
Vážení čtenáři Zpravodaje, 
dnešní „Jak to vidí starostka“ bude trochu jiné, než jste asi zvyklí. Nebudu psát o tom, že je zrealizovaná 

cesta „k lipce“ propojující obec Radimovice a Pěnčín, kterou zaplatil za několik milionů Pozemkový úřad, 
zrovna tak jako polní cestu mezi č.p. 82 a č.p. 19, ani se nebudu rozepisovat o nových herních prvcích pro 
děti. To, jak jsem pochopila, někteří občané nechtějí slyšet. Zajímavější jsou pomluvy, klepy a dezinformace. 

Na jednání 7.listopadu, kdy se projednávala studie technického zázemí jsem se dozvěděla informace, nad 
kterými rozumnému člověku zůstane rozum stát. Pokud někdo prohlásí, že víceúčelová budova je zaúvěro-
vaná, nevyužitá, že budova je pomník a obec je zadlužená, že obec chceme zadlužit, tak říká lež. A to pro-
hlašuji se vší vážností. Obec si nikdy za mého působení v čele obce nevzala úvěr a veškeré své akce zapla-
tila ze svého rozpočtu a ještě se snažila na tyto akce zajistit dotace. Koho by zajímala částka realizovaných 
projektů v letech 2011-2016, tak je to 9.718.856 Kč, dotace byly ve výši 2.301.643 Kč. Vždy bylo mojí 
prioritou pokračovat v rozvoji obce, který nastolil můj manžel, když byl ve funkci starosty. Není pravda, že 
nemáme na nic peníze, ale nechtěla jsem je a ani nechci obecní rozpočet „projíst“ za líbivé věci a projekty, 
které jsou z krátkodobého hlediska sice pro občany líbivé, ale z dlouhodobého hlediska nic obci nepřináší. 

Velmi mě mrzí, že tak snadno a lacině někteří z Vás přijímají dezinformace, když často stačí obyčejný sel-
ský rozum. Na internetových stránkách obce jsou od roku 2005 zveřejněny zrealizované projekty vč. fi nan-
cování. Každý rok je na úřední desce uveřejněn závěrečný účet, který schvaluje zastupitelstvo obce. V něm 
se každý může dočíst, jaké akce se zrealizovaly, jaké dotace obec získala, jak hospodaří, kolik peněz má 
na účtech a s jakým závěrem dopadla kontrola hospodaření obce, kterou provádí krajský úřad. Proto mě 
zaráží, že v dnešní době, kdy se lze informace k hospodaření obce dohledat na www.radimovice.cz, do-
chází k tomu, že někteří občané věří lživým informacím o hospodaření obce. Vrcholem těchto lživých zpráv 
je, když se dozvím, že obec tuneluji. Pokud někdo má podezření o špatném hospodaření obce, tak ať se 
obrátí na kontrolní orgány. Některým z Vás vadí i mé působení v roli „obecní uklízečky“. Zřejmě mi závidí, 
že mohu uklízet nikdy nekončící nepořádek u kontejnerového stání nebo sbírat psí exkrementy různého stáří 
a velikosti v rámci své odměny, kterou dle zákona dostávám za funkci starostky. Ráda všechny prácechtivé 
občany uvítám a s radostí jim předám koště a lopatu. Stále hledám brigádníka na zimní údržbu chodníků. 
Nikdo se dosud nepřihlásil. Pokud se nikdo nenajde, budu muset tuto mužskou práci zajistit vlastními silami.

Pozoruji, jak se od jara mění mezilidské vztahy v obci. Postupnými 
kroky se některým lidem podsouvají informace, které přijímají, aniž by 
se nad nimi zamysleli nebo se přišli zeptat jak to vlastně je. Je to bohu-
žel obecný trend, vždy je snadnější uvěřit negativní informaci, než se 
nad ní zamyslet nebo si ji ověřit. 

Vážení občané, mé rozhodnutí nekandidovat v příštích komunálních 
volbách, které se budou konat na podzim 2018 zraje od jara letošní-
ho roku. Není to rozhodnutí unáhlené, které jsem udělala na základě 
jednoho jednání, které se konalo 7. listopadu, to byl už jen pomyslný 
poslední hřebíček do rakve. Vždy jsem brala práci pro obec jako svoji 
srdeční záležitost, snažila jsem se obec propagovat v rámci Liberecké-
ho kraje, své znalosti z oblasti veřejné správy a práva jsem se snažila 
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Obecní úřad informuje
Dne 20.11.2017 se konalo 6. zasedání Za-
stupitelstva obce Radimovice za účasti 6 
zastupitelů a 18 občanů.

 Usnesení č. 42/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
5/2017, dle důvodové zprávy
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

Pasport místních komunikacíPasport místních komunikací

Právní rámec je dán zákonem č. 13/1997 
Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb., která říká, 
že základní evidencí komunikací je pasport, 
který vedou správci komunikací. V navrže-
ném pasportu MK jsou místní komunikace III. 
třídy (tj. obslužné komunikace v obci umož-
ňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých 
objektů, pokud jsou přístupné běžnému pro-
vozu motorových vozidel), místní komuni-
kace IV. třídy jsou komunikace nepřístupné 
provozu silničních motorových vozidel ne-
bo na kterých je umožněn smíšený provoz, 
např. samostatné chodníky, stezky pro pě-
ší, cyklistické stezky, cesty v chatových ob-
lastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, 
zklidněné komunikace, obytné zóny apod.. 
Účelová komunikace je pozemní komunika-
ce, která slouží ke spojení jednotlivých ne-
movitostí pro potřeby vlastníků těchto ne-
movitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí 
s ostatními pozemními komunikacemi nebo 
k obhospodařování zemědělských a lesních 
pozemků.

 Usnesení č. 43/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e 
pasport místních komunikací
a p o v ě ř u j e
starostku obce podat žádost na obecní úřad 
Radimovice o zatřídění místních komunikací
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

 Usnesení č. 44/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
vyřadit z majetku obce dvouhoupačku, 
houpačku vahadlovou, houpačku pruži-
novou – čtyřlístek, houpačku pružinovou – 
Dalmatin.

Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

Projednání podmínek nájmu garáže Projednání podmínek nájmu garáže 

ve víceúčelové budově – hasičské ve víceúčelové budově – hasičské 

zbrojnici pro SDH Radimovicezbrojnici pro SDH Radimovice

Starosta SH ČMS – Sbor dobrovolných ha-
sičů Radimovice písemně požádal zastupi-
tele obce o smluvní zavázání využívání ha-
sičské zbrojnice a souvisejícího skladu pro 
potřeby SDH Radimovice a odpovědi na ty-
to otázky:
a) Je možné i nadále mít uskladněn materiál 
a vybavení, které je majetkem SDH Radimo-
vice ve skladě k tomu v minulosti přiděleném 
ve víceúčelové budově – hasičské zbrojnici?
b) Pokud ano, jakou velikost prostoru máme 
k dispozici. Původně nám byl přidělen celý 
výše uvedený prostor.
c) Je možné část materiálu mít uskladněno 
i v prostorách, které slouží výjezdové jed-
notce obce Radimovice nebo požadujete 
striktní oddělení těchto dvou subjektů?
d) Může i nadále SDH Radimovice na zá-
kladě platné směrnice obce Radimovice 
využívat výjezdové vozidlo FORD TRAN-
ZIT pro potřeby práce s dětmi a mládeží 
a účasti na soutěžích dětí, mládeže a pří-
padně dospělých?
e) Je možné na nácvik a soutěže dětí a mlá-
deže používat přenosnou požární stříkačku 
PS 12, která je umístěna ve vozidla FORD 
TRANZIT?
f) Jaké jsou další případné požadavky obce 
ve vztahu k SDH Radimovice?

K bodu byla diskuze, v které se zopakovala 
historie výstavby víceúčelové budovy a její-
ho využití pro SDH Radimovice. Zastupite-
lé vyjádřili svůj názor na otázky a z jejich 
odpovědí vyplynulo, že zastupitelé i nadále 
souhlasí s využívám vozidla Ford Tranzit dle 
směrnice č. 2/2015, která umožňuje použí-
vat vozidlo pro SDH Radimovice, dále sou-
hlasí s využíváním prostorů ve víceúčelové 
budově – hasičské zbrojnici pro SDH Radi-
movice s tím, že prostory budou defi novány 
ve smluvním vztahu.
Před hlasováním Mgr. Dagmar Šrytrová 
oznámila možný střet zájmů z důvodu vy-
konávání funkce jednatelky SDH Radimovi-
ce, proto se zdržela hlasování. Možný střet 
zájmů oznámila písemně. Na dotaz Roberta 
Marka a Ladislava Dvořáka jestli také ne-
jsou ve střetu zájmů přečetla starostka obce 
§ 8 zákona č. 159/2006 Sb.

 Usnesení č. 45/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s o u h l a s í
a) s užíváním prostoru v garáži a prosto-
ru určeném pro výjezdovou jednotku obce 
ve víceúčelové budově – hasičské zbrojnici 
pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Radimovice, dle smluvního vztahu, který 
bude uzavřen mezi obcí Radimovice a SH 
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Radimo-
vice
b) s užíváním požární stříkačky PS 12 pro 
potřeby SH ČMS – Sbor dobrovolných ha-
sičů Radimovice
c) s užíváním traktůrku zn. John Deer pro 
potřeby SH ČMS – Sbor dobrovolných ha-
sičů Radimovice
a u k l á d á
starostce obce vypsat záměr pronájmu 
prostor ve víceúčelové budově – hasičské 
zbrojnici, označených v majetku obce 3.02, 
3.04, 3.05 pro skladovací účely. Doba tr-
vání nájmu od 1.1.2018 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 10 let.
Termín: 11/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

5 0 1

Mgr. Dagmar Šrytrová se hlasování zdr-
žela.
Výsledek hlasování: usnesení přijato.

Projednání záměru pronájmu pozemku Projednání záměru pronájmu pozemku 

p.č. 1066 v k.ú. Radimovice u Sychrovap.č. 1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova

Do konce roku 2017 trvá nájemní smlouva 
na pronájem p.č. 1066 v k.ú. Radimovice 
u Sychrova. Starostka obce navrhuje vy-
psat záměr pronájmu pozemku p.č. 1066 
v k.ú. Radimovice u Sychrova na další rok tj. 
od 1.1.2018-31.12.2018.
Iva Švec – pronájem na 1 rok, do budoucna 
přemýšlet o tom jak obec pozemek využije.
Aleš Bursa – pozemek využít např. na ča-
rodějnice.
Iva Švec – je zde ochranné pásmo lesa, zde 
asi čarodějnice nepůjdou.
Petr Svátek – nabídl prostor na konání čaro-
dějnic na louce u Mohelky.
Aleš Bursa – dotaz na výši nájmu za poze-
mek
Mgr. Dagmar Šrytrová – v letošním roce 
nájem za p.č. 1066 celkem 12.000,- Kč/1 
rok.
Aleš Bursa – to je málo.
Ladislav Dvořák – v minulosti již došlo k po-
žadavku na odstoupení od smlouvy ze stra-
ny nájemce kvůli vysoké ceně a nízké vy-
užitelnosti pozemku pro nájemce. Po vzá-
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jemné dohodě mezi pronajímatelem a ná-
jemcem došlo ke snížení ceny a prodloužení 
smlouvy.
Mgr. Dagmar Šrytrová – bude na nájem 
pozemku vypsán záměr pronájmu, může 
se přihlásit kdokoli a nabídnout vyšší cenu.

 Usnesení č. 46/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s o u h l a s í
se zveřejněním záměru pronájmu pozem-
ku p.č. 1066 v k.ú. Radimovice u Sychro-
va na období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
a u k l á d á
starostce obce vypsat záměr proná-
jmu pozemku p.č. 1066 v k.ú. Radimo-
vice u Sychrova na období od 1.1.2018 
do 31.12.2018.
Termín: 11/2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

Informace VŘ „Komplexní nakládání Informace VŘ „Komplexní nakládání 

s odpady III“s odpady III“

Starostka obce informovala přítomné o vý-
běrových řízeních, které proběhly v průběhu 
roku 2016-2017.
Prvního výběrového řízení se zúčastnily 2 
fi rmy, z toho jedna nesplnila kvalifi kační 
podmínky, druhá fi rma překročila předpo-
kládanou dílčí hodnotu veřejné zakázky. 
Druhého kola výběrového řízení se zú-
častnila pouze jedna fi rma a i ta překročila 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 
V 06/2017 zastupitelstvo obce schválilo, 
že se zúčastní 3. kola centralizovaného za-
dání veřejné zakázky. Protože ne všechny 
obce dodaly včas obci Malá Skála usnesení 
zastupitelstva, tak teprve před minulý týden 
se opět začalo něco dít.
Pro obec Radimovice z toho vyplývá, že 
do konce roku 2017 má uzavřenou s SKS 
smlouvu o odvozu a zneškodňování komu-
nálního odpadu. Od 1.1.2018 se smlouva 
automaticky stává smlouvou uzavřenou 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 
měsíců. Nového dodavatele služeb obec 
nebude mít dříve jak v průběhu roku 2019, 
pokud bude nový dodavatel služeb vybrán 
na základě výběrového řízení.
SKS zaslala na obec nový ceník služeb. 
Služby se zvyšují z důvodu nárůstu mezd, 
došlo také ke zvýšení nákladů na vlastní na-
kládání s odpady a ke zvýšení infl ace. Ceny 
v obci Radimovice se zvyšovaly naposledy 
v roce 2012. 
Starostka obce uvedla, že pokud by obec 
nezvýšila cenu, tak by v příštím roce do-
plácela z rozpočtu obce cca 43.000 Kč 
za odpady. Pokud by zvýšila poplatek 

za komunální odpad o 10%, tak by obec 
doplácela v příštím roce ze svého rozpočtu 
cca 28.000 Kč, což je částka, která zhru-
ba odpovídá doplatku z obecního rozpočtu 
na odpady v letošním roce. Pokud by obec 
zvýšila poplatek o 20%, tak z rozpočtu ob-
ce by doplácela za komunální odpad část-
ku ve výši cca 8.000 Kč.
K bodu se rozvinula diskuze, z které vy-
plynulo, že se většina zastupitelů přiklání 
ke zvýšení místního poplatku za komunální 
odpad o 10%. Na příštím zasedání zastupi-
telstva obce bude předložena k projednání 
nová obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za komunální odpad.
Pověřenec na ochranu osobních údajů dle 
nařízení EP a Rady EU č. 2016/679
Starostka přítomné informovala, že od 25. 
května 2018 bude muset mít obec pověřen-
ce na ochranu osobních údajů. Z toho vy-
plývají i nároky na rozpočet v roce 2018.
Obec si bude muset nechat zpracovat ana-
lýzu a následně každý měsíc platit určitou 
částku pověřenci. Např. Sdružení místních 
samospráv ČR nabízí tuto službu pro ne-
členské obce ve výši 4.000,- až 5.000,- 
Kč/1 měsíc, pro členské obce za 600,- 
Kč/1 měsíc.

Příprava rozpočtu na rok 2018Příprava rozpočtu na rok 2018

Starostka obce vyzvala zastupitele, aby 
předložili návrhy na rozpočet 2018. Návrh 
na zařazení do rozpočtu předložil velitel vý-
jezdové jednotky. Starostka obce navrhuje 
nový nátěr oken na víceúčelové budově.
Další zasedání zastupitelstva bude dne 
11.12.2017, kde se bude rozpočet schva-
lovat. Návrh rozpočtu musí být vyvěšen 
na úřední desce nejdéle od 24.11.2017. 
K rozpočtu na rok 2018 se sejdou zastupi-
telé na pracovním jednání.

Projednání místního referendaProjednání místního referenda

Na základě projednání variant studie tech-
nického zázemí, které proběhlo za účasti 
občanů dne 7.11.2017 vznesla zastupitelka 
Iva Švec návrh na místní referendum k stav-
bě technického zázemí. 
Dle zákona o obcích rozhoduje o referendu 
zastupitelstvo obce. Podle zákona o míst-
ním referendu se místní referendum koná, 
pokud se na tom usnese zastupitelstvo ne-
bo přípravný výbor podá návrh na konání 
referenda a zastupitelstvo obce rozhodne 
o jeho vyhlášení.
Vzhledem k současnému stavu starostka ob-
ce navrhuje zaplatit studii v rozpracovanosti 
a otázku řešení technického zázemí přene-
chat novému zastupitelstvu.
K bodu byla diskuze:
Iva Švec – občané by se měli vyjádřit zda 
v tom místě něco stavět nebo ne. Mělo by 
se to vyřešit jednou provždy a ne oddalo-
vat o 1 rok. 

Robert Marek – musíme mít referendum ? 
Nejde udělat anketu ?
Iva Švec – anketa není pro zastupitele zá-
vazná.
Ladislav Dvořák – nemyslí si, že by tu někdo 
ze zastupitelů nebo vedení obce chtěl pří-
padnou stavbu protlačit silou proti vůli ostat-
ních, aby se muselo rozhodovat cestou refe-
renda. Souhlasí s tím celou studii nyní poza-
stavit, vypsat dotazník, oslovit občany a dát 
čas k vyjádření. Referendum nepodporuje.
Iva Švec – nejsme schopni jednoznačně říct 
ano x ne, proto navrhla referendum.
Ladislav Dvořák – Výbory SDH Radimovi-
ce i TJ Sokol Radimovice byly pro realiza-
ci stavby.
Aleš Bursa – anketa je nesmysl. Referendum 
je anonymní, spousta lidí se bojí vyjádřit svůj 
názor. Referendum vyřeší, která skupina je 
větší.
Adéla Hloušková – bojí se referenda, je to 
závazná věc. Anketa vysvětlí, co je za mož-
nosti, lze navrhnout i jiné možnosti.
Petr Švec – o celém projektu nevěděli ani 
sami zastupitelé a vše si rozhodlo úzké ve-
dení obce. Občané i zastupitelé se o tom 
dozvěděli až na jaře z nejmenovaných tur-
novských novin.
Dagmar Šrytrová – přečetla ze zápisu zase-
dání zastupitelstva obce ze dne 7.11.2016 
bod č. 10. Příprava rozpočtu na rok 2017, 
kde je v návrhu hlavních akcí zařazeno tech-
nické zázemí. V rozpočtu na rok 2017, kte-
rý byl zastupitelstvem obce schválen, byla 
položka na technické zázemí také schvá-
lena. Zastupitelstvo obce dne 29.5.2017 
schválilo zpracovat studii technického záze-
mí ve svahu /mezi travnatou plochou hasič-
ské louky a sportovním areálem/. 
Toto usnesení bylo schváleno všemi přítom-
nými zastupiteli, takže pokud někdo chce 
referendum, tak ať si přípravný výbor zajistí 
potřebný počet hlasů k vyhlášení referenda 
a zastupitelstvo referendum vyhlásí. Situace 
je natolik napjatá, že doporučuje, aby se vě-
ci dal čas a každý si v klidu rozmyslel plusy 
a minusy stavby.
Aleš Šrytr – domnívá se, že tu je 70-80% 
občanů, kteří nevědí nebo jim to je jedno.
Robert Marek – navrhuje v lednu udělat 
osvětu a anketu.
Aleš Bursa – bojí se, aby anketa nebyla zne-
užita pro agitaci.
Aleš Šrytr – navrhuje udělat anketu při pre-
zidentských volbách.
Iva Švec – do dalšího zastupitelstva ať si ka-
ždý připraví otázku do ankety.

 Usnesení č. 47/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
a) pozastavení projektových prací na studii 
technického zázemí
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b) proplacení projektových prací, které 
jsou na studii technického zázemí ke dni 
20.11.2017
c) zajistit anketu mezi občany k výstavbě 
technického zázemí
a u k l á d á
zastupitelům obce připravit otázky do an-
kety
Termín: 11.12.2017
Hlasování:

Pro Proti Zdržel se

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

Spolufi nancování masopustu v roce Spolufi nancování masopustu v roce 

2018 z rozpočtu obce2018 z rozpočtu obce

Místostarosta obce uvedl, že pokud se bude 
konat masopust v příštím roce, tak nechce 
pro jeho realizaci využívat obecní rozpočet, 
resp. rozpočet určený kulturní komisi a to 
z důvodu rizikovosti investice a také neprav-
divého nařčení a dezinformací o fi nancová-
ní a realizaci této akce na veřejném zasedá-
ní dne 7.11.2017 ze strany Ivy Švec.
Starostka obce uvedla, že je chyba (i její), 
že se nekonala po masopustu schůzka, kte-
rá by zhodnotila masopust. Nesouhlasí, aby 
obec masopust pořádala, na případném 
dalším ročníku se nebude na organizaci po-
dílet. Na schůzce přípravného výboru ma-
sopustu se ptala kdo a co zajistí a nikdo ne-
chtěl její pomoc ve stánku nebo jinde, všech-
no bylo zajištěno, za úkol si vzala upečení 
koláčů. Po půl roce se dozvěděla o své oso-
bě, že nepomáhala ve stánku, rozdávala 

rozhovory novinářům, dala jednateli fi rmy 
Rekuper Sychrov zdarma občerstvení, kte-
ré bylo dáno jako forma poděkování za vě-
ci, které fi rma Rekuper Sychrov pro obec 
bezplatně dělala. Po masopustním veselí se 
dozvěděla, že se zabíjačka dělala ze třech 
prasat, místo původních dvou. Nikdo, komu 
vadilo jednání starostky neměl tolik odva-
hy ji to říct osobně nebo se zeptat jak věc 
probíhala.
Starostka obce oznámila, že nebude kandi-
dovat v příštím roce do zastupitelstva obce.
Robert Marek – nesouhlasí, aby se obec 
masopustu vzdávala, můžeme se bavit 
o tom, že oddělíme fi nanční stránku věci.
Iva Švec – lidé si myslí, že veškeré peníze 
jdou do hospody, ne do obce. Rozhodnu-
tí koupit tři prasata nebylo jen rozhodnutí 
manželů Švecových, ale všech co se na pří-
pravě podíleli. V rozsahu jako loni se na ak-
ci už nebude podílet, ráda se zúčastní prů-
vodu, bude hostit průvod masek před svým 
obydlím.
Adéla Hloušková – byla by škoda dát tradici 
pryč, loni bylo masa už hodně. Pokud by 
se organizace rozložila, mohlo by se v tom 
pokračovat.
Aleš Bursa – byl by rád, kdyby se v tradici 
pokračovalo.
Ladislav Dvořák – ví o lidech, kteří nabíze-
li pomoc při přípravě občerstvení, ale byli 
ze strany Ivy Švec odmítnuti. Dále navrhuje 
nabídnout celé občerstvení jinému subjektu. 
Jinému podnikateli, Hospodě U Šulců, jiné-
mu spolku nebo komukoliv, kdo o to proje-
ví zájem.

Karolína Pohořelá – nabídla, že si vezme 
na sebe akci po stránce zajištění občerst-
vení.
Byla projednány možné termíny konání ak-
ce a to 3.2.2018 nebo 10.2.2018.

Diskuze:Diskuze:

• Dagmar Šrytrová
 Vyzvala zastupitelku Ivu Švec, aby pí-
semně předložila dotazy, které vznesla 
na jednání dne 7.11. při projednání variant 
studie technického zázemí, aby na ně mohla 
starostka obce občanům odpovědět.
• Iva Švec 
 Nebyly to dotazy.
• Dagmar Šrytrová
 Vyzvala zastupitelku Ivu Švec, aby se-
známila přítomné zastupitelé s výsledkem 
své kontroly účetnictví obce Radimovice, 
kterou prováděla na OÚ dne 1.11.2017.
• Iva Švec 
 Nebyla to kontrola účetnictví, chtěla vě-
dět jak a z čeho se skládá rozpočet obce.
• Lenka Tauchmanová 
 Neměla z toho pocit, že chce vědět z če-
ho se skládá rozpočet obce, když se pa-
ní Švec ptala na věci – jako je např. soupis 
všech dotací nebo co se kupovalo hasičům 
v letech 2008 a 2009. Dále ji přišlo div-
né, že si paní Švec fotí jednotlivé dokumenty 
na mobilní telefon.
• Dagmar Šrytrová 
 Kdo má zájem z řad zastupitelů nebo ob-
čanů, nechť přijde a do účetnictví a rozpoč-
tu obce nahlédne.

Jedno pivo zdarma bylo určeno pro toho, kdo z pozvánky na výlet určí místo, kam se tentokrát vypra-
víme. Přestože jeden typ byl správný, na pivo nakonec nedošlo. Jediná správná tipující byla totiž nezletilá. 
I tak ale poznala, že za obrázkem půllitru byla skryta silueta zříceniny na Frýdštejnu. Poslední letošní výlet 
se tedy konal po trase Dolánky – Frýdštejn – Malá Skála. 

Ze Sychrovského nádraží opět vyrazila početná skupina výletníků všech věkových kategorií. Jelikož se 
ale jednalo o tak trochu tajný výlet, tak jsme se přesnou trasu dozvěděli až po vystoupení z vlaku na ná-
draží v Dolánkách. Přes čistý a svěží ranní vzdoušek, z nás ale po chvíli celkem lilo a někteří i silně odfu-
kovali, až funěli. Asi chápete proč. Cesta na Frýdštejn vede totiž odevšad do kopce. A z Dolánek, které 
jsou opravdu „dole“, to platí dvojnásob. Výšlap na Bukovinu byl pro začátek celkem ostrý start výletu. Pak 
už se ale trochu zvolnilo a cesta lesem, po stopách houbařů, nám celkem dobře ubíhala. Objevily se prv-
ní svačiny a také první lesní úlovky. Tedy babky a slaďáčci. Minuli jsme Jizerskou vyhlídku a odpočinuli si 
na skalním hrádku Drábovna. A hub v taštičkách přibývalo. Zde ale také většina z nás dostala chuť na tra-
diční občerstvení – PIVO. Bohužel ne vždy se vypravíme tam, kde je všeho dostatek. A 1.října na naší trase 
už mnoho otevřených kiosků nebylo. Respektive nebyl tam ani jeden… A tak jsme si vyšlápli poslední kope-
ček přímo pod zříceninu Frýdštejnu. Dětem byl ale i tento výšlap málo, a tak se část z nich ještě vyšplhala 
přímo na hradby. Do sklepa, na věž, do druhého sklepa, na vyhlídku, na vyšší vyhlídku a zase do sklepa. 
Kdyby rada starších a hladových nezavelela, tak bychom tam s dětmi pobíhali možná ještě dnes. 

Obecní výlet – Dolánky / Frýdštejn / Malá Skála
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aplikovat do každodenní práce na obecním úřadě tak, aby obec nemusela za ně platit soukromým fi rmám 
(např. rozvojový dokument Program rozvoje obce, vypracování žádostí o dotace). Ale všechno má své 
hranice. Nebudu již nadále poslouchat lživé pomluvy, které už hrozí trestním oznámením. Je čas se věnovat 
rodině a svým zájmům.

Jen doufám, že občané, kteří obec svým jednáním rozdělili, vezmou na sebe zodpovědnost a budou kan-
didovat v nadcházejících komunálních volbách a předvedou všem ostatním svoji komunální politiku. 

V květnu letošního roku všichni přítomní zastupitelé schválili, že projekční kancelář zpracuje tři varianty 
umístění technického zázemí v prostoru svahu mezi hasičskou loukou a sportovištěm (dvě varianty) a třetí 
varianta měla prověřit zda lze umístit sociální zařízení v prostoru za tartanovým oválem sportoviště, smě-
rem k lesu. Všechny tři varianty byly uveřejněny na vývěsce před obecním úřadem a na www.radimovice.
cz. Třetí varianta byla v průběhu projednávání studie ze strany Lesů ČR a MÚ Turnov, odboru životního 
prostředí zamítnuta a to z důvodu ochranného pásma lesa, které by zasahovalo do třetí varianty (objektu 
sociálního zařízení). Na veřejném představení variant studie technického zázemí, které se konalo 7. listopa-
du, někteří občané požadovali, aby se obec zeptala občanů zda chtějí, aby se stavba technického zázemí 
realizovala. Na zasedání zastupitelstva obce dne 20.listopadu zastupitelé rozhodli o zastavení projektových 
prací na studii technického zázemí, ale zároveň jich většina odmítla, aby se konalo k dané otázce referen-
dum. Po diskuzi bylo zastupiteli rozhodnuto, že se v termínu konání prezidentských voleb bude konat anketa, 
která bude obsahovat dotazy schválené na zasedání zastupitelstva dne 11.prosince.

Abych na závěr trochu odlehčila situaci, tak po větrné bouři, která se přehnala přes naši obec 29. října 
jsem dostala několik SMS zpráv, které reagovali na informaci o vypnutém elektrickém proudu od 07:30 
do 20:00 hodin. I když určitě výpadek el. proudu způsobil řadu komplikací, tak měl i některá pozitiva. Ně-
kdo chodil doma s čelovkou jako tremp, jiným se podařilo do polévky nasypat místo hrášku borůvky. Ně-
které děti, které se ptaly dopoledne co budeme dělat, odpoledne se už ptaly co si zahrajeme? Dostala jsem 
přání pěkného večera nerušeného elektronikou, ale také nabídku od jedné rodiny, kdyby bylo potřeba po-
moci, ať se ozvu. Naštěstí se nikomu nic nestalo, škody na majetku nebyly v naší obci zaznamenány (oproti 
Doubí, kde z velké části ulítla střecha na stodole naproti zámku). Co si můžete z této situace vzít dobrého? 
Určitě, že měla rodina na sebe čas být spolu. Najednou bylo spousta času na společné popovídání...

Hezký předvánoční čas Vám přeje Dagmar Šrytrová

starostka

Další cesta už byla o poznání veselejší. Z kopce sice nohy bo-
lí také, ale dolů nás hnala vidina dobrého jídla a pití. Původní 
varianta jít na Boučkův statek padla, protože za všechny roz-
hodl hlad a žízeň. Dříve po cestě je totiž celkem nově otevřená 
restaurace s vlastním pivovarem. Maloskalský pivovar se tedy 
měl stát životadárnou oázou a naším útočištěm v době strádání 
a bídy. Prostředí pěkné, jídelní lístek samá dobrota a pivo jako 
křen. Jen ta obsluha trochu vázla. Tedy vázla trochu více a ti co 
přišli první, dostali se k jídlu asi po hodině jako poslední. Na dru-
hou stranu se ale musí říci, že jídlo bylo vážně dobré a to samé 
platí i o jejich pivu. Při odchodu si někteří nakoupili ještě něco 
na cestu. Nebylo se tedy čemu divit, když si při zpáteční jízdě 
ve vlaku pár z nás trochu zdřímlo. Naštěstí však nikdo nezaspal 
a nádraží Sychrov nás před pátou odpolední přivítalo zpátky 
doma. Tradice ale zavelela a návštěva naší hospody musela za-
končit i tento výlet. 

Nezbývá tedy, než poděkovat Robertovi za přípravu této tra-
sy, výletníkům za účast a sluníčku za hřejivé paprsky. 

Výletům zdar Ladislav Dvořák – místostarosta obce 
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I v letošním roce se několik lokálních zahrádkářů snažilo tak, že se v polovině října mohla řada z nich po-
chlubit svými plody na druhém ročníku Radimovického Dýňobraní. Stejně jako v roce loňském, i tentokrát 
se konala soutěž o nejhezčí výtvor a také o nejchutnější pokrm nebo nápoj. Novinkou a další doplňkovou 
soutěží pak bylo strouhání dýně na čas a hmotnost. 

Část těch největších a nejtěžších plodů se musela přivézt v kufru auta, protože jejich velikost a hmotnost 
byla opravdu značná. Některé se ale vešly i do rukou malých tvůrců a pěstitelů. Po poledni se tedy v místě 
konání (na návsi před a v Hospodě u Šulců) začaly scházet děti s rodiči a každý kdo chtěl, přinesl si svůj 
výtvor nebo dobrotu. Brzy se tak na stolech před hospodou usmíval klasický Haloween z vyřezané dýně, 
dýňová želva a trpaslík, rozkvetly se dýňové květinové vázy, dýňový půllitr Plzeňské 12°, dýňový Mistr 
Yoda ze Star Wars nebo i trochu morbidní dýně s „kudlou v zádech“. Nutno podotknout, že na řadě z vý-
tvorů byla vidět i dospělá ruka a tato soutěž, původně určená pro děti, se nám trochu vymkla kontrole. 

Respektive asi je mezi námi hodně šikovných 
maminek a tatínků, kterým budeme pro dal-
ší ročníky muset vypsat vlastní kategorii. Ale 
věřme, že se i děti při tvorbě vyřádily a ni-
kdo se u toho nepořezal.

Uvnitř hospody se ale mezitím zaplni-
ly stoly různými dobrotami. Od studených 
pomazánek a předkrmů, přes teplé polév-
ky a sladké dezerty, až po dýňové nápo-
je. Zde už asi nebudu všechny recepty vy-
pisovat, kdo má ale zájem, může obdržet 
od Katky Lesákové další dýňovou kuchařku. 
Je třeba říci, že kromě pochutin se hospoda 

Radimovické dýňobraní – 2. ročník
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zaplnila i ochutnávači a mlaskači. Děti se přetahovaly o sladké mufi ny nebo rozlévaly po stole dýňovou 
polévku, která jim kapala ze lžic. Ostatní drobili a uždibovali z jednotlivých talířů. Brzy se tedy před ka-
ždým pokrmem začaly shromažďovat lístky na speciální hlasovací prkénko s hřebíkem. Stejně jako vloni, 
tak i letos totiž obdržel každý účastník dva hlasovací lístky. Jeden pro výtvor a druhý pro pokrm. A stejný 
postup, jako v hospodě, se tedy opakoval i venku u jednotlivých výtvorů. 

Aby to ale nebylo vše a abychom akci doplnili o další vzrušení a zápal z přímého souboje, připravili jsme 
ještě soutěž ve strouhání dýně. Nastoupili proti sobě vždy dva ve stejné věkové kategorii. Kdo za minutu 
nastrouhal nejvíce, tak vyhrál. Děti jsou asi doma hodně pilné hlavně při práci v kuchyni, protože všichni 
strouhali jako o život. V nejmladší kategorii byl, celkem ze šesti dětí, první Vilém, který nastrouhal téměř kilo 
dýně. V dorostu porazila Maruška Ondru a v nejstarších vyhrála Radka nad Jitkou a Aleš nad Marianem. 

Ještě Vám ale dlužím výsledky hlavního klání. Mezi výtvory, letos s celkovým počtem 28 hlasů, vyhrál 
Ondra Slavík a jeho dýňová želva. „Daleko“ za ním pak skončila, celkově druhá, Káťa s lesní květinovou 
dýní, která byla i nějaký čas před budovou Obecního úřadu. V jídle to byl vyrovnanější boj. První místo si 
totiž o dva body vyvařila Jitka Dvořáková před loňskou vítězkou Radkou Novákovou. Dýňová polévka, 
které se vloni každý bál, tedy letos slavila úspěch před dýňovým hamburgerem a ostatními dobrotami.

Vítězové obdrželi drobné ceny, dýně jsme vystavili před hospodou a úřadem, jídlo se dojedlo večer 
v hospodě u piva a nám nezbývá než začít vybírat semínka pro tu největší, nejhezčí a nejchutnější dýni pro 
příští ročník. Děkuji tedy všem snaživým za krásné výtvory a všechny dobroty. 

Ladislav Dvořák – místostarosta obce 
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Letošní podzim byl pro mladé 
hasiče z Radimovic velmi úspěš-
ný. Nejprve start na soutěži TFA 
junior (obdoba soutěže nejtvrd-
ší hasič přežije), která se konala 
23.9.2017 v Křižanech a pak 
závod požárnické všestrannos-
ti v Českém Dubu. Obě soutěže 
pro nás znamenaly další medaile 
do sbírky cenných kovů. 

Soutěž TFA junior znamena-
la jak pro organizátory tak i pro 
soutěžící premiéru. Do Křižan je-
lo z Radimovic 13 mladých hasi-
čů. Děti si zpočátku myslely, že to 
bude „brnkačka“, ale po závodě 
změnily názor. Proběhnout opičí 
dráhu, přenést kanystry plné vo-
dy, přeskočit lavičku, zapojit ha-
dice, proskákat se pneumatikami 
z aut a přesunout fi gurinu, ti star-
ší ještě překulit traktorovou pneu-
matiku či běžet se zátěží do kop-

ce, byly disciplíny, které byly jen 
pro tvrdé hasiče. A ty naštěstí 
v našem sboru máme. Jak jsme 
dopadli v celkovém hodnocení? 
První místo ve své kategorii ob-
sadili: Anna Rozkovcová, Matěj 
Bradáč, Sarah Falkenbergová, 
Dominik Šrytr, Madeline Kocho-
vá, druhé místo jsme přenecha-
li ostatním sborům a bronzovou 
medaili si z Křižan odvezli: Jan 
Šrytr a František Žerava. V celko-
vém hodnocení družstev náš sbor 
zvítězil. 

Již od začátku září jsme pil-
ně trénovali na závod požárnic-
ké všestrannosti, který se běžel 
5.listopadu v Českém Dubě. Byly 
připraveny 2 hlídky mladších a 2 
hlídky starších hasičů. Den před 
závodem začaly přicházet zprá-
vy o nastupujících nemocech. 
Do rána nemoci skolily 5 závod-

níků. Vedoucí se museli s touto si-
tuací rychle vypořádat. Nakonec 
jsme narychlo utvořili hlídku star-
ších, v které závodili i dva mlad-
ší hasiči. Anička Röslerová a Vítek 
Rojar se museli rychle doučit to-
pografi cké značky, které se učí je-
jich starší kamarádi a připravit se, 
že poběží o 1 km delší trať než by 
běželi, kdyby závodili za katego-
rii mladší. Sice nestanuli na bedně 
vítězů, ale v konkurenci 16 týmů 
obsadili pěkné 9.místo. V katego-
rii mladší si hlídka ve složení Adé-
la Bradáčová, Jacqueline Kocho-
vá, Lucie Marková, Dominik Šry-
tr a Jan Šrytr doběhli pro zlatou 
medaili, v kategorii starší se Ma-
těj Bradáč, Tereza Dvořáková, 
Cyril Žerava, František Žerava 
a Přemysl Marek umístili na tře-
tím místě. 

Dagmar Šrytrová

Hasiči přivezli medaile + TFA Junior
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V následujícím článku bych rád objasnil některá fakta, která jsou spojena s radimovickými hasiči. Považuji 
to za důležité, aby se každý mohl zorientovat a pochopil jak jednotlivé organizace fungují.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radimovice (dále jen SDH Radimovice)

Je organizační složka (pobočný spolek) celostátní 
organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska (SH ČMS). Místní sbor byl založen v roce 1936. 
Sbor má svoje IČO a je plně odpovědný za svoje 
hospodaření a svojí činnost, která musí být v soula-
du s platnými celostátními stanovami SH ČMS. Jeho 
hlavním posláním je pomoc při zajišťování požární 
ochrany, práce s dětmi a mládeži - především v ob-
lasti hasičského sportu a celostátní hry Plamen, or-
ganizování a podpora soutěží v hasičském sportu, 
pořádání kulturních a společenských akcí. Organi-
zace je otevřená všem zájemcům, kteří jsou ochotni 
přijmout hasičské stanovy a řídit se jimi. Místní hasiči 
vždy v obci patřili mezi významnou složku. Mnoho 
let se potýkaly s nedostatkem fi nančních prostředků, 
které vesměs tvořili veřejné sbírky. V období před 
17. listopadem 1989 je částečně podporoval místní 
národní výbor, ale hlavní část prostředků na svojí 
činnost museli získávat sečením obecních příkopů, 
sběrem železného šrotu, pořádáním plesů atd. Je-
jich činnost byla a je celoroční a soustavná, nikdo 
z jejich členů za svojí práci není fi nančně odměňo-
ván. Odměnou je dobré slovo. V porevoluční do-
bě místní hasiči utvořili opravdu skvělou partu, která 
dokázala táhnout za jeden provaz. Byly jedni z prv-
ních, kteří pro svojí činnost dokázali přesvědčit ban-
ky, pojišťovny a významné regionální fi rmy. Sklízeli 
úspěchy v práci s mládeží na celostátní i meziná-
rodní úrovni, následně i v kategorii dorostu a do-
spělých (mistři ČR v kategorii dorostu, mužů, vítě-
zové Extraligy v požárním útoku, v řadách místního 
sboru působí mistr světa, olympijský vítěz v hasič-
ském sportu atd.). SDH Radimovice díky své činnos-
ti, sponzorům a partnerům, dotacím organizování 
soutěží, sběru žel. šrotu atd. se stal v posledních le-
tech fi nančně „částečně“ zajištěn pro potřeby roční 
činnosti.
Financování

Z rozpočtu SDH Radimovice se platí veškeré vy-
bavení soutěžním kolektivům (jen požární stříkačka 
stojí přes 200 tis. Kč, sada hadic téměř 20 tis., pře-
kážky od 5 do 40 tis. Kč podle velikosti a druhu), 
dresy + další potřebné oblečení a výzbroj, výle-

ty, soustředění, startovné, jízdné, náboje a opravy 
vzduchovek, nutné vybavení pro pořádání soutě-
ží (kromě Sychrovského poháru, který má tradici, 
jsme povinni uspořádat v určité periodě obvodové 
kolo hry Plamen). Dále hradí obci Radimovice ná-
jemné za užívání pozemku (hasičská louka: 5000,- 
Kč/ ročně) a veškeré pohonné hmoty za používání 
hasičského vozidla pro potřeby SDH Radimovice. 
Dále si hradí veškerou spotřebu pitné vody a elek-
trické energie z odběrného místa, které je instalova-
né na hasičské louce (voda na tréninky požárních 
útoků se používá z hasičské nádrže u hotelu - její 
napouštění plně hradí hotel). Obec Radimovice SDH 
Radimovice žádné fi nanční prostředky neposkytuje, 
pouze dotace na daný projekt z účelového fondu 
obce, který je schválen zastupitelstvem obce. Z to-
hoto fondu mohou čerpat i jiné spolky a fyzické oso-
by podnikající. Dotace v letošním roce byla čerpána 
ve výši 8.427,- Kč. Ostatní dotace SDH Radimovice 
čerpá především z Libereckého kraje a ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Členský příspě-
vek za celoroční činnost s dětmi činí 150,- Kč / dítě 
a rok, z toho je 10,- Kč odváděno na Okresní sdru-
žení hasičů Liberec (takže místnímu sboru zůstává 
140,- Kč z každého dětského člena). Jiné přímé ná-
klady rodičům nevznikají. Za využívání víceúčelové 
budovy – hasičské zbrojnice platí 1.500,- Kč/rok. 
Členský příspěvek dospělého člena činí 150 Kč/rok, 
z toho se odvádí na Okresní sdružení hasičů Liberec 
70 Kč/člen/rok.
Hasičská zbrojnice

Místní hasiči se již od svého založení potýka-
li s problémem hasičské zbrojnice a jejího umístě-
ní. První zbrojnice stála na návsi, poté materiál na-
šel útočiště v několika kůlnách atd. až v 70. letech 
putoval do hasičské zbojnice, kterou si hasiči v akci 
„Z“ postavili v místě současného Zámeckého hotelu 
Sychrov. Po rozhodnutí zastupitelstva obce prodat 
pozemek i se stavbami pro potřeby výstavby hotelu 
byl majetek dočasně uskladněn ve fi rmě SDH plus, 
s.r.o. a za obecním úřadem v polorozpadlé ocelové 
kůlně spolu s dalším materiálem, který se nepoda-
řilo v první fázi odprodat z prostor bývalé cemen-

SDH Radimovice, výjezdová jednotka obce Radimovice, SDH plus, s.r.o. – jak to vlastně je?
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tárny (dnes hotel). Prodej pozemku a staveb pro po-
třeby výstavby hotelu byl z důvodu, že cementárna 
byla dlouhodobě ve ztrátě a obec neměla téměř 
žádné fi nanční prostředky na účtu ani v hotovosti. 
V obci byly rozbité místní komunikace, shnilé veřejné 
osvětlení a špatný místní rozhlas, nebyly prostředky 
na výstavbu inženýrských sítí pro novou výstavbu 
v obci. Rozhodnutí to bylo nejen logické, ale na-
prosto správné. Místní dobrovolní hasiči, tak ustou-
pili obecnímu blahu. Za to jim bylo slíbeno vystavět 
novou hasičskou zbrojnici pro potřeby výjezdové 
jednotky a uskladnění vybavení místních hasičů. 

V roce 2005 bylo vydáno stavební povolení 
na stavbu víceúčelové budovy, v kterém je popsá-
no, že budova bude sloužit pro umístění požárního 
vozidla, skladu výzbroje a výstroje SDH, sklad úkli-
dové a údržbové techniky pro obecní úřad, v patře 
bude zřízen malý sportovně-společenský sál, sklad 
nářadí a sociální zařízení.

V roce 2006 obec po vzájemné dohodě s SDH 
Radimovice rozhodla, že prostory, které jsou v pro-
jektové dokumentaci označeny jako sklady (2 míst-
nosti), budou určeny pro lékaře, sestru a čekárnu. 
V případě zvýšených nároků na uložení výstro-
je umožní obec její uložení v dnešní garáži, kde je 
uskladněn traktůrek a další obecní technika a věci.

V době dokončení víceúčelové budovy neměla 
obec techniku, kterou vlastní nyní, (traktůrek s valní-
kem, sněžná fréza, rozrůstající se sada dopravních 
značek), proto prostory stačily. Ani SDH Radimovi-
ce neměla tolik majetku (lavičky a stoly, novou káď, 
mobilní podium).

Iniciativa SDH Radimovice pro vytvoření technic-
kého zázemí v prostoru svahu hasičské louky byla 
legitimní žádost, kterou podpořil i TJ Sokol, který by 
v tomto prostoru uvítal i sociální zařízení. Umístění 
budovy ve svahu mezi hasičskou loukou a sportoviš-
těm vycházelo z potřeby uskladnění překážek a ter-
čů v blízkosti louky, aby byly „po ruce“.

Výše uvedený popis berte na dokreslení celé situa-
ce z čeho vyšel požadavek na výstavbu nové budo-
vy v prostoru svahu hasičské louky. 
Výjezdová jednotka obce Radimovice

Výjezdovou jednotku sboru dobrovolných hasi-
čů obce, která provádí hašení požárů a záchranné 
práce při živelních pohromách a jiných mimořád-
ných událostech a plní další úkoly podle zvláštního 
právního předpisu ve svém územním obvodu zřizu-
je obec. Další úkoly této jednotky stanoví zákon č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozděj-
ších předpisů. Obec mimo jiné udržuje akceschop-
nost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, za-



 11 

bezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, zabezpečuje materiální 
a fi nanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.

Výjezdovou jednotku obce v současné době tvoří 10 osob, které jsou zároveň členy SDH Radimovice. 
Tito členové vykonávají svoji činnost bezplatně. Na školení jezdí ve svém volném čase. Výjezdová jednot-
ka je fi nancovaná z rozpočtu obce a případných dotací, které obec na činnost a vybavení jednotky získá. 
SDH plus, s.r.o.

SDH plus, s.r.o. je obchodní společnost mající sídlo 
a prodejnu v obci Radimovice. Společnost se zabý-
vá výrobou a prodejem prostředků požární ochrany 
a hasičského sportu. Z marketinkového důvodu nese 
částečně podobný název jako ve zkratce používají 
všichni hasiči v ČR (SDH). SDH plus, s.r.o. je vlastně-
na 4 fyzickými osobami a podíl 10% v ní má i Sbor 
dobrovolných hasičů Radimovice. Podíl získali dí-
ky mé osobě, která ostatní společníky přesvědčila, 
že by bylo dobré každoročně fi nančně podporo-
vat místní hasiče. Důvod jednoduchý, byl jsem již 
starostou hasičů a shánění peněz pro hasiče nebylo 
nikdy jednoduché a potřeby místního sboru v obdo-
bí, kdy jsme jezdili republikové soutěže, které byly 
převážně na Moravě nebylo jednoduché. Odpočet 
z daňového základu ve výši 2% pro vyjmenované 
organizace nebylo řešení, proto jsme jim nabídli po-
díl 10% ve fi rmě a tudíž každoroční podíl na zisku 
fi rmy SDH plus, s.r.o..

Aleš Šrytr, starosta SDH Radimovice
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Mariášová liga

TJ Sokol Radimovice v AVL
Volejbalové družstvo TJ Sokol Radimovice se za fi nanční podpory 

Libereckého kraje v letošním roce opět účastní 2. ligy AVL v Liberci.
Loni naše družstvo, které má na soupisce dvanáct hráčů, tuto 

soutěž vyhrálo. Letos by výsledek chtělo zopakovat. Po prvním 
kole, 4 odehraných zápasech, je družstvo na druhém místě se 
ztrátou jediného setu. Další kolo proběhne v neděli 3. prosince, 
čeká nás souboj s průběžně vedoucím týmem AVL.

Výsledky T5:
1.  PREISLER Martin
2.  RÖSLER Aleš
3.  PEŠTA Daniel
4.  VOŠTENÁK Láďa
5.  ČERNÝ Vojta
6.  PEŠTA Tomáš
7.  DVOŘÁK Láďa
8.  MAREK Robert
9.  STRNAD Daniel
10.  NOVÁK Radek
11.  ŽALSKÝ Jarda
12.  BĚLONOŽNÍK Adam

Celkové výsledky RML 2017
Pořadí Jméno Body

1.  PEŠTA Daniel 81

2.  PEŠTA Tomáš 75

3.  DVOŘÁK Láďa 74

4.  VOŠTENÁK Láďa 73

5.  PREISLER Martin 72

6.  ŽALSKÝ Jarda 53

7.  RÖSLER Aleš 53

8.  ČERNÝ Vojta 53

9.  STRNAD Daniel 43

10.  NOVÁK Radek 36

11.  BĚLONOŽNÍK Adam 32

12.  MAREK Robert 18

13.  DURDIS Jan 13

14.  ČEPELÍK Jarda 12

15.  BÍLEK Karel 5

16.  NEJEDLO Marian 4

17.  LAURIN Miroslav 4

V pátek 3.11.2017 se odehrál letos pátý – fi nálový mariášový turnaj 
za účasti 12 hráčů. Opět v něm nezvítězil žádný z domácích hráčů, 
ale pro své vůbec první vítězství si zaslouženě do Radimovic přijel 
Martin Preisler. Na druhém místě se umístil domácí Aleš Rösler a třetí 
místo obsadil Dan Pešta, kterému získaný bodový zisk (ve fi nále zdvoj-
násobený) bohatě stačil na zisk celkového prvenství v letošní RML. 
Na poslední chvíli tak odsunul na druhé místo svého bratra Tomáše 
a celkové třetí místo těsně udržel nejlepší z domácích borců, Láďa 
Dvořák. 

Druhý ročník RML je tedy úspěšně za námi. Zajímavý je pohled 
na celkové pořadí, kde pořadí hráčů na 2. až 5. místě dělí vždy pou-
ze jediný bod a další skupina hráčů na 6. až 8. místě má dokonce 
zcela shodný počet 53 bodů. Podle pravidel tak muselo o konečném 
pořadí rozhodovat nejlepší umístění hráče dosažené z letošních pěti 
turnajů. Nutno ještě konstatovat, že všichni zúčastnění hráči neodehrá-

li všech 5 turnajů, což 
pak zákonitě výrazně 
ovlivňuje jejich celko-
vé umístění v soutěži. 
Pokud by tedy kdoko-
liv další projevil vážný 
zájem účastnit se na-
šeho téměř rodinné-
ho soutěžení, rádi ho 
mezi sebou přivítáme 
a zapojíme do této 
zajímavé karetní hry. 

Závěrem bych chtěl 
poděkovat naší spo-
lehlivé a přesné za-
pisovatelce Adéle 
Hlouškové za celo-
roční obětavé výkony 
a trpělivost a také Jar-
dovi Rojarovi, který 
vypomohl vždy, kdy 
nám to bylo třeba.


