
RADIMOVICE
ZPRAVODAJ OBCE  ROČNÍK XVI          ČÍSLO 1         1. ÚNORA 2019

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané a přátelé obce, 

rád bych vás prvně jako nový starosta v novém 
roce 2019 touto cestou přivítal a popřál vám 
hodně zdraví, pracovní i rodinnou pohodu, ať 
se nám v naší obci i nadále krásně žije.
 
V minulém roce jsem se s některými z vás mohl 
osobně přivítat na akcích, které byly konány zá-
věrem roku. Děkuji vám za účast u rozsvícení 
vánočního stromu na návsi, počasí nám oprav-
du nepřálo, ale i přesto jsme se sešli v hojném 
počtu a mohli jsme společně rozjímat u hrané 
hudby a dětského zpěvu. V  adventním čase 
jsem se setkal s  našimi nejmladšími i nejstar-
šími spoluobčany, příjemně si popovídal. Výlet 
na zámek Loučeň byl krásnou tečkou na závěr. 
Obrovské díky patří organizátorům, jejich po-
mocníkům a účinkujícím a všem, kteří přispě-
li k dotvoření adventní pohody a moc mě těší, 
když slyším pochvaly, které mohu předat dále.

Osobně jsem velice rád, že v obci máme obyva-
tele, kteří na úkor svého času udržují chod obce 
i pořádek. I přes rozmary počasí se snažíme 
udržovat schůdné obecní chodníky, podařilo se 
zajistit zimní údržbu s péčí řádného hospodáře. 
Tedy snažíme se v rámci rozpočtu rozumně na-
kládat s prostředky a časem pracovníka prová-
dějícího údržbu. O odpadech jsme se zastupitel-
stvem také dlouho konzultovali, nakonec i přes 
sedmiprocentní navýšení od Marius Pedersen 
za svoz a likvidaci komunálního odpadu, zůsta-
ly pro občany poplatky na rok 2019 beze změny. 
Jsem rád, že se do třídění odpadů zapojuje větší 
počet obyvatel a je prováděno ve stále větším 
rozsahu. Pytle na tříděný odpad jsou zdarma a 
k dispozici na Obecním úřadě.

Své funkční období starosty chci maximálně 
využít pro rozvoj a zvelebení obce, prioritou 
je dokončit rozpracované projekty mezi něž 
patří místo pro přecházení „U třech svatých“, 
komunikace k  novostavbám a rekonstrukce 
pěších cest k nádraží. Je třeba dále zvýšit vyu-
žitelnost sálu víceúčelové budovy, upravit akus-
tiku na sále a hledat řešení potřebného zázemí 
u sportoviště. Byl bych rád, kdyby se obyvatelé 
obce zapojili svými návrhy do úpravy veřejné-
ho osvětlení a rozhlasu ke spokojenosti občanů 
naší obce.

Rád bych vyjádřil své potěšení nad tím, že celé 
nové zastupitelstvo má chuť táhnout za jeden 
provaz a společně spolupracovat na rozvoji naší 
obce. Se zastupitelstvem plánujeme výhledově 
uskutečnitelné projekty, o kterých budete pro-
střednictvím zpravodaje informováni.
Děkuji vám za možnost pro vás pracovat, krás-
né zimní dny přeje starosta obce, 
 Ondřej Zoubek

OBSAH ČÍSLA

Úvodní slovo starosty ...............................................................1

Zasedání zastupitelstva obce Radimovice 19.12.2018 ... 2 - 5

Schválený rozpočet obce Radimovice na rok 2019 ..............6

Komunální odpady 2019 .........................................................6

Kalendář kulturních akcí .........................................................6

Pozvánka na masopust 2019 ...................................................6

Promítání Český ráj slovem a objektivem Karla Hubače ....7

Rozsvícení vánočního stromu.................................................8

Zájezd na zámek Loučeň a do Lysé nad Labem ...................9

Mikulášská nadílka .................................................................10

Předvánoční setkání důchodců ............................................11

Poděkování ..............................................................................11

Liberecká záchranka má své oceněné pracovníky .............12



ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE  Strana  2

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
RADIMOVICE 
DNE 19. 12. 2018

1. Využitelnost dosavadního jednacího řádu
 Usnesení č. 39/2018
Zastupitelstvo obce po návrhu předsedajícího 
S O U H L A S Í 
s využitím dosavadního jednacího řádu a řídit 
se jím v průběhu zasedání zastupitelstva obce. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

2. Změna předsedy kulturní komise
Dne 19. 12. 2018 podal p. Miroslav Jech 
písemnou žádost uvolnění z funkce předsedy 
kulturní a sociální komise. 
 Usnesení č. 40/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
O D V O L Á V Á 
Pana Miroslava Jecha z funkce předsedy kul-
turní a sociální komise. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

Předsedající Ondřej Zoubek navrhl zvolit 
do funkce předsedy kulturní komise p. Víta 
Jenšovského. 
 Usnesení č. 41/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
V O L Í 
do funkce předsedy kulturní komise Víta 
Jenšovského. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

3. Povolení průjezdu Rally Bohemia 2019
Předsedající předložil zastupitelům žádost 
organizátorů Rally Bohemia ze dne doručení 5. 
12. 2018 o průjezd obcí, uzavírkou silnice III. 
třídy a objízdnou trasou. 
 Usnesení č. 43/2018
Zastupitelstvo obce po projednání 
S O U H L A S Í 
s uzavírkou silnice III. třídy a souhlasí s ob-
jízdnou trasou (viz přiložená mapa průjezdu) 
na den 13. 7. nebo 14. 7. 2019 od 7 do 17 hod 
(bude upřesněno). 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 1

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

4. Pasport veřejného osvětlení a rozhlasu
 Usnesení č. 44/2018
Zastupitelstvo obce 
O D K L Á D Á 
zhotovení pasportu veřejného osvětlení a obec-
ního rozhlasu na rok 2019 po zjištění všech 
bližších podrobností (kabelových tras). 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 
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5. Rozpočet obce Radimovice na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl uveřejněn na 
úřední desce obecního úřadu od 30. 11. 2018 
do 19. 12. 2018. 
Starosta obce detailně popsal rozpočtovou 
skladbu, byly vzneseny dotazy: 
Ing. Šrytr požádal o podrobný rozbor rozpočtu 
z důvodu nesouladu s vyvěšeným rozpočtem. 
Jedna z položek v rozpočtu je také oprava ces-
tičky - nádraží-Mohelka. Starosta konstatoval, 
že se spojí s projektantem a prokonzultuje cenu 
opravy. 
Ing. Šrytr upozornil, že veškerá dokumentace 
včetně rozpočtu je již hotová a není potřeba 
vypracovávat novou, ale jen obnovit již zpra-
covanou. 
Tento problém se bude řešit na příštím zase-
dání. 
Další z položek je výtah ve víceúčelové budově. 
Ing. Šrytr vznesl námitku, zda je vůbec tento 
výtah potřeba a v případě realizace, jak bude 
tento výtah umístěn. Domnívá se, že by byl 
užitečnější v budově obecního úřadu. 
Pan starosta konstatoval, že výtah ve víceúče-
lové budově je na žádost občanů, že v budově 
obecního úřadu tento výtah nelze vybudovat. 
Výtah ve víceúčelové budově by byl ve formě 
zaskleného tubusu. 
Byl také vznesen dotaz p. Marka Roberta, jaké 
budou akce pro důchodce v roce 2019 v návaz-
nosti na využití výtahu. 
 Usnesení č. 45/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
 a) rozpočet obce Radimovice na rok 2019 na 
straně příjmů (tř. 1 až 4) v celkové výši 3. 385. 
800  Kč a na straně výdajů v celkové výši 3. 
385. 800  Kč, z toho běžné výdaje (tř. 5) 2. 651. 
550  Kč, kapitálové výdaje (tř. 6) 500. 000  Kč a 
financování (tř. 8) ve výši 234. 250  Kč
 b) rozpočtové změny z časových důvodů od 
posledního jednání zastupitelstva obce do 
konce účetního období tj. do 31. 12. 2018, 
schvaluje starosta obce v plném rozsahu roz-

počtové skladby do výše 10 000 Kč s výjimkou 
kapitálových operací a dává na vědomí zastupi-
telstvu obce při nejbližším jednání. 
 c) podrobný rozpis rozpočtu a následné 
úpravy v průběhu účetního období 2019 mezi 
položkami v rámci jednoho paragrafu provede 
starosta obce. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 1
      
Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

6. Inventarizace majetku – inventarizační 
komise
Usnesení č. 46/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
J M E N U J E
inventarizační komisi ve složení Vladimír Ca-
sanova – předseda , Iva Švec a Renata Špalková 
– členové inventarizační komise. 
A U K L Á D Á 
provést inventarizaci majetku a závazků obce 
Radimovice vč. inventarizační zprávy k 31. 
12. 2018. Zahájení inventury dne 1. 1. 2019, 
ukončení dne 19. 1. 2019. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 2

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

7. Vyřazení majetku na doporučení inventa-
rizační komise
 Usnesení č. 47/2018
Zastupitelstvo obce na základě mimořádné 
inventarizace majetku k 30. 9. 2018 a její In-
ventarizační zprávy 
V Y Ř A Z U J E 
z majetku obce tento majetek dle seznamu 
v inventarizační zprávě. 
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HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 2

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

8. Žádost MotoRadimovice z. s. o bezplat-
ném užívání veřejného prostranství p. p. č. 
1002 v k. ú. Radimovice u Sychrova
 Usnesení č. 48/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
bezplatné užívání veřejného prostranství na p. 
p. č. 1002 v k. ú. Radimovice u Sychrova dne 
11. 5. 2019 od 07:00 do 23:00 hodin za účelem 
konání bezpečnostně výchovné akce a zároveň 
zábavné akce pro děti pod názvem „Dětský 
Moto den“. Po ukončení akce bude veřejné 
prostranství uklizeno. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. IV-12-4014539/003
 Usnesení č. 49/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
uzavřít s ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupená na 
základě plné moci firmou ENPRO Energo s. r. 
o. ,Sokolská 137/45, 757 01 se sídlem Valašské 
Meziříčí, IČ 28628250 smlouvu o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
4014539/003 
A  U K L Á D Á
starostovi obce podepsat s ČEZ Distribuce, a. 
s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 
zastoupená na základě plné moci firmou EN-

PRO Energo s. r. o. ,Sokolská 137/45, 757 01 se 
sídlem Valašské Meziříčí, IČ 28628250 smlou-
vu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 
IV-12-4014539/003

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

10. Kulturní akce plánované na rok 2019
Kulturní a sociální komise obce Radimovice 
předložila plán kulturních akcí na rok 2019. 
Jejich seznam je k nahlédnutí na obecním 
úřadě. Bude také vyvěšen na internetových 
stránkách obce. K plánovaným akcím je možné 
se vyjádřit na závěr zasedání v diskusi. 
- pan Dvořák požádal o podrobnější informace 
pořádaných akcí v roce 2019

11. Zpravodaj obce Radimovice
Starosta obce navrhl novu redakční radu 
Zpravodaje obce Radimovice ve složení Ondřej 
Zoubek a Mgr. Zdeňka Casanovová. Zpravodaj 
bude i nadále vycházet ve stejné formě i ná-
kladu, nejbližší vyjde v lednu 2019, o uzávěrce 
příspěvků bude redakční rada informovat na 
stránkách obce. 
 Usnesení č. 50/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
redakční radu Zpravodaje obce Radimovice 
ve složení Ondřej Zoubek a Mgr. Zdeňka Casa-
novová. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 1

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 
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12. Změna rozpočtu 2018, rozpočtové opat-
ření č. 5/2018 
 Usnesení č. 51/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
5/2018 dle důvodové zprávy. 
- přečteno podrobně. Pan Dvořák upozornil na 
opravu formulace „výjezdová jednotka“

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

13. Žádost o příspěvek na opravu střechy na 
faře v Přepeřích 
Dne 24. 11. 2018 byla doručena na obecní 
úřad žádost o příspěvek na opravu střechy na 
faře v obci Přepeře od Církve československé 
husitské. 
 Usnesení č. 52/2018
Zastupitelstvo obce po projednání žádosti 
Z A M Í T Á
přispět z rozpočtu obce Radimovice na opravu 
střechy na faře v obci Přepeře. 
 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

14. Diskuze
- odpověď starosty obce na otevřený dopis p. 
Ladislava Dvořáka st. . starosta přečetl svou 
odpověď 
- kronikářka ukončila činnost k 31. 12. 2018 – 
v jednání s novým kronikářem
- půjčka pro Sokol Radimovice za opravu zele-
ného povrchu – v jednání. 
- upozornění na nové povinnosti v oblasti 
nakládání s odpady, bude třeba od roku 2020 

změna vyhlášky o odpadech s navýšením po-
platku za vývoz komunálního odpadu. 
- černé skládky v obci - silnice směrem k obci 
Třtí, dále místa s tříděným odpadem na návsi. . 
nejdříve písemné upozornění, když se to mine 
účinkem, nákup fotopastí. 
- Pan Pavlát z Rally Bohemia přednesl návrh 
na průjezd rychlostní zkoušky z obce Třtí 
kolem nádraží ČD až na křižovatku k pomní-
ku Válečných hrdinů. Vysvětlil, že konkrétní 
podmínky užívání komunikace a bezpečnost 
chodců bude řešena individuálně, obec bude 
včas seznámena s konkrétními návrhy a bude 
moci se k tomu vyjádřit. 
- Mgr. Dagmar Šrytrová vznesla dotaz, jak je 
zabezpečen počítač u pana starosty. Pan Ing. 
Šrytr viděl sedět u počítače starosty členku 
finanční komise paní Ivu Švec. 
- Starosta odpověděl, že paní Švec pomáhala 
s vytvořením rozpočtu na rok 2019. Jelikož je 
ve finanční komisi, nevidí žádný důvod, proč 
by nemohla pomoci s  rozpočtem na rok 2019. 
Má s vytvářením rozpočtu praxi již z minulých 
let. Paní Švec měla v kanceláři starosty svůj 
počítač a přehrávala si soubor s rozpočtem na 
USB disk, na PC starosty jinak nepracovala. 
Dále paní Mgr. Dagmar Šrytrová upozornila 
na chyby v zápise zastupitelstva z 31. 10. 2018. 
(v usnesení č. 9/U/2018 - chybí slovo „výboru“, 
v usnesení č. 10/U/2018 místo „revizního“ 
má být „kontrolní“, v usnesení č. 15/U/2018 
chybí křestní jméno „Renata“ Hoffmanová, v 
usnesení č. 16/U/2018, 17/U/2018, 18/U/2019, 
19/U/2018, 20/U/2018, 21/U/2018 byl mylně 
uveden § 77. Má být správně § 74. 
Paní Mgr. Dagmar Šrytrová vyjádřila pochybe-
ní o platnosti tohoto zápisu. 
Dotaz paní Holubcové (zapisovatelky) na paní 
Mgr. Dagmar Šrytrovou, zda by byla ochotna 
překontrolovat zápis ze zasedání z 31. 10. 2018 
a zápis ze dne 19. 12. 2018. 
Paní Mgr. Dagmar Šrytrová se vyjádřila, že 
s obcí nechce mít již nic společného a nepomů-
že paní Holubcové. 
K výše uvedeným usnesením ze dne 31. 10. 
2018 se vyjádří starosta na příštím zasedání 
zastupitelstva. 
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POZVÁNKA  
NA MASOPUST 2019

Laufr si opět po roce dovoluje pozvat 
všechny maškary do Masopustního 

průvodu, který se uskuteční v sobotu 
23. 2. 2019 od 15.00 hodin.  

 
Průvod bude pokračovat hudebním 

programem v Hospodě U Šulců. 

Kdo má zájem se akce zúčastnit, nebo 
se na ní podílet, ať se prosím nahlásí 

Ladislavu Dvořákovi (Laufrovi)  
na telefon 606 616 877.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE 
RADIMOVICE NA ROK 2019

http://radimovice.cz/cs/rozpocet/2019

KOMUNÁLNÍ ODPADY 2019

Splatnost poplatku jednorázově do 15. 2. dané-
ho roku, nebo ve dvou shodných splátkách a to 
do 15. 2. a do 15. 8. příslušného kalendářního 
roku. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2017 O 
poplatku za komunální odpad najdete i s cení-
kem na stránkách obce 
http://radimovice.cz/cs/vyhlasky 

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 

ÚNOR 2019

dle počasí Radimovický Biatlon

BŘEZEN 2019

9. března Dílničky - výroba čísel popisných  
 z keramiky
16. března Zájezd do pivovaru Plzeň
29. března Noc s Andersenem
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PROMÍTÁNÍ ČESKÝ RÁJ SLOVEM A OBJEKTIVEM KARLA HUBAČE 

V sobotu 19. 1. 2019 se konalo ve Víceúčelové 
budově promítání fotografií a videí Karla Hubače 
Český ráj – čtvero ročních období. Promítání 
přilákalo 40 občanů – místních i ze sousedních 
obcí. Zúčastnění zhlédli téměř 400 nejrůznějších 
záběrů z různých míst Českého ráje. Obdivovali 
úžasné scenérie této krajiny – skalní města, lesy, 
rybníky, hrady, zámky, často i jemné detaily, 
které autora zaujaly a oslovily. Fotografie 
byly doprovázeny poutavým výkladem  historických událostí, zajímavostí i drobných detailů 
dokumentovaného místa. Došlo k ideálnímu spojení amatérského focení a zaměstnání autora v 
Muzeu v Mnichově Hradišti.

Fotografie ukázaly krajinu v našem okolí tak, jak se proměňuje od jara do zimy. Karlu Hubačovi se 
podařilo fotoaparátem zachytit atmosféru okamžiku – ať to byly východy či západy slunce, valící 
se mraky na obloze, třpytící se rosa či další a další jevy z naší přírody. Překrásné fotografie byly 
doplněny videozáběry v některých momentech i podbarvenými hudbou. Všichni účastníci byli 
fotografiemi nadšeni, snad je tedy potěšíme tím, že můžeme slíbit pokračování v příštím roce.

Na fotografie Karla Hubače se můžete podívat na webové či facebookové stránce Český ráj - klenot 
naší vlasti. 
 Renata Hoffmanová
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Na první adventní neděli proběhlo na návsi již tradiční rozsvícení vánočního stromu.  Počasí nám 
sice nepřálo, ale díky zapůjčeným stanům mohly děti ze  ZŠ Radostín  zazpívat  připravené  vánoční 
koledy a zarecitovat vánoční básničky.  Na kulturním programu se podílely i děti z Radimovic. 
Všechny děti za svá vystoupení sklidily veliký potlesk a dostaly sladkou odměnu ve formě 
adventních kalendářů. 

Všichni přítomní se mohli zahřát chutným svařáčkem  nebo  čajem a mohli ochutnat připravené 
vánoční cukroví. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě podíleli - jmenovitě starostovi 
Ondřeji Zoubkovi, panu Hoffmanovi,  Čápovi,  Bursovi, Rojarovi, paní Hoffmanové,  Špalkové,  
Švec a z Husy panu Pavelkovi. Veliké poděkování patří i těm, kteří se akce i přes špatné počasí 
zúčastnili a dětem za jejich velice hezké vystoupení poděkovali. Budeme doufat, že za rok k nám 
bude počasí přívětivější.
 Vladimíra Tomšů
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ZÁJEZD NA ZÁMEK LOUČEŇ A DO LYSÉ NAD LABEM

Na třetí adventní neděli se uskutečnil zájezd na zámek Loučeň a vánoční trhy v Lysé nad Labem. 
Prohlídka zámku byla v atmosféře opravdu vánoční. V každé komnatě zámku byl k vidění jeden 
vánoční strom. Celkem návštěvníci zhlédli 18 stromků, jeden hezčí než druhý. Po prohlídce zámku 
zájezd pokračoval do Lysé nad Labem, kde v areálu Výstaviště probíhaly vánoční trhy. Nespočet 
stánků s občerstvením lákal k ochutnání specialit soukromých prodejců, ale i k nákupu posledních 
vánočních dárečků. Nechyběl ani kulturní program. Předvánoční výlet se všem účastníkům velice 
líbil, což vyjádřili hromadným potleskem. Poděkování patří všem, kteří se zájezdu zúčastnili a tudíž 
se zájezd mohl uskutečnit.
 Za kulturní komisi Vladimíra Tomšů a Renata Hoffmanová
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V neděli 9.12.2018 jsme uspořádali pro děti Mikulášskou nadílku. Od 13.30 hodin se postupně 
začaly scházet ve Víceúčelové budově děti a jejich rodiče a prarodiče. Na stolech bylo připraveno 
pití a drobné občerstvení, případně byla možnost si objednat teplé nápoje - kávu a čaj. Před druhou 
hodinou se objevili členové Divadla Na židli a začali stavět kulisy pro pohádku. Děti mezitím used-
ly na připravené lavičky. Společně jsme shlédli pohádku Tři prasátka a vlk . Po skončení pohádky 
zavítal mezi děti Mikuláš doprovázený čerty a andělem s košíkem sladkostí . Mikuláš pochválil 
hodné děti a těm co měly nějaký vroubek v knize hříchů domluvil, aby se polepšily. Andílek jim 
pak předal nadílku sladkostí, ovoce, pití. Děti, které onemocněly a nemohly přijít, dostaly nadílku 
do svých domovů.
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PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

V podvečer se pak konalo tradiční předvánoční setkání důchodců v hospodě U Šulců. Pan staros-
ta Ondřej Zoubek přivítal všechny přítomné. Na začátek nám děti Kristýnka Zoubková, Nikolka 
Zoubková a Verunka Krejsová zahrály a zazpívaly koledy . Tím jsme si všichni připomněli, že naše 
setkání je v druhou adventní neděli. Pan starosta provedl prezentaci akcí, které proběhly v obci bě-
hem roku 2018. Paní Vladimíra Tomšů seznámila přítomné s plánem kulturních akcí připravených 
do konce roku a s návrhem akcí pro rok 2019, který bude kulturní a sociální komise předkládat 
zastupitelům k projednání. K večeři byla tradiční svíčková omáčka s houskovým knedlíkem, kterou 
připravila paní Iva Švec. A po večeři byla ještě „sladká tečka“ s kávou nebo čajem. Pak už nastal čas 
pro volnou zábavu s dobrým pitím, popovídáním, zavzpomínáním a plány do dalšího roku. Tak ať 
vám přinese rok 2019 jen vše dobré!

Děkujeme zastupitelům, členům komisí a všem občanům, kteří nám pomohli s přípravou a usku-
tečněním všech předvánočních akcí.
 Vlaďka Tomšů a Renata Hoffmanová

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané, dovoluji si využít této možnosti a dodatečně Vám, kteří jste mi při volbách do 
zastupitelstva dali svůj hlas, moc poděkovat. Všech vašich hlasů si velice vážím a přesto, že jsem 
nezískala dostatečný počet hlasů a tudíž nemohu být vaší zastupitelkou, budu pro vás a naši obec 
pracovat v kulturní komisi, jak nejlépe budu umět. Ještě jednou velice děkuji
 Vladimíra Tomšů
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LIBERECKÁ ZÁCHRANKA MÁ SVÉ OCENĚNÉ PRACOVNÍKY

Slavnostní atmosféra provázela na konci roku první ročník Slavnostního ocenění záchranářů. 
V jeho úvodu převzal ředitel ZZS LK Luděk Kramář z rukou hejtmana Libereckého kraje Mar-
tina Půty prapor. Ten symbolizuje soudržnost ZZS LK s Libereckým krajem a svatá Zdislava, 
zobrazenána jeho rubu spolu s latinským nápisem „Milujeme život, bojujeme o něj“, pak sta-
rost o zdraví a rodinu. Náměstek hejtmana Libereckého kraje následně na prapor připevnil 
také stuhu k 100. výročí republiky. 

Pod praporem následně ředitel Kramář ocenil několik svých spolupracovníků. „Záchrana lidských 
životů a ochrana lidského zdraví, by se v naší každodenní činnosti neobešla bez velmi těsné spolu-
práce všech pracovníků ZZS LK. Lidé, kteří volají na linku 155 a většinou ve velmi zoufalé situaci 
čekají, že jim někdo pomůže, si neuvědomují, jaký svým voláním spustí kolotoč. Jejich volání díky 
technikům přijme operátor. Ten je první, kdo s nimi sdílí jejich pocity. Vyhodnotí získané infor-
mace a pošle další - lékaře, záchranáře, sanitu nebo vrtulník. Všichni na místě udělají, co je v jejich 
silách. Je to práce plná emocí, někdy zoufalství, někdy radosti. Bez ohledu na čas, počasí, vlastní 
problémy - ta práce je vždy vysoce profesionální. Právě na ní závisí naděje, kterou lidé do volání na 
linku 155 vkládají. Protože když jedeme my, vždy vezeme naději. A po předání pacienta v nemoc-
nici se rozbíhá další administrativní kolotoč. Účtování, vykazování, statistiky... Ani bez těch, kdo u 
pacienta nejsou přímo, se naše práce neobejde. Slavnostní ocenění záchranářů je tedy poděkování 
za práci těm všem, kdo u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje pracují,“ řekl. 

Kramář ocenil i hejtmana kraje Půtu a náměstka Sobotku, kterým poděkoval za pomoc a spolupráci 
se Zdravotnickou záchrannou službou. Připomněl například probíhající obnovu vozového parku 
či pravidelný zájem o činnost ZZS LK. Zvláštní ocenění za významný čin obdržel i zástupce z řad 
veřejnosti: Petr Hausner jako zdravotnický laik naprosto precizně oznámil na lince 155 kolaps mla-
dého muže. Perfektně zvládl situaci na místě a ve spolupráci s operátorkou dispečinku bezchybně 
zorganizoval záchranné práce, čímž pomohl zachránit lidský život. 

A vyznamenání dostala za vzornou reprezentaci a záchranu lidských životů i záchranná služba. Z 
rukou hetmana Martina Půty je převzal ředitel Kramář. Následně hejtman předal pamětní listy s 
poděkováním za organizaci letního metodického cvičení záchranných služeb P155 Liberecká čty-
řem pracovnílkům ZZS LK, kteří je měli na starosti.
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