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SLOVO STAROSTY

Nejprve bych chtěl popřát všem krásné a klidné 
sváteční dny. Příliš rychlá a hektická doba nepřeje 
sousedskému setkávaní, i když k prvnímu listopadu 
letošního roku měla naše obec již 310 trvale přihlá-
šených obyvatel.  Nedostatek sněhu nepřeje dětským 
radovánkám a díky nezvykle vysokým teplotám ani 
tradiční bruslení na rybníku je zatím v nedohlednu. 
Alespoň je tedy naše víceúčelová budova, přesněji její 
sál, každodenně využíván. Pravidelné cvičení Jóga a 
Pilates, Ping pong  a další aktivity. Z tohoto důvodu 
se snažíme rozšířit parkovací místa vedle víceúčelo-
vé budovy, jelikož parkování před OÚ je i z důvodu 
velké návštěvnosti pošty někdy až nebezpečné. Auta 
parkují, jak se dá a chodci je musí obcházet po silnici. 
Proto chystáme na příští rok větší úpravu parkování 
vedle a za OÚ. V tomto nám velice pomáhá nový pra-
covník p.Berky, který se nebojí zápasit jak s lopatou 
a koštětem, tak i s pilou a zednickým náčiním. Jsem 
rád, že jsou na jeho práci pozitivní reakce našich spo-
luobčanů. Ano, v obci je nyní opravdu uklizeno. Se 
stejnou vervou se také chopí zimní údržby, když by 
náhodou napadl sníh a počítáme s ním i na další rok. 
Pan Berky nám také pomáhá s roznáškou pozvánek 
a na toto konto bych poprosil naše spoluobčany, aby 
měli označené své dopisní schránky jmény a čísly 
popisnými. Domy musí být viditelně označeny čísly 
popisnými, to nám všem ukládá zákon, ale vzhledem 
k proměnlivému počasí, je lepší dávat pozvánky do 
označených schránek a ne za kliku. 

Od nového roku jsme byli nuceni také upravit vy-
hlášku o poplatku za komunální odpad, došlo ke 
globálnímu navýšení o 15% i díky navýšení od Ma-
rius Pedersen. Od příštího roku má vláda ČR jednat 
o novém zákonu o odpadech, ta má pro obce a tedy 
občany přinést mnoho změn. (viz. článek Česko už 
nebude zemí skládek). Z podzimních a zimních akcí, 
které jsme letos zkusili pojmout trochu jinak, nevy-
šlo na jedničku pouze Setkání seniorů a to díky veli-
kosti porcí večeří. Požádali jsme cateringovou firmu, 
aby nám navrhla a dodala menu a také o servírování 
jídel. Bohužel na poslední chvíli nám bylo naserví-
rování odmítnuto, museli jsme tedy se zastupiteli a 
kulturní komisí improvizovat. Při naservírování jídel 
jsme byli překvapeni velikostí porcí a ihned druhý 
den jsme toto reklamovali. Společnost uznala svou 
chybu, jídlo i se zákuskem obci dala zdarma, ale 
negativní zážitek z večera to nevrátí. Tímto bych se 
chtěl také já jako pořadatel Setkání seniorů omluvit 
návštěvníkům této akce a slíbit, že na příště se takové 
faux pas nestane. Závěrem bych Vám chtěl znovu po-
přát krásné svátky plné pohody, radosti a štěstí. 

 Ondřej Zoubek - starosta obce
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ZASEDÁNÍ 
5. ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 9. 12. 2019

Přítomno: 6 zastupitelů - omluven z rodinných 
důvodů p. Jenšovský
Dále přítomno: 7 občanů

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 25. 11. 2019. 

1. Zahájení - schválení programu, jmenování 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřo-

vatelů zápisu. 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Rozpočtové opatření č. 4/2019. 
4. Obecně závazná vyhláška O poplatku za 

komunální odpad. 
5. Obecně závazná vyhláška „Technopárty“. 
6. Obecně závazná vyhláška – Poplatky z po-

bytu. 
7. Záměr pronájmu pozemku č. 1066 v k. ú. 

Radimovice (park před DS Sychrov). 
8. Žádost MOTO Radimovice o bezplatné 

využití veřejného prostranství 
9. Kulturní akce plánované na rok 2020. 
10. Inventarizační komise za rok 2019. 
11. Návrh rozpočtu obce Radimovice na rok 

2020. 
12. Diskuse. 
13. Závěr. 

Program jednání byl doplněn o body:
•	 Územní studie - Šulcovi. 
•	 Kontrolní zpráva o činnosti MR Jizera. 

Námitky proti programu: nejsou
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. 19/2019 – trvá  
(pozemek č. 1273)
 Usnesení č. 34/2019 – splněno – rozpočtové 
opatření č. 3/2019

3. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2019. 
 Usnesení č. 37/2019
Na základě návrhu rozpočtového opatření č. 
4/2019 zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
4/2019, dle důvodové zprávy. Navýšení na 
straně výdajů, činnost místní správy, navýšení 
tříděného odpadu. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0
 
Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

4. Obecně závazná vyhláška o poplatku za 
komunální odpad 
 Usnesení č. 38/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E
obecně závaznou vyhlášku obce Radimovice č. 
1/2019 o komunálním odpadu s účinností od 
1. 1. 2020. 
S C H V A L U J E
ceník Severočeských komunálních služeb o 
odvozu, převzetí a odstranění směsného ko-
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munálního odpadu vč. ambulantního odvozu 
nebezpečných složek komunálního odpadu a 
elektrozařízení od 1. 1. 2020. 
a U K L Á D Á
starostovi obce podepsat ceník s účinností od 
1. 1. 2020 a zanést do „Obecně závazné vyhláš-
ky č. 1/2019“ že: 
- poplatníci od 65ti let věku, žijící sami v ne-
movitosti, mají nárok na 50ti% slevu z ceny 
vybrané nádoby nebo pytlů. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

5. Obecně závazná vyhláška „Technopárty“. 
 Usnesení č. 39/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E
obecně závaznou vyhlášku obce Radimovice 
č. 2/2019 o stanovení podmínek pro pořádání 
a průběhu akcí typu technopárty a o zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného pořádku v 
souvislosti s jejich konáním. 
S C H V A L U J E
vyhlášku č. 2/2019 s účinností od 1. 1. 2020

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

6. Obecně závazná vyhláška o poplatku 
z pobytu. 
 Usnesení č. 40/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E
obecně závaznou vyhlášku obce Radimovice č. 
3/2019 o místním poplatku z pobytu na území 
obce Radimovice

S C H V A L U J E
vyhlášku č. 3/2019 s účinností od 1. 1. 2020

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

7. Záměr pronájmu pozemku č. 1066 v k. ú. 
Radimovice (park před DS Sychrov) 
 Usnesení č. 41/2019
Zastupitelstvo obce na základě písemné žádosti 
ze dne 18. 11. 2019 spol. DS Sychrov s. r. o. , 
Radimovice e. č. 46 
S C H V A L U J E 
a ukládá starostovi obce:
podepsal nájemní smlouvu na l rok na poze-
mek p. č. 1066 v k. ú. Radimovice. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

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. 42/2019
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 
9. 5. 2020 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

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 



ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE  Strana  4

9. Kulturní akce plánované na rok 2020. 
Kulturní a sociální komise obce Radimovice 
předložila plán kulturních akcí na rok 2020. 
Jejich seznam je k nahlédnutí. 
 Usnesení č. 43/2017
Zastupitelstvo obce po projednání 
U K L Á D Á 
Kulturní a sociální komisi disponovat s finanč-
ní částkou ve výši 5. 000, - bez souhlasu zastu-
pitelstva obce, nad tuto částku komise předloží 
v předstihu návrh na financování daných akcí 
k odsouhlasení zastupitelstvem. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

10. Inventarizace majetku – inventarizační 
komise
 Usnesení č. 44/2017
Zastupitelstvo obce po projednání
J M E N U J E
inventarizační komisi ve složení Iva Švec – 
předsedkyně , člen – členové inventarizační 
komise
a U K L Á D Á 
provést inventarizaci majetku a závazků obce 
Radimovice vč. inventarizační zprávy k 31. 
12. 2019. Zahájení inventury dne 1. 1. 2020, 
ukončení dne 28. 2. 2020. 
- p. Bursa a p. Marek nesouhlasili s předsed-
kyní komise p. Švec a byl zvolen přímo nový 
předseda inventarizační komise p. Marek 
Robert – členové komise, p. Švec, p. Casanova 
a Špalková. S tímto novým složením inventari-
zační komise souhlasí. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

11. Návrh rozpočtu obce Radimovice na rok 
2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl uveřejněn na 
úřední desce obecního úřadu od 25. 11. 2019 
do 9. 12. 2019. 
 Usnesení č. 44/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
a) rozpočet obce Radimovice na rok 2020 na 
straně příjmů v celkové výši 3. 582. 500, - Kč 
a na straně výdajů v celkové výši 5. 117. 211, - 
Kč, schodek ve výši -1. 534. 711, -. 
b) rozpočtové změny z časových důvodů od 
posledního jednání zastupitelstva obce do kon-
ce účetního období tj. do 31. 12. 2019 schvaluje 
starosta obce v plném rozsahu rozpočtové 
skladby do výše 100. 000, - Kč s výjimkou kapi-
tálových operací a dává na vědomí zastupitel-
stvu 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 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

- p. Marková nesouhlasí s dotací pro výjez-
dovou jednotku obce Radimovice z důvodu 
zbytečnosti, jelikož se domnívá, že výjezdová 
jednotka nemá žádné výjezdy. 
- p. Marek na to reagoval, že výjezdová jed-
notka musí být akceschopná a musí být vždy 
připravena k zásahu. 

12. Územní studie – rozdělení pozemků - 
Šulcovi
 Usnesení č. 45/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
B E R E N A V Ě D O M Í 
Územní studii ploch z územního plánu ozn. 
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Z20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30. Dle předložené 
situace a U K L Á D Á 
Starostovi obce podepsat smlouvy o smlouvě 
budoucí s paní Lankovou, panem Šulcem a 
panem Bobkem dle předložených smluv. 

Zastupitelé souhlasí za předpokladu, že 
bude upřesněna smlouva o smlouvě budoucí 
ohledně zajištění rozvodů pro veřejný rozhlas a 
veřejné osvětlení. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno 
s uvedenou vyjímkou. 

13. Kontrolní zpráva o činnosti MR Jizera 
 Usnesení č. 46/2019
Zastupitelstvo obce po projednání 
B E R E N A V Ě D O M Í 
kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO 
„Mikroregionu Jizera“ v roce 2019

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno. 

14. Diskuze
Informace pana starosty 
 - na začátku roku se bude vypracovávat návrh 
střednědobého i dlouhodobého výhledu . Pan 
starosta poprosil zastupitele o návrhy. 
- úklid v obci p. Berky – přítomní hosté si p. 
Berkyho pochvalovali za dobře vykonanou 
práci. 

P. Marek nesouhlasí s plným úvazkem p. Ber-
kyho. Bylo vysvětleno, že pan Berky bude přijat 
na dohodu o pracovní činnosti s týdenním 
úvazkem 20 hodin. 

P. Hoffman požádal o přemístěný staré vývěs-
ky k autobusové zastávce. 

P. Rulcová upozornila na nevhodné parkování 
u p. Procházky (auta na chodníku) – úkol pro 
zastupitele - nevhodné parkování aut nafotit a 
předat Policii ČR k vyšetření. 

P. Rulcová vznesla dotaz, zda byla vyhotove-
na darovací smlouva s panem Zdařilem na 
2 000 Kč. Byl vznesen dotaz na SOM na právní 
oddělení, zda je povinností tuto smlouvu 
vystavovat. Obec nemusí darovací smlouvu 
vystavovat, jelikož nebyla s obcí řádně domlu-
vena a byl to dar z osobní vůle občana. 

P. Rulcová vznesla dotaz na zaúčtování  
2 000 Kč daru od p. Zdařila . Účetní p. 
Holubcová odpověděla, že částka byla řádně 
zaúčtována. 

P. Rulcová upozornila, že někteří důchodci  
(p. Pinkavová a druhá, 93 letá nechce být 
jmenována) se nedovolali na OÚ pro přihlá-
šení na sraz důchodců. Pan starosta upozornil, 
že paní Pinkavová se byla osobně přihlásit na 
OÚ a žádnou stížnost nevznesla a druhá 93 
letá důchodkyně žádná v obci nebydlí, takže 
nemůžeme na tuto poznámku reagovat. 

P. Ing. Šrytr pozval všechny občany Radimovic 
na Sychrovský pohár, který se bude konat dne 
17. 05. 2020

P. Slavík vznesl dotaz, zda je vyhotovena vy-
hláška ohledně ohňostrojů v obci pro ochranu 
zvířat. Pan starosta informoval, že je vyhoto-
vena vyhláška č. 2/2018, která se ale nevztahuje 
na provozování ohňostrojů. 

10. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno  
v 19. 45 hod. 
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ČESKO UŽ NEBUDE ZEMÍ 
SKLÁDEK. ZMĚNY STARTUJÍ

Přehled hlavních novinek, které přinese nový 
zákon o odpadech. Éra skládkování končí, začíná 
éra recyklace. Takový jízdní řád nalinkovalo 
České republice ministerstvo životního prostředí 
v novém zákoně o odpadech. Ten vychází z 
evropských směrnic a nyní ho ministerstvo poslalo 
do připomínkového řízení. MF DNES přináší 
přehled hlavních změn, které čekají občany, jejich 
obce a také skládkovací, spalovnářské a recyklační 
firmy v příští dekádě. 
1 Méně skládkování 
Skoro polovina odpadu z domácností dnes 
končí na skládce. V roce 2030 nastane „zákaz 
skládkování“, přesněji – bude zde moci skončit 
jen 10 procent komunálního odpadu. Nesmí to ale 
být nic, co lze spálit, zrecyklovat a nesmí to hnít – 
tedy žádný biologický odpad. K této redukci dojde 
postupně, hlavní roli budou mít finanční motivace 
a předepsané procento třídění pro obce. 
2 Netřídící obce si připlatí 
Skládkování se postupně obcím bude prodražovat, 
což by je mělo nutit snížit množství odpadů 
odkládaných na smetiště. Z dnešních 500 korun 
za tunu postupně na 1 850 korun v roce 2029. Aby 
nebyly obce tolik finančně bity, budou si moci 
sáhnout na takzvanou třídící slevu. Za splněné 
procento třídění se jim skládkovací poplatek sníží 
– například když v roce 2025 zvládnou vytřídit 70 
procent komunálního odpadu, budou na poplatku 
platit nadále jen 500 korun za tunu (viz grafika). 
Podmínky pro získání slevy se budou postupně 
zpřísňovat. Zákon dnes obcím nepředepisuje, jak 
moc musí třídit a jak hustě musí barevné popelnice 
rozmístit. Mají pouze povinnost umožnit svým 
občanům třídit sklo, papír, plast, kovy a bioodpad – i 
kdyby na to byl vždy jen jediný kontejner v obci. Kdo 
nikdy v blízkosti svého bydliště neviděl popelnici 
na bioodpad, najde ji nejspíš v obecním sběrném 
dvoře. To se změní: nově bude třídění pro obce 
povinné pod hrozbou pokuty a bude se zpřísňovat. 
Ve zmíněném roce 2025 bude muset každá obec 
sbírat do barevných kontejnerů nejméně 60 procent 
komunálního odpadu, v roce 2030 už 65 procent. 

3 Občane, třiď! 
Aby obce splnily nové povinnosti, budou muset 
přimět své občany ke třídění. Třeba po dobrém – 
tím, že nakoupí více barevných popelnic, aby to 
lidi měli blízko. Pro obec to sice znamená platit za 
jejich svoz, ale zase bude možné snížit frekvenci 
svozu černých popelnic. Ministerstvo doporučuje 
obcím soustředit se zejména na sběr bioodpadu. 
Ten je totiž těžký, a protože třídění se počítá podle 
hmotnosti, vyplatí se to. Můžeme se tak dočkat 
více hnědých popelnic v ulicích. K rozumnějšímu 
nakládání s odpady se dají lidé přesvědčit i tím, že 
obec změní systém poplatků za černé popelnice. 
Zákon nově podporuje, aby se účtovaly podle 
toho, kolik kilogramů nebo litrů směsného 
odpadu konkrétní domácnost vyprodukuje. 
V praxi by každý domek či bytový dům v obci 
měl svou zamčenou popelnici s kódem. Ten by 
popelář před každým vysypáním čtečkou načetl 
do systému a zvážil přímo na popelářském autě. 
Podle toho by domácnosti každé čtvrtletí dostaly 
složenku za odpad. V některých německých 
městech to tak funguje. Ukládání tříděného 
odpadu do barevných popelnic bude nadále pro 
občany zdarma. Aby někdo alibisticky netvrdil, 
že žádný odpad neprodukuje, a tudíž nic platit 
nebude, obec by stanovila povinné minimum 
na občana. Je totiž fér přispět obci na provoz 
veřejných odpadkových košů, úpravy veřejných 
prostranství nebo úklidu silnic. Obce samozřejmě 
i nadále mohou zůstat u paušálního poplatku za 
popelnice – dnes nejčastěji pětistovka za rok. Ze 
zákona nicméně budou smět vybírat až 1 100 
korun (dnes maximálně tisícovku). Horní strop 
dnes žádná obec nevyužívá, naopak, některé 
populisticky vyhlásily nulové platby za odpad a 
náklady za občany hradí z obecního rozpočtu. To 
není pro třídění odpadu motivační. 
4 Byznys kolem odpadů 
Novela znamená změny pro firmy, které se 
odstraňováním odpadu živí. Skládkařským 
firmám vyschne příjem ze skládkování – materiálu 
ubude. I nadále nicméně budou inkasovat od obcí 
za svozové služby černých i barevných popelnic 
– a je možné, že je zdraží, aby si výpadek příjmů 
kompenzovaly. Řada z nich už dnes také provozuje 
dotříďovací linky a dočištěný tříděný odpad pak 
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prodávají dál recyklačním firmám.
Zákon otevírá prostor pro nové spalovny 
komunálního odpadu či rozšíření čtyřech 
stávajících. Levné skládkování dosud odrazovalo 
obce od toho, aby neroztříděné smetí vozily 
zlikvidovat do spaloven, což se s navyšováním 
skládkovacího poplatku změní. Dnes se spálí 12 
procent odpadu, nově by to mohla být až čtvrtina. 
Spalovny jsou sice v žebříčku odstraňování odpadu 
jen o stupeň výš než skládky, ale minimálně ho 
zužitkují na energii (teplo do tepláren, elektřina 
do sítě), objem odpadu se zredukuje na 30 procent 
(škvára) a škodliviny ze spalování se ve spalovnách 
dají změřit a zachytit. V co všichni doufají, ale co 
je zatím velká neznámá, je rozvoj recyklačního 
byznysu. V něm totiž má ve finální fázi změny 
v roce 2035 končit 65 procent komunálního 
odpadu. Jde už o vyčištěný tříděný odpad, který 
jde skutečně použít na nové výrobky. Stát je 
připraven do oboru nalít miliardy z evropských 
dotací.

PROVOZ O VÁNOČNÍCH 
SVÁTCÍCH

Obecní úřad Radimovice bude  
od 23.12. - 27.12.2019 a od 31.12. - 03.01.2020 
uzavřen.

Vývozní den popelnic 25. 12. 2019 od 00.00-24.00  
bude dodržen.

POZVÁNKA

Kulturní komise Obce Radimovice Vás zve na 
promítání s Karlem Hubačem. Akce se bude konat 
v sobotu 18.1.2020 od 17.00 ve víceúčelové budově.  
Tentokrát na téma Český ráj ve filmu a pohádkách. 
Opět uvidíme krásné scenérie jedinečné přírody 
Českého ráje,  doplněné záběry z filmů. Znovu  se 
můžete těšit na  zajímavé  vyprávění,  které obohatí  
celé  promítání.  Vstupné je dobrovolné 
 

 Renata Hoffmanová

ZÁJEZD DO DIVADLA 
GONG  PRAHA

V  neděli 3.11. 2019 jsme odjeli společně ve 
13.30 hodin na představení  Víš přece, že neslyším, 
když teče voda. Cestu jsme absolvovali bez zdržení 
na dálnici a tak zbyl ještě před představením čas  
na  posezení u kávy nebo zákusku.

Shlédli jsme tři příběhy, které nám autor vylíčil 
jako velice směšné, ale zároveň i lidské. V jistých 
obměnách mohou potkat každého z nás.

V  prvním – Poznání šokem – řeší ředitel 
divadla s avantgardním autorem v době vzniku hry 
/1967/ choulostivý záměr uvést na scénu nahatého 
chlapa. Ředitel chce dokázat, že nenajdou herce, 
který by si takovou roli chtěl zahrát, ale připlete se 
do toho ke všemu odhodlaný šmírák a aby dostal  
šanci,  je ochoten udělat cokoli.

Ve druhém – Stopy holubic – řeší unavený 
manželský pár s  prodavačem nábytku problém 
odděleného lože, dokud se k tomu nenachomýtne 
mladá dívka, která zatím touží po loži společném.

Poslední – Já jsem Herbert – je divácky 
vděčným zážitkem dialog věkem již popleteného 
páru, zapomínajícího nejenom co řekli před 
okamžikem, ale přimíchávajícího do rozhovoru 
jména a milenecké historky, které prožili s někým 
jiným.

Všechny postavy pojal autor s  bujarým 
humorem, ale současně s  láskou. Zasmáli jsme 
se jim, ale nebylo to vysmívání, protože nás 
dojali a cítili jsme k nim sympatii, mnozí možná 
i empatii. Kvalitní herecké obsazení – Libuše 
Švormová, Naďa Konvalinková, Eva Janoušková, 
Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav Vydra -  bylo tou 
třešničkou na dortu.

Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že si 
užili nedělní odpoledne. Budeme se s  vámi těšit 
zase na nějakém dalším divadelním představení.

 Za kulturní komisi Renata Hoffmanová
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ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMU

Stalo se již tradicí , že na první adventní neděli 
se scházejí občané  na návsi v Radimovicích, 
aby společně rozsvítili vánoční strom. Letos 
nám počasí přálo a tak   v 16.00 byla již náves 
zaplněna občany. Čekal tam na ně nejen 
nazdobený vánoční stromek, ale i občerstvení  
- teplý čaj, svařáček  a vánoční sladkosti.  
O vánoční atmosféru se nám  postaraly děti 
z Radimovského dramaťáku s podporou dětí 
ze ZŠ v Radostíně. Vyslechli jsme si příběh  
o narození Ježíška a zazpívali vánoční koledy. 
Jejich vystoupení bylo oceněno velkým 
potleskem a na závěr i sladkostí v podobě 
adventního kalendáře. Společně jsme tak 
zahájili  nejhezčí období roku – adventní čas.

Děkujeme panu Tomáši  Rulcovi za  stromek, 

který nám daroval pro výzdobu naší návse. Dále 
občanům a zastupitelům,  kteří se podíleli na 
přípravě celé akce. Především děkujeme panu 
Robertu Markovi , který se ujal vedení celé akce 
a zastoupil tak našeho pana starostu, který se z 
důvodu  náhlé indispozice nemohl zúčastnit.

 Kulturní komise obce Radimovice

strana 5strana 4

Podzimní divadelní víkend
vážení přátelé ochotnického divadla,

o víkendu 18.–20. října 2020 proběhl ve vlastibořicích již 9. divadelní víkend Snažil 
jsem se pozvat soubory, které mají v repertoáru veselohru nebo komedii. v pátek 
jsme přivítali divadelní sdružení pohoda z Hrádku nad nisou s veselohrou „blázinec 
v prvním poschodí“ a v sobotu divadelní soubor Tyl z bakova nad jizerou s komedií 
„prázdniny snů“. podle ohlasů vás, přítomných diváků, se výběr povedl a všichni jsme 
se náramně bavili. v neděli nás pak již podruhé navštívil divadelní soubor Smajlík 
z pecky s autorskou pohádkou „ježiholky z podhradí“. jelikož se jedná o dětský soubor 
s krásnou scénou, hudbou a písničkami, slavil hlavně u dětí velký úspěch. divadelní 
víkend navštívilo během tří představení 170 diváků.

jarní divadelní víkend se uskuteční 20.–22. 3. 2020, v současné době vedu se soubory 
jednání. zatím vám mohu prozradit jen to, že k nám do vlastibořic přijede poprvé 
Lučanský divadelní spolek s komedií „do hrobky tanečním krokem“.

Tak brzy na viděnou v divadle!

04
Divadlo


Pavel Svačinka

02
Info pro 

pejskaře

Hatha jóga ve Vlastibořicích
Od 12. listopadu, každé úterý od 20 do 
21 hodin, předcvičuje v sále Kulturního 
domu zkušená lektorka Martina hatha 
jógu. Hodina cvičení stojí 80 Kč. Během 
této hodiny si jogíni protáhnou tělo, 
zklidní mysl a uvolní se od stresu. Hatha 
jóga je určena pro všechny věkové 
kategorie žen i mužů. Na lekcích se nás 

zatím vždy sešlo okolo 22. V tomto počtu je i zahrnuto 
5 statečných mužů, 3 seniorky a Laurinka Pudilová.

Přijďte si zacvičit!

03
Jóga


Jana Hartlová


Lucie Koutníková

Válečný hrob na jivinském 
hřbitově
na jivinském hřbitově se nachází válečný 
hrob cZe5109–42540 – památník 
padlým v první světové válce. 

o tento památník léta nezištně pečuje 
paní marie retrová z červenice. jako 
výraz poděkování za tuto příkladnou 
a záslužnou práci byla paní retrové na 
návrh starostky obce a libereckého 
kraje předána zástupcem ministerstva 
obrany české republiky pamětní plaketa 
péče o válečné hroby. slavnostní akt 
se uskutečnil 25. listopadu v budově 
Krajského úřadu v liberci.

gratulujeme a ještě jednou velké 
poděkování.

05
Ocenění


Jana Hartlová
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ZZS LK OCENILA KOLEGY 
I ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

Zdravotnická záchranná služba Libereckého 
kraje letos již podruhé předala medaile a 
pamětní listy svým zaměstnancům, kolegům 
z  IZS a zástupcům laické veřejnosti. Ředitel 
Luděk Kramář na Slavnostním ocenění 
v  liberecké kavárně Pošta ocenil jejich práci 
a zvláštní přínos pro záchrannou službu a 
obyvatele Libereckého kraje.

„Záchrana lidských životů a ochrana 
lidského zdraví, by se v naší každodenní 
činnosti neobešla bez velmi těsné spolupráce 
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. Vyhodnotí 
získané informace 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, jak jsem říkal již loni, když 
jedeme my, vždy vezeme naději, uvedl ředitel 
ZZS LK Luděk Kramář.

Připomněl, že po předání pacienta v 
nemocnici se rozbíhá další administrativní 
kolotoč a že Slavnostní ocenění záchranářů je 
tedy poděkování za práci opravdu všem, kdo 
u Zdravotnické záchranné služby Libereckého 
kraje pracují.

Zvláštní poděkování záchranné služby letos 
putuje i dvěma zástupcům laické veřejnosti. 
„Je pro nás obzvlášť důležité, protože si 
uvědomujeme, že právě bez lidí, kteří se 
první dostanou k  postiženým, by naše práce 
byla mnohem těžší a nemusela by mít tolik 
dobrých konců. Máme profesionální vybavení, 
profesionální zaměstnance, z  nichž každý 
dělá maximum. Ale zkrátit dojezdové časy 

k  pacientům už neumíme. O lidském životě 
a jeho další kvalitě ovšem mnohdy rozhodují 
první vteřiny, kdy my na místě prostě být 
nemůžeme a musíme se spolehnout na pomoc 
laiků. V tuto chvíli bych chtěl opravdu ze srdce 
poděkovat všem, kdo někdy v  kritické chvíli 
pomohli svým bližním. Oba dnes oceňované 
jsme vybrali jako jejich zástupce, byli bychom 
rádi, kdyby se jejich příběhy stali inspirací pro 
ostatní,“ řekl Kramář.

Martin Prevužňák a Barbora Kroftová 
z rukou ředitele krom pamětního listu obdrželi 
také samolepu „Pomohl/a jsem zachránit lidský 
život,“ kterou záchranáři udělují ve výjimečných 
případech těm, kdo pomohou bližnímu v nouzi. 
Martin Prevužňák je zdravotnický laik a přesto 
v uplynulém roce dokázal zachránit život muži, 
kterého přejel vlak. V  těžké situaci neztratil 
hlavu a dokázal poskytnout první pomoc 
takovým způsobem, který muži umožnil přežít 
do příjezdu profesionálů. Bez jeho okamžité 
reakce a bez jeho pomoci by muž patrně nežil.

Barbora Kroftová  se na slavnostním 
předávání ocenění se svým zachráněným 
dokonce potkala a dostala od něj krásnou 
kytičku. Život mu pomohla zachránit 
telefonátem na operační středisko, perfektním 
nahlášením potřebných informací a následnou 
organizací záchranných prací a resuscitace.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a 
bezpečí

Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři 
neděle před vánočními svátky. Letos připadá 
první adventní neděle na 1. prosince. Také lidé 
v České republice si oblíbili tradiční oslavy 
adventního období, ke kterému patří zapalování 
čtyř svící na adventních věncích. Světlo svíček 
může přinést do každého domova atmosféru 
klidu, pohody a předvánočního rozjímání, ale 
také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a 
někdy i životech. Abychom předešli podobným 
nehezkým zážitků s ohněm, máme tu několik 
základních rad, jak nakládat se zapálenými 
svíčkami, olejovými a aromatickými lampami. 

•	 Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku 
nebo aromatickou lampu bez dozoru 
dospělé osoby, přitom pozor na únavu, 
usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící 
svíčku dosáhly malé děti. Hlídejme také 
starší děti a domácí mazlíčky.

•	 Pod každou zapálenou svíčku, olejovou 
nebo aromatickou lampu patří podložka z 
nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, 
například z keramiky, kovu nebo kalíšek 
ze žáruvzdorného skla. Pokud dojde k 

převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se 
nehořlavou podložkou rozšíření ohně na 
nábytek, interiérové textilie a další vybavení 
domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky 
ubrousky z hořlavých materiálů, jako je 
například papír či textil.

•	 Odstraňme z dosahu hořících svíček 
všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako 
jsou větvičky jehličnatých stromů a další 
ozdoby z plastů, textilií či papíru.

•	 Pozor na vznik průvanu v místnosti, který 
může svíčku převrhnout nebo plamen 
rozkmitat a zapálit okolní ozdoby na věnci 
nebo svícnu, případně záclony a další bytové 
textilie.

•	 Dbejme již při nákupu svíčky či adventního 
věnce o bezpečnost. Například svíčky, 
které mají v sobě zalisované suché květy, 
listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou 
po prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a 
následně způsobit požár, který se v bytě šíří 
velmi rychle.

•	 Pokud na adventním věnci nejsou svíčky 
umístěné v misce z nehořlavého materiálu, 
který oddělí svíčku od dekorace a zachytí 
horký vosk, svíčky v žádném případě 
nezapalujme. Věnec s  nezabezpečenými 
svíčkami ponechme pouze jako dekoraci. 

Požáry vánočních stromků

Požáry vánočních stromků od zapálených 
svíček a prskavek se už objevují ojediněle, 
protože většina domácností  dnes využívá 
elektrické osvětlení. I u něho bychom  měli 
dodržovat základní bezpečnostní pravidla. 
Tedy kupovat výrobky nejlépe v  běžné 
prodejní síti, opatřené českým návodem 
použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž 
evidují také několik případů z minulých let, kdy 
kvůli elektrickému zkratu začal hořet vánoční 
stromek. 
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Vaření a pečení

Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních 
pokrmů. Při pečení, vaření a smažení 
nenechávejme bez dozoru zapnutý sporák 
nebo vařič, dbejme zvýšené opatrnosti 
při vaření, aby nedocházelo ke vznícení 
připravovaných potravin. Pamatujme, že např. 
horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se 
nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít 
k  „výbuchu“, rozšíření požáru na digestoř a 
kuchyňskou linku, případně  popálení. Pokud 
se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev 
zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo 
třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, 
případně použít hasicí přístroj s náplní určenou 
speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je 
třeba vypnout přívod energie.

Zábavní pyrotechnika

Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového 
roku, ale v posledních letech i vánočních svátků, 
s  efekty zábavní pyrotechniky, jejíž používání 
má svá pravidla. V některých obcích upravuje 
místo a čas používání zábavní pyrotechniky 
obecně závazná vyhláška. Také vypouštění 
lampionů štěstí je v  některých městech a 
obcích zcela zakázáno.

•	 Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou 
dětem.

•	 Dodržujme vždy pokynů výrobce.
•	 Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod 

vlivem alkoholu nebo jiných omamných 
látek.

•	 Pyrotechnické předměty odpalujeme 
v  dostatečné vzdálenosti od osob i 
zvířat, abychom zamezili zraněním nebo 
případnému poškození sluchu. 

•	 Pro odpalování různých pyrotechnických 
předmětů zvolme volná prostranství, 
neodpalujme je v uzavřených prostorech, 
v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice 
může zapálit například obložení balkonu či 
jiné hořlavé materiály.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje 
klidný čas adventu a krásné vánoční svátky!

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti 
HZS Libereckého kraje
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SETKÁNÍ SENIORŮ

Tradiční setkání seniorů se uskutečnilo v 
sobotu 7. prosince od 17.00 hodin v Hospodě 
U Šulců. Společný večer zahájil pan starosta 
Zoubek, kde všechny přítomné přivítal a tak, 
jako v loňském roce seznámil přítomné včetně 
fotodokumentace s akcemi, které se uskutečnili 
v roce letošním. Poté členka kulturní komise 
seznámila přítomné s navrhovaným plánem 
akcí na rok 2020. Dalším bodem programu bylo 
krásné  vystoupení dětí a mládeže na vánoční 
téma, které bylo připravené pod vedením paní 
Vandy Zaplatílkové. Po kulturním programu 

se přítomným začala rozdávala večeře, kde 
bylo možné výběru ze dvou jídel. Při podávání 
večeří bylo zjištěno, že dodavatel přivezl méně 
porcí, než bylo objednáno. Tato vzniklá situace 
byla velice nepříjemná. Večeři dostali všichni 
přítomní, ale porce byli o něco menší. Za toto 
nedopatření se dodavatel písemnou formou 
omluvil. Po večeři byla volná zábava při kávičce 
a chutném zákusku. Jednalo se o poslední 
akci tohoto roku a kulturní komise se s plným 
nasazením vrhne do příprav akcí pro rok 2020. 



ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE  Strana  13

MIKULÁŠ

Advent začal v  naší vesnici již tradičně 
rozsvícením Vánočního stromečku na návsi. 
Ani jsme se nenadáli a v pátek 6.12.2019 k nám 
přišel i Mikuláš s  andělem a čertem. Jelikož 
změna je život, přišli právě k  tomu našemu 
společnému stromečku.

Díky dětem z  dramatického kroužku jsme 
mohli shlédnout Mikulášskou legendu, kterou 
děti dlouho nacvičovaly a navíc za pomoci 
jejích šikovné průvodkyně Vandy i vyrobily 
krásné kulisy.

Jakmile ale přišel Mikuláš se svými 
pomocníky, začaly mít děti úplně jiné starosti. 
Mým důležitým postřehem bylo, že si sebou 
Mikuláš vzal opravdu hodného čerta, čímž nám 
chtěl naznačit, že ty naše radimovické děti jsou 
zkrátka prima.

A jelikož je to primárně zásluha rodičů, 
tak bych ráda poděkovala Vám všem, že tady 
můžeme žít všichni dohromady a usmívat se 
na sebe. Pak je ten svět hned veselejší. Pěkné 
Vánoce přátelé.
 Hanka Hanušová

KULTURNÍ AKCE PLÁNOVANÉ 
NA ROK 2020

LEDEN
18. 1. – Promítání s Karlem Hubačem
ÚNOR
15. 2. – Keramické dílničky pro dospělé a děti
BŘEZEN
Zájezd do divadla - termín bude upřesněn
27. 3. – Noc s Andersenem
DUBEN
9. 4. – Velikonoční dílničky
30. 4. – Čarodějnice
KVĚTEN
Aktivity spolků /Motoden, cyklovýlet/
ČERVEN
6. 6. – Dětský den + posezení pod lípou 
s hudbou
ČERVENEC – SRPEN
Letní kino – 2-3x dle počasí- termín upřesněn        
ZÁŘÍ 
Zájezd – termín bude upřesněn
ŘÍJEN
Keramické dílny – termín bude upřesněn
LISTOPAD
29. 11. – Rozsvícení vánočního stromku
PROSINEC
5. 12. – Mikuláš
Setkání důchodců – termín bude upřesněn
Vánoční koncert    - termín bude upřesněn
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Občané samostatně žijící v RD k.ú. Radimovice ve věku od 65 let mají 50% slevu z poplatku. 
(podrobnosti viz OZV č. 1/2019)
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