 
se jednalo o klidnější akci, která ale nebyla o 
nic zásadního ochuzena a věřím, že se všichni 
účastníci opravdu dobře bavili. Jak jsem již 
avizoval na začátku článku, ta horká jehla byla 
způsobena hlavně tím, že ze strany nového 
zastupitelstva nebyl zájem o konání akce a tak 
jsem se na poslední chvíli rozhodl letošní ročník 
zorganizovat zcela sám za sebe. A šlo to. Akci 
tedy neorganizoval žádný ze spolků obce nebo 
Obec sama. Hned v neděli jsem se totiž doslechl, 
že akci pořádalo SDH Radimovice. Ne. Nebylo 
tomu tak. A ani jsem na akci nečerpal žádnou 
dotaci. Vše šlo buď z mojí kapsy, nebo z kapes 
těch, kteří nás nezištně pohostili. A z  toho, co 
jsme vybrali cestou, se zaplatila hudba a část 
občerstvení pro maškary. Možná už v hospodě 
někdo nebyl a na někoho se nedostalo, ale snad 
to každý přežije. Něco málo ještě zbylo, třeba na 
příště. A věřím, že příště bude.

Závěrem ještě jednou děkuji VŠEM účastníkům 
akce a přidám si své tradiční přání a dovětek: Ať 
se nám tu v Radimovicích i nadále dobře žije. 
 
 Děkuji Ladislav Dvořák  - LAUFR
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VÝLET DO PLZNĚ 

V sobotu 16. 3. 2019 se uskutečnil plánovaný výlet do Plzně (4. největší město v ČR – 158 000 
obyvatel). Naším hlavním cílem byla samozřejmě návštěva Plzeňského pivovaru. Průvodce nás 
seznámil s historií zrodu

PILSNER URQUELL od roku 1842 až po současnost. Vzhledem k rozlehlosti areálu jsme přejížděli 
autobusem k jednotlivým výrobním halám, od mytí lahví až po varny piva.

Vysoká kvalita piva je dána výhradně českými surovinami: sladovnickým ječmenem, žateckým 
chmelem, kvasnicemi Pilsner H a hlavně výbornou vodou.Ta je čerpána ze starobylých pramenů 
pod Plzeňskou pánví (údajně 10x lepší než kojenecká voda) . Na závěr jsme měli možnost degustace 
nefiltrovaného a nepasterizovaného piva z ležáckých dubových sudů v historických sklepech 
pivovaru.

Až budete kdekoli ve světě popíjet pivo PILSNER URQUELL, můžete si být jisti a snad i trochu 
pyšní, že jde skutečně o český výrobek té nejlepší kvality. Ještě jedna zajímavost – v areálu pivovaru 
se nachází vysoký vodojem postavený na místě popravy Jana Sladkého Koziny (1695, vůdce povstání 
chodského lidu).

Po obědě v areálu pivovaru jsme krátkou procházkou přešli do Pivovarského muzea. To se nachází 
v historickém jádru města v původním právovárečném domě z 15. století, který dýchá atmosférou 
středověku od dávných dob do současnosti. Jednotlivé expozice seznamují s výrobou a způsoby 
podávání i pití piva z různých nádob. I zde jsme byli pohoštěni výborným pivem.
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Čas do odjezdu autobusu někteří 
využili k prohlídce krásného náměstí, 
jiní zamířili do jedné z nejznámějších 
restaurací v Plzni – U Salzmannů.

Na závěr nezbývá než poděkovat 
kulturní komisi naší obce, Vítkovi 
Jenšovskému za výborný nápad na tento 
výlet, Karolíně Pohořelé a Ivě Švec za 
pomoc při organizaci celé skvělé akce.
 
 Casanovová Zdeňka

V JIZERSKÝCH HORÁCH MŮŽE VE SPOLUPRÁCI SE ZZS LK PODÁVAT 
ANALGETIKA I HORSKÁ SLUŽBA 

Horská služba Jizerské hory ve spolupráci 
se Zdravotnickou záchrannou službou 
Libereckého kraje začala letos v zimě jako první 
v České republice podávat zraněným    léky na 
tlumení bolesti. Pacientům, kteří jsou v  pro 
záchranáře těžko dostupném terénu, tak mohou 
horští záchranáři účinně zmírnit bolest ještě 
před příjezdem zdravotníků. Podávání léku 
a proškolení členů horské služby probíhá pod 
vedením lékařky HS a ZZS LK Lucie Langové.

„Tento lék slouží k tlumení bolesti a pro svůj 
způsob podání formou inhalace a pro rychlý a 
efektivní nástup účinku je pro kolegy z horské 
služby ideálním pomocníkem,“ říká Langová. 
Vysvětluje, že pro pacienty se jedná o revoluční 
novinku, která zkracuje mnohdy zbytečně 
dlouhou dobu trávenou v bolestech. 
„Pokud se postižený zraní v  oblasti, kam se 
záchranáři nemohou sanitními vozy dostat, což se u běžkařů či cyklistů stává poměrně často, musí 
členové horské služby volit jinou variantu přístupu k místu nehody, nejčastěji na lyžích, skútrech 
nebo pěšky. V případě, že měl zraněný takové bolesti, které znemožnily jeho vyproštění a manipulaci 
s ním, nezbývalo, než přivézt na místo lékaře nebo záchranáře, který mu mohl podat tišící léky, 
což ale zásah prodloužilo až o několik desítek minut. „Potřebujeme-li vyprostit z nepřístupného 
horského terénu například člověka se zlomenou končetinou, kdy se bolest při manipulaci zvyšuje 
i sebemenším pohybem úlomků kostí, je to téměř nadlidský úkol. Nikdo nechce jinému působit 
bolest,“ vysvětluje náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín. 
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Podat lék zraněnému ovšem nemůže nikdo bez patřičného proškolení, které vede právě Lucie 
Langová. „Je třeba, aby členové horské služby uměli rozlišit případy, kdy je podání léku vhodné a kdy 
je naopak lépe vyčkat na zdravotnickou záchrannou službu. Pacient musí vnímat a komunikovat, 
musí být oběhově stabilní a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Stejně tak 
nesmí mít vážné onemocnění jater nebo ledvin,“ zdůrazňuje Langová. Dodává, že se inspirovala 
zkušenostmi zahraničních kolegů pracujících ve vysokohorských oblastech, kde se tento lék  
úspěšně používá již několik let.

A proč je jeho zavedení tak důležité právě v Jizerských horách? Zejména proto, že právě ony jsou 
českým rájem běžkařů a cyklistů. Tito sportovci se velmi často dostávají daleko od cest přístupných 
sanitním vozům, navíc bývají většinou oblečeni poměrně nalehko. Pokud zůstanou zranění ležet 
někde v terénu či ve sněhu, dochází u nich velmi rychle k prochladnutí a s tím spojeným závažným 
zdravotním komplikacím, které mohou vést až k  ohrožení života. Zde je cílem co nejrychlejší 
předání pacienta zdravotníkům a tedy i včasné umožnění manipulace a transportu pacienta, což 
bez tlumení bolesti zraněného někdy není možné. Proto jsme za možnost podání analgetik horskou 
službou velmi vděčni,“ dodává Langová.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 

DUBEN 2019

13. dubna Velikonoční dílničky
30. dubna Čarodějnice

ČERVEN  2019

8. června Výlet do ZOO Praha - spojený s dnem dětí

Upozornění pro občany obce, kdo má zájem dostávat od obecního úřadu  
informační SMS a e-maily, nechť se přihlásí telefonicky nebo na e-mail:

 info@radimovice.cz


