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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, v  tomto čísle Zpravodaje obce 
Radimovice jsem se chtěl rozepsat o odpadech, ne-
jenom o domovních, ale i o tříděných, bioodpadech 
a v neposlední řadě o snaze nás všech o čistotu obce 
a našeho ovzduší. Jsou tu ale nyní jiné, velice zásad-
ní skutečnosti, kterým se musím v  tomto úvodním 
článku našeho zpravodaje věnovat. Tím je KORO-
NAVIRUS. Už samotné slovo na mě působí jako za-
klínadlo, slyším a čtu jej všude. Od vyhlášení NOU-
ZOVÉHO STAVU V CELÉ ČR dne 12. 3. 2020 se na 
nás valí značné množství informací, kolik přibylo 
nakažených, všichni sledujeme, zda to není u nás 
v okolí. Jedna z věcí je nepodléhat panice, druhá být 
zásadoví a dodržovat veškerá nařízení a doporuče-
ní Vlády ČR, dbát zvýšené hygieny při mytí rukou 
a společně těmito opatřeními zamezit dalšímu šíře-
ní nemoci. Věřím, že společně to dokážeme a virus 
zůstane za pomyslnými branami naší obce. Za obec 
jsem nabídl pomoc všem seniorům, kteří nemají ni-
koho dostupného třeba z rodiny, kdy jim obec zajistí 
nákup nebo vyzvednutí léků. V  případě zájmu mě 
neváhejte kontaktovat na tel.č. 774 968 020, zajistím 
toto já, nebo místostarosta p. Jech.

Možná tento odstavec bude znít jako klišé, ale 
chtěl bych zde, na těchto stránkách poděkovat všem 
našim občanům i chalupářům, že na veřejnosti nosí 
roušky, nebo alespoň šátek, který na sto procent 
neochrání, ale velice sníží riziko přenosu nemoci. 
Hodně bych poděkoval panu Kubíčkovi, který zajis-
til a sám financoval materiál na výrobu roušek, všem 
našim švadlenkám, místním i přespolním, které šijí a 
rozdávají roušky. Jmenovitě pí.Čadková, pí.Dobiášo-
vá, pí.Rejhová, pí.Roslerová, pí, Sklenářová, pí. Polá-
ková, pí.Casanovová, pí. Tomšů a také náš pracovník 
p. Berky sám vlastnoručně šil jedny z prvních roušek. 
Pokud jsem někoho nejmenoval, omlouvám se mu, 
ale ti, kteří od něho roušky dostali, o něm vědí. Rouš-
ky od našich švadlenek byly zaslány také do nemoc-
nice v Liberci a LDN v Tanvaldu. Poděkování patří 
také Hance Hanušové, která přispívá svými články 
na obecní Facebook a zásobuje tak další informač-
ní kanál nejenom zprávami o Koronaviru. Obrovský 
dík patří také našim vietnamským obchodníkům, 
kteří neúnavně zásobují náš krámek potravinami a 
zajišťují v této složité době zásoby našim spoluobča-
nům. Děkuji také zastupitelům, jmenovitě p. Jecho-
vi, p.Casanovovi a p. Jenšovskému, kteří se mi snaží 
být k ruce a pomáhají s čím mohou, také Pepa Šulc 
po obci doručuje roušky potřebným. Děkuji Láďovi 
Dvořákovi ml. a jeho pomoci při zajištění ochran-

ných prostředků pro 
výjezdovou jednotku 
hasičů. V  neposlední 
řadě patří poděková-
ní našim pošťačkám, 
které mají nyní neleh-
ký úkol a při své práci 
nesou obrovské riziko 
nákazy. 

Na obecní stránky 
se snažím aktualizovat 
nejzásadnější informa-
ce, ale všech nařízení a změn je v současné době tolik, 
že bychom se v tom zanedlouho opravdu neoriento-
vali, proto prosím sledujte situaci také ve sdělovacích 
prostředcích. 

Byli jsme nuceni zrušit veškeré obecní kulturní 
akce a aktivity na sále víceúčelové budovy a dočasně 
uzavřít knihovnu. Situace s dětmi doma není vůbec 
lehká, škola nás i děti zásobuje úkoly a rodiče si nyní 
mohou více užít dětí a zavzpomínat na svá školní 
léta. 

Pevně doufám, že se katastrofické scénáře nena-
plní, krizová opatření brzo pominou a my se vrátíme 
k  obvyklému způsobu života. Byl bych rád, kdyby-
chom to poté společně všichni, ale opravdu všichni 
oslavili na společné akci, kterou by financovala obec 
z rozpočtu na kulturní akce, které nemohly být usku-
tečněny. 

S vírou v brzké ukončení nouzového stavu a kri-
zových opatření.

 Váš starosta Ondřej Zoubek 
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ZASEDÁNÍ 
1. ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 3. 2. 2020

Přítomno: 5 zastupitelů
    R. Marek, B. Ciešlak omluveni
Dále přítomno: 7 občanů

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 21. 1. 2020.

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. Obecně závazná vyhláška O poplatku za 

komunální odpad. + peněžitý dar občanům 
obce, kteří bydlí sami v RD 

4. Žádost Rally Bohemia o průjezd  v roce 
2020.

5. Poptávkové řízení na dodavatele -  Restau-
rování soch tří svatých.

6. Záměr pronájmu pozemku č.1066 v k.ú.Ra-
dimovice (park před DS Sychrov).

7. Smlouva s DS Sychrov o využití předurčené 
jednotky SDH obce Radimovice 

8. Změna v kulturní komisi obce Radimovice.
9. Změna směrnice o cestovních náhradách na 

rok 2020.
10. Odkup pozemku č.1147 od České Dráhy a.s. 

- nabídka 
11. Smlouva o smlouvě budoucí – kupní , poze-

mek 1273 v k.ú. Radimovice
12. Diskuse. 
13. Závěr.

Program jednání byl doplněn o body:
 • Rozpočtové opatření č. 5/2019.

Námitky proti programu: nejsou
Zapisovatelkou byla určena: Eva Holubcová
Ověřovatelé zápisu: Aleš Bursa, Vladimír Casanova

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 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. 39/2019, 45/2019 – trvá (poze-
mek č.1273)
 Usnesení č. 37/2019 – splněno – rozpočtové 
opatření č. 4/2019
 Usnesení č. 41/2019 – trvá, bude projedná-
no s provozovatelem DS Sychrov

3. Obecně závazná vyhláška O poplatku za 
komunální odpad č. 1/2020 + peněžitý dar 
občanům obce, kteří bydlí sami v RD . 
 Usnesení č. 1/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E
obecně závaznou vyhlášku obce Radimovice  
č. 1/2020 o komunálním odpadu s účinností 
od 1. 3. 2020.
 Usnesení č. 2/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E
peněžitý dar na rok 2020 pro občany obce 
Radimovice s následujícími kritérii:
- o peněžitý dar může požádat občan obce 
Radimovice starší 65 let
- peněžitý dar bude ve výši 50 % z poplatku za 
komunální odpad, nádoby nebo pytlů
- občan, žijící sám v rodinném domě
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HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

4. Žádost Rally Bohemia o průjezd v roce 2020 
 Usnesení č. 3/2020
Za základě žádosti Autoklubu Bohemia  
p. Pavláta zastupitelstvo obce 
S C H V A L U J E
žádost o průjezd Rally Bohemia 2020 na den 
12. 7. 2020 od 7:30 do 16:30 h 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

5. Poptávkové řízení na dodavatele -  Restau-
rování soch tří svatých 
 Usnesení č. 4/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E
žádost o dotaci z min. zemědělství na restauro-
vání soch tří svatých a 
U K L Á D Á
starostovi obce vypsat poptávkové řízení na 
zhotovitele restauratérských prací soch.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

6. Záměr pronájmu pozemku č.1066 v k.
ú.Radimovice (park před DS Sychrov) 
 Usnesení č. 5/2020
Zastupitelstvo obce na základě písemné žádosti 
ze dne 18. 11. 2019 spol. DS Sychrov s.r.o., 
Radimovice e.č. 46 

U K L Á D Á 
starostovi obce zajistit podklady k projednání 
rozsahu zahradních úprav pozemku 1066.
 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

7. Smlouva s DS Sychrov o využití předurče-
né jednotky SDH obce Radimovice 
 Usnesení č. 6/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E 
smlouvu s DS Sychrov o využití předurčené 
jednotky SDH obce a ukládá starostovi obce 
podepsat tuto smlouvu s DS Sychrov.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

8. Změna v kulturní komisi obce Radimovice. 
 Usnesení č. 7/2020
Za základě písemné žádosti požádala Renata 
Hoffmanová o uvolnění z funkce člena kul-
turní a sociální komise zastupitelstvo obce ze 
zdravotních důvodů,
S C H V A L U J E
žádost o uvolnění z funkce od 1. 1. 2020.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
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9. Změna směrnice o cestovních náhradách 
na rok 2020.
 Usnesení č. 8/2020
Na základě vyhlášky č. 359 z roku 2019, která 
mění výši cestovních náhrad zastupitelstvo obce 
U K L Á D Á 
starostovi obce upravit směrnici obce Radimo-
vice o cestovních náhradách na aktuální sazby. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

10. Odkup pozemku č.1147 od České Dráhy 
a.s. - nabídka
  Usnesení č. 9/2020
- zastupitelstvo obce se usneslo na odkoupení 
pozemku za 1 Kč s tím, aby tento pozemek 
byl uveden do původního stavu se zamezením 
dalšího splavování zeminy na koleje Českých 
drah k tunelu..
- p. Casanova vznesl dotaz, zda obec tento 
pozemek potřebuje.
- pan starosta upozornil na využití dotace na 
zadržování vody v krajině. Uloženo starostovi 
dále jednat s ČD o odkoupení tohoto pozemku 
za 1 Kč s podmínkou celkové rekultivace 
pozemku.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

11. Smlouva o smlouvě budoucí – kupní , 
pozemek 1273 v k.ú. Radimovice
 Usnesení č. 10/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
U K L Á D Á 
starostovi obce projednat upravenou smlouvu 

o smlouvě budoucí pro p. Bobka, pí, Lankovou 
a p. Šulce s následujícími podmínkami:
- obec zaplatí se svých nákladů kabel VO, kabel 
VR, pískování, chráničku kabelů a výstražnou 
folii.
- ve čl. 2 SoSB odst. 3 prodloužení lhůty na 365 
dnů a dovětek „budoucí kupující vyzve budou-
cího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy“
- ve čl. 4 SoSB smluvní pokuta ve výši  
10 000 Kč za každý započatý rok prodlení se 
splněním povinnosti uzavřít kupní smlouvu.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

12. Rozpočtové opatření č.5/2019
 Usnesení č. 11/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
5/2019 dle důvodové zprávy.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

14. Diskuze
Informace starosty: Masopust – starosta bude 
předávat klíče. V ten stejný den se budou 
konat dílničky. Pan starosta prosí o včasné 
vyklizení pro pořádání Masopustu.
Paní Tomšů prosí o posyp štěrkem v ulici  
k Tomšům. Velká námraza.
Pan starosta požádal občany o pomoc najití 
nového člena do kulturní komise.

10. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.00 h.
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COVID-19 I SENIOŘI

CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE? 
CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ

www.zzmv.cz | info@zzmv.cz | 730 546 895

Máte zdravotní potíže?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Mimořádná opatření
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte 
pravidla karantény. Nezdržujte se v místech s větším 
počtem lidí

Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu 
šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny nedodržuje, 
vystavuje sebe i své okolí nákaze.

Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID-19
Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte 
pohyb mezi potenciálními nemocnými.

Nedovolali jste se svému lékaři?
Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli, v případě 
zdravotních potíží však ihned volejte linku 155.
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JSME V TOM SPOLEČNĚ!

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem  
COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo 
do Evropy a významně se dotýká naší země. 
Koronavirová pandemie se dostala do popředí 
společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, 
celým rodinám i všem obyvatelům 

České republiky je samozřejmá, jsme  
v tom přece všichni společně. Znevažování 
onemocnění a nerespektování legislativy není  
v současné době na místě. Změnou přístupu, 
chování a návyků dokážeme všichni dohromady 
situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním 
zájmu aktuální potřeby společnosti!
Apelujeme proto na všechny občany České 
republiky, aby chránili své zdraví a přispěli 
svým počínáním k ozdravení celé populace. 
Respektování nastavených opatření znamená 
nejen dodržování legislativy, ale i dodržování 
hygienických a morálních pravidel s 
uvědoměním si mezigeneračních, a pro 
starší populaci, možná i fatálních dopadů. 
I přes mnohá a opakovaná upozornění 
a stovky telefonátů, se na veřejnosti  
a ve zdravotnických zařízeních objevují 
naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme 

jistě zaznamenali, že zejména pro seniory 
může být jakýkoliv styk s infekční osobou  
a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až 
fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. 
Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory 
přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet 
se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, 
požádat o donesení nákupu, lékařům se 
neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou 
hromadnou dopravou. 
Tak, jako jsme se již napříč generacemi 
naučili preventivně pečovat o své osobní 
bezpečí, nenechat se napálit a nestát 
se obětmi trestných činů, pojďme si  
i teď jít navzájem příkladem a počínejme si tak, 
abychom přispěli k zamezení šíření nákazy. 
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, 
nepořádejte párty, jděte příkladem svým 
prarodičům dodržováním bezpečnostních 
opatření.  Babičky, dědečky, tetičky  
i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, 
že ani oni nebudou podceňovat doporučení 
související s aktuální zdravotní hrozbou.

plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
17. 3. 2020

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Linky tísňového volání a automatická lokalizace 
volajícího

150  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
Volejte v případě požáru, úniku nebezpečných 
látek, dopravní nehody aj.
155  ZDRAVOTNICKÁ  
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Volejte, pokud jste zraněn, máte Vy nebo 
někdo jiný zdravotní obtíže.
158   POLICIE
Volejte v případě trestného činu, přepadení, 
krádeže, dopravní nehody aj.
156 MĚSTSKÁ POLICIE
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Volejte v případě dopravních přestupků, rušení 
veřejného pořádku aj.

112 JEDNOTNÉ EVROPSKÉ  
ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Pro možnost komunikace občanů v rámci států 
EU se základními složkami IZS je zavedeno 
mezinárodní číslo tísňového volání 112. 
Systém telefonického centra tísňového volání 
112 umožňuje překonat problém přetížení 
linek tísňového volání. V  případě vysokého 
počtu volajících v  daném kraji jsou hovory 
automaticky přesměrovány do dostupných 
telefonních center v ostatních krajích.
Volejte když:
•	 událost vyžaduje účast alespoň dvou 

záchranných složek najednou, tzn. např. při 
dopravních nehodách se zraněním, kdy je 
potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické 
záchranné služby a policie. 

•	  si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo 
ho např. ze zdravotních důvodů nemůžete 
operátorce popsat, může posloužit linka 
112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci, 
volajícího. 

•	 si ve stresu a krizové situaci nemůžete 
vzpomenout na jiné číslo tísňové linky.

•	 neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky 
na lince 112 ve většině světových jazyků.

•	 je rovnocenná národní linka tísňového 
volání obsazena.

Při volání na jakoukoli tísňovou linku sdělte 
operátorovi tyto údaje:

Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd.
Kde se to stalo – místo (město, ulice, číslo 
opisné, vhodný orientační bod v  blízkosti), 
včetně počtu zraněných a dalších upřesňujících 
informací.
Kdo volá – jméno a příjmení.
Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním 
několika hlubokými nádechy a výdechy. V klidu 
odpovídejte na doplňující dotazy operátora. Po 

oznámení události zavěste telefon, nevypínejte 
ho a čekejte na zpětný dotaz operátora.

AUTOMATICKÁ 
LOKALIZACE VOLAJÍCÍHO

Záchranné složky v Evropě i ve světě se neustále 
snaží pracovat na zpřesnění lokalizace tísňových 
volání. Výsledkem jejich úsilí je například 
zavedení eCall, automatického tísňového volání 
z vozidla, jehož příjem byl na lince TCTV 112 
spuštěn  v září 2017 v České republice. 
Dalším krokem je využívání lokalizačních SMS 
formátu Advanced Mobile Location (AML), 
jako nové funkcionality tísňové linky 112, 
která bude využita také pro národní tísňová 
čísla. Služba byla v České republice spuštěna 11. 
února 2020, pro zařízení s operačním systémem 
Android, a bude nabíhat postupně několik 
týdnů. Pilotní provoz bude probíhat nejdříve na 
území hl. m. Prahy a postupně se rozšíří do celé 
České republiky. 
V praxi to bude vypadat tak, že pokud volající 
vytočí jedno z tísňových čísel (112, 150, 155, 
158), vyšle jeho chytrý telefon operátorovi 
nejpozději do 25 sekund automaticky zprávu 
se zpřesněnou polohou. Tato poloha se 
operátorovi zobrazí na monitoru v mapě. 
Tato doplňková služba se spustí ve všech 
„chytrých telefonech“  s operačním systémem 
Android automaticky. Není tedy potřeba 
instalovat jakoukoli aplikaci, povolovat 
polohové služby nebo přenastavovat telefon. 
Služba je bezplatná. 
K určení přesné polohy bude mobilní telefon 
využívat pokrytí satelity, mobilními sítěmi nebo 
wi-fi sítěmi. Na základě těchto dat pak bude 
schopen určit polohu s přesností přibližně na 
desítky metrů. 
Podmínky pro fungování: 
•	 Telefon musí být tzv. „chytrý telefon“, 

vybavený lokalizačním zařízením 
•	 Používání systému Android, do budoucna 

také iOS 
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•	 Volající musí být na signálu svého operátora 
•	 Česká SIM karta 
•	 K odeslání dojde pouze vytočením 

tísňových linek
V současné době využívá AML již 21 zemí 
světa, včetně ČR, mezi nimi například Velká 
Británie, Spojené státy, Norsko, Švédsko, Finsko, 
Rakousko, Belgie nebo Dánsko. 

Nebojte se v případě potřeby linky tísňového 
volání použít. Nezapomeňte ale, že jejich 
zneužití je trestné. Ve smyslu ustanovení § 
17 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o požární ochraně) fyzická osoba nesmí 
vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární 
ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. 
Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně 
přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije 

linku tísňového volání, dopustí se přestupku, 
za který jí může příslušný orgán hasičského 
záchranného sboru, vykonávající státní požární 
dozor, uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. 
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti 
HZS Libereckého kraje

JEDEN ROK, TÉMĚŘ 130 TISÍC 
HOVORŮ

Statistika nuda je, má však cenné údaje… Slova 
z pohádky Princové jsou na draka se nám vybaví 
pokaždé, když kompletujeme výjezdová čísla za 

celý rok. A pokaždé jsme čísly, která se skrývají 
za výjezdy našich sanit, vzlety vrtulníku nebo 
počty přijatých hovorů, překvapeni. 

V roce 2019 operační středisko Zdravotnické 
záchranné služby přijalo a vyřídilo 129 306 
hovorů. V průměru tedy naši operátoři zvedají 
zvonící telefon 354krát za den. Přímo na naši 
tísňovou linku 155 přitom volalo 77 897 lidí 
v nouzi. Další hovory k  nám byly předávány 
z jiných tísňových linek. Naše posádky nicméně 
tak často nevyjíždějí - zhruba ke třetině 
všech hovorů nebylo nutné nikoho posílat, 
operátoři je zvládli vyřešit po telefonu. Ať už 
doporučením návštěvy praktického lékaře 
nebo lékařské služby první pomoci, případně 
konzultací ohledně podání vhodné medikace 
například při snižování teploty.
Sanity nebo vrtulník vyslali dispečeři do terénu 
61 672 krát k celkem 52 288 událostem. Proč 
se tato čísla liší? K  některým událostem totiž 
vyjíždí i několik vozů (případně vzlétá vrtulník) 
současně. To se stává zejména v případech, kde 
je nutná přítomnost lékaře. Ten nejezdí velkou 
sanitou, ale na místo vyráží menším vozem. A 
pokud již na místě události není lékaře třeba a 
o postižené se mohou postarat záchranáři, lékař 
může jet k dalšímu případu.
Celkem Zdravotnická záchranná služba loni 
ošetřila 53 583 pacientů, u 13 863 pacientů byla 
nutná přítomnost lékaře. O 48  357 pacientů 
se buď spolu s  lékaři či samostatně postaraly 
záchranářské posádky, letecká záchranná služba 
vezla pacienty celkem 529krát.
A k jakým událostem nás lidé volali nejčastěji? 
Stejně jako každý rok to byly úrazy. Ať už při 
sportu, práci, volnočasových aktivitách nebo 
jiné činnosti, naši pomoc po úrazu potřebovalo 
11 030 lidí. Druhým nejčastějším důvodem jsou 
dopravní nehody – k nim jsme v loňském roce 
vyjížděli  2  288 krát. Cévní mozková příhoda 
byla důvodem 1463 výjezdů a akutní infarkt 
myokardu záchranáři řešili v 1 271 případech. 
U dětí, respektive u osob mladších osmnácti let, 
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bylo třeba akutní pomoci pracovníků ZZS LK u 
necelých 5 000 výjezdů.
Z  uvedených čísel je patrné, že počty výjezdů 
záchranné služby mají stále tendenci narůstat. 
Tento trend je ostatně patrný v  celé České 
republice. O pacienty z  Libereckého kraje se 
ZZS LK stará na čtrnácti základnách, celkem 
má 32 výjezdových skupin.

Zdravotnická záchranná služba LK

KULTURNÍ KOMISE PRO 
OBČANY RADIMOVICE 

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME !!!

Vážení občané, z důvodu pandemie koronaviru, 
jsou až do odvolání zrušeny  plánované akce. Je 
nám velice líto, že akce, Noc s Andersenem, 
velikonoční dílničky, divadelní představení 
Saturnin, tak i  Slet čarodějnic v Radimovicích  
nebudou realizovány. Co se týká divadelního 
představení , budeme situaci řešit s divadlem. 
Akce Den dětí a Sraz sousedů v Radimovicích 
rušíme, dětem a všem sousedům se omlouváme. 
Snad to vyjde příští rok !!! Vzhledem k velice 
vážné situaci , zatím neplánuje kulturní 
komise náhradní akce.  Po dohodě se starostou 
Radimovic se zatím  neruší plánované akce 
od 29. 11. 2020. Pokud nebude možné akce 
pořádat, budete včas informováni. 

Až do odvolání není  možné zacházet 
gratulovat osobně k seniorům – jubilantům, 
budeme řešit individuálně a vždy se starostou 
obce.

Vážení obyvatelé Radimovic, koronavirus 
nás donutil zrušit naplánované akce, omezuje 
nás všechny na každém kroku, ale, to je to 
nejméně bolestivé.  Bohužel bere lidem zdraví 
a to nejhorší i životy. Nedovolme, aby nás 
přemohl. Dodržujme veškerá opatření, která 
chrání nás i naše nejbližší, naše kamarády, 
přátele, sousedy. Zkrátka všechny lidičky okolo 
nás. 
      Hodně zdraví, ale i štěstí, co to půjde i klidu a 
pohody vám všem přeje předseda Vít Jenšovský 

 Příspěvek: V. Tomšů

ČESKÝ RÁJ  
VE FILMU A POHÁDKÁCH

Po roce jsme se opět sešli na promítání s Karlem 
Hubačem, pracovníkem Muzea v  Mnichově 
Hradišti. Akce se uskutečnila v  sobotu 18. 1. 
2020 od 17.00 ve víceúčelové budově. Začátek 
promítání nás zavedl do kostelíka Sv. Vavřince 
v  Březině, který je datován již v  polovině 14. 
století. Připomněli jsme si nejstarší film, který byl 
při promítání uveden – Muzikanskou Lidušku a 
její sňatek v tomto kostele. Pak už jsme plynuli 
dál Českým rájem. Záběry z Adamova lože na 
historické fotografii, ve filmu Bajaja a jeho stav 
nyní. Natáčení pohádek a filmů na zámcích 
v  Českém ráji, změny na Věžickém rybníku a 
samozřejmě nechyběl ani Tomáš Holý a jeho 
nezapomenutelné scény z  filmu Jak dostat 
tatínka do polepšovny. Některá místa a budovy 
dnes už ani neexistují a jsou už jen ve filmech. 
I tuto skutečnost jsme si mohli uvědomit. Opět 
jsme viděli krásné scenérie jedinečné přírody 
Českého ráje a vyslechli si zajímavé vyprávění, 
které obohatilo celé promítání. 
 
 Renata Hoffmanová
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MARIÁŠOVÉ OHLÉDNUTÍ

V  loňském roce úspěšně pokračovala 
Radimovická mariášová liga (RML). Jednalo 
se již o  3. ročník, přičemž v  každém z  nich 
odehrajeme 5 samostatných turnajů, ve kterých 
se hráčům postupně sčítají získané body dle 
pevně stanovených pravidel. Do hry se tentokrát 
zapojilo celkem 19 hráčů, ne všichni však 
odehráli všechny turnaje. Je velmi potěšující, že 
se našlo několik zcela nových tváří, které velmi 
dobře zapadly do již stabilního soutěžního 

„jádra“ a začínají se postupně i prosazovat, čímž 
se výsledková listina vyrovnává a nikdo nemá 
nic jisté. O tom svědčí i skutečnost, že 3. ročník 
má opět nového vítěze – semilského Tomáše 
Peštu a závěrečný finálový turnaj dokázal 
proměnit ve své premiérové vítězství domácí 
Robert Marek.

Celkové pořadí tentokrát po zásluze ovládli 
dva přespolní hráči – Tomáš Pešta a druhý 

Martin Preisler, který své vedoucí postavení 
ztratil až v  závěrečném finálovém turnaji. Za 
nimi skončili dva nejúspěšnější domácí hráči 
– třetí Jarda Žalský a těsně bramborový Láďa 
Dvořák.

A tady je už přehled TOP desítky hráčů za 
rok 2019, včetně počtu získaných bodů. Z těchto 
výsledků je zřejmá převaha přespolních hráčů 
nad domácími, proto velmi rádi do našeho 
soutěžení zapojíme další domácí zájemce o tuto 
zajímavou karetní hru.
 Jarda Žalský

MASOPUST 2020

Dne 15. února se v  naší obci uskutečnil již 
šestý ročník Masopustu. Letošní průvod 
i doprovodný program byl v  něčem opět 
trochu nový a v  něčem se držel zajetých 
standardů. Zahájení v  odpoledních hodinách 
se nám osvědčilo, následovalo přivítání od pana 

starosty a obchůzky obcí u starousedlíků i u 
nově nastěhovaných sousedů. Večerní program 
se tentokrát odehrál ve víceúčelové budově, 
kde se až do nočních hodin bavila celkem 
početná skupina dětí, pubescentů, dospělých 
i seniorů. Celý den provázela skvělá nálada, 
dobré počasí, živá hudba, hromady jídla a pití 
a hlavně přátelský duch, ve kterém se akce 
opět konala. Nechybělo vyhlášení nejlepších 
masek i Masopustní koblihy. Jako dětská maska 
zvítězilo stádo oveček a drobného domácího 
zvířectva s jejich bačou. Dospělácká maska pak 
zabodovala v podobě zdravotnického personálu 
a operovaných pacientů. Nejlepší Masopustní 

1.  PEŠTA Tomáš 95 bodů
2.  PREISLER Martin 85 bodů
3.  ŽALSKÝ Jarda 78 bodů
4.  DVOŘÁK Láďa 76 bodů
5.  STRNAD Daniel 69 bodů
6.  NOVÁK Radek 66 bodů
7.  MAREK Robert 57 bodů
8.  PEŠTA Daniel 54 bodů
9.  Dvořák Lukáš 50 bodů

10.  ČERNÝ Vojta 45 bodů
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koblihu jsme mohli opět po roce ochutnat od 
Alenky Rejhové, které se tak povedlo, jako zcela 
první, obhájit toto vysoce ceněné klání.  Večerní 
program zpestřila také báseň recitovaná právě 
našimi pubescenty a pohádka O Červené 
Karkulce. 
Podle toho, čeho jsem byl svědkem, mohu 
říct, že akce se opět vydařila a účast masek, 
přihlížejících i hostitelů byla značná. Závěrem 
mi dovolte opět všem poděkovat za pomoc, 
účast, tvorbu masek, vaření, smažení, pečení, 

piva točení i nedělní úklid. 
Přeji ale také všem, ať současnou situaci všichni 
přečkáme ve zdraví a co možná nejvíce v klidu a 
ať se nám tu v Radimovicích i nadále dobře žije. 
  
 Ladislav Dvořák – LAUFR 

K POČÁTKŮM NAŠÍ OBCE
První nezpochybnitelný doklad osídlení území 
naší obce  je první písemná zmínka, což v 
našem případě jsou majetkové zápisy v Deskách 
zemských z roku 1543. Toho roku 
byl obnoven zápis z 25. března 1538 
o prodeji statku „Skály“ (Malá Skála) 
Janu z Vartenberka, kde čteme 
Radimovice v řadě vesnic patřících 
k tomuto panství. Tento zápis 
prokazuje existenci, ale neodpovídá 
na otázku, jak Radimovice vznikly 
a nezbývá než spekulovat. Nepříliš 
zemědělsky úrodná půda v okolí 
ukazuje na spíše pozdní osídlení, 
naopak vždy jednoznačně slovanské 
jméno ukazuje, že vesnice blízko 

česko-německé izoglosy byla založena 
slovanskou kolonizací (snad někdy ke konci 
velké kolonizace v prvním polovině 14. století). 
Co se týká jména je třeba doplnit, že ač se 
tradičně vykládá jako „ves lidí Radimových“, 
tak u takto mladé vesnice nelze uvažovat, že 
by jakýsi Radim by byl „první občan“ a dal jí 
jméno, spíše první kolonisté mohli přijít z 
jiných již existujících Radimovic a jméno si 
přinést s sebou. První obydlí asi vznikaly právě 
v místech, kde je i dnes historické centrum obce, 
malá náves, tedy blízko dnešního čp. 1. – toto 
místo nad svahem údolí Mohelky zřejmě bylo 
výhodné jednak z obranných důvodů, jednak 
šetřilo úrodnou půdu – bylo to méně výhodné 
místo kvůli špatné přístupnosti k vodě, takže 
například s chovatelství dobytka bylo značně 
omezené a vesnice (čítající od počátku čtyři 
až pět domů) se příliš nerozšiřovala. Do doby 
před 40. lety 16. století, kdy se nám již rýsují 
Radimovice jasněji, spadá ještě jedna důležitá 
událost, která ovlivňovala život vesnice až do 
19. století – rozdělení. Asi z dnes již přesně 
nezjistitelných důvodů (k dělení docházelo 
běžně např. při dědických řízeních) se dva 
domy (nejspíše čp. 1 a dnes neexistující čp. 
2) s pozemky odpovídaly vlastníkům statku 
Albrechtice (později panství Svijany), zbytek 
Radimovic pánům z Frýdštejna (později 
Českého Dubu). U poloviny „českodubské“ 
stojí za povšimnutí, že Radimovice patřící pod 
rychtu v Dechtárech tvořili exklávu panství 
zcela uzavřenou ve svijanském sousedství.
 
 Adam Rejha
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