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ROČNÍK XVIII

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
začalo léto, teplé počasí a déšť příznivě působí na růst
trávy. Sekání trávy jsme na obci začali s novou obecní sekačkou, která zvládne všechny naše příkopy, náves i okolí
pomníku. Vše je rovnou sebrané a odváží se do přistaveného kontejneru, a tak máme v Radimovicích hned
útulněji. Kontejner na bioodpad, tedy trávu, je umístěn
za návsí směrem k rybníku na první křižovatce cest. Také
jsme osadili truhlíky u čekárny novými květinami, ale
během pár dnů nám z truhlíků někdo ukradl ty nejhezčí
žluté petúnie a také měrky na zalévání. Snad dotyčnému udělají radost. Na návsi jsme vymalovali čekárnu
a chystáme výměnu podpěrných sloupů, jelikož stávající
zespodu uhnily. Chtěli jsme pouze poopravit prkna na
lavičkách, ale při jejich bližším překontrolování jsme zjistili, že u starých laviček jsou prkna na výměnu, u nových
laviček byla všechna prkna přebroušena a znovu natřena.
Opraven je konečně kolotoč na hřišti pro všechny, kdy firmě jsme uložení kolotoče reklamovali již
v červnu 2019 a ta s obcí po slibech a našich urgencích
přestala komunikovat. Obec tedy provedla opravu kolotoče na vlastní náklady. Plánovaná postupná rekonstrukce veřejného rozhlasu začala výměnou zesilovače,
kdy na starý se již nevyrábí náhradní díly. Postupně také
vyměňujeme lampy veřejného osvětlení, když dojde
k poruše na lampě, mění se již na novou s LED technologií, která má větší svítivost, menší rozptyl světla
a výrazně menší spotřebu el. energie. Vyměněna byla
vnitřní část rozvaděče veřejného osvětlení za nové spínání a jištění a také dálkové hlášení poruch. Nyní při
výpadku kterékoli větve VO víme, že k výpadku došlo
a můžeme okamžitě jednat. Bohužel na několika místech v obci je ještě staré vedení po drátech a za většího
poryvu větru tyto dráty způsobí zkrat a výpadek části
VO. Postupně se budeme snažit tyto dráty vyměnit za
izolované kabely. Na víceúčelové sportoviště jsou zakoupeny nové lavice pro sportující, které jsme zakoupili
v demontovaném stavu a v současné době je členové
Sokolu Radimovice natírají a poté budou umístěny na
sportovišti. Obec Radimovice také aktualizuje strategický dokument Plán rozvoje obce na roky 2021 – 2026
a budu rád za jakékoli náměty, připomínky a návrhy na
zlepšení našeho společného života v naší krásné vesnici. Jako dva body, které do dokumentu budou zapsány,
bude plynofikace obce a odkanalizování obce. Realizace
však je zatím ve hvězdách a ovlivňuje ji mnoho faktorů.
Důležité je, mít ji zaznamenanou v tomto strategickém
dokumentu.
Dalším výrazným tématem, a to nejen v naší
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obci, jsou odpady a tříděné odpady. Nový zákon
o odpadech je již před druhým čtením v poslanecké
sněmovně, kde se uvádí tzv. třídící sleva pro obce,
splňující stanovené limity třídění. Tato je nastavena
v návrhu zákona tak, že na ni obce nemají šanci (až
na výjimky) dosáhnout. Reálně dnes obce, které se
snaží zodpovědně plnit svou roli v odpadovém hospodářství, vytřídí cca 38% komunálního odpadu.
Ovšem již pro rok 2022 třídící sleva vyžaduje už
60% vytřídění, což je v tak krátkém časovém úseku pro mnohé obce zcela nedosažitelná meta. Stejně tak je vysoce rizikové, pokud obec byť jen o pár
desetin daných cílů vytřídění nedosáhne, neboť to
znamená absolutní ztrátu nároku na slevu a ztrátu
provedených investic k jejímu dosažení, protože návrh nebonifikuje obce, které se cíli blíží, ale jen ty,
co jej dosáhnou. Bude to prostě s odpady ještě boj.
A to jsem ještě opomněl zmínit, že nás čeká podle
zákona úplná změna výpočtu poplatku za komunální
odpad, s tím související opět změna obecní vyhlášky. Jsme rádi, že občané třídí, že v katastru naší obce
již nevznikají černé skládky, avšak z výše uvedených
důvodů nám kapacitně přestávají stačit stávající svozová místa tříděného odpadu a musí dojít k navýšení
kapacity a přidání dalších svozových míst. Prosíme
také naše občany, aby nedávali komunální odpad na
stanoviště tříděného odpadu, obec toto potom odváží do sběrného dvora na své náklady. Pro tyto účely
je dvakrát ročně přistaven velkoobjemový kontejner.
Místo tříděného odpadu na návsi je od počátku roku
2020 monitorováno fotopastí (dle zásad GDPR) a již
první případy byly předány k projednání jako přestupek na MěÚ Turnov.
Nyní se také pracuje na inovaci stránek obce,
které musí nově splňovat zákonnou normu, bude zde
umístěn také odkaz na virtuální prohlídku obce Air
View, kterou si již nyní můžete prohlédnout v následujícím odkazu.
http://www.virtualtravel.cz/export/radimovice


Váš starosta Ondřej Zoubek
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ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 

3. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE RADIMOVICE
DNE 29. 6. 2020
Přítomno: 7 zastupitelů
Dále přítomno: 3 občané
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce
dne 27.4.2020.
1. Zahájení - schválení programu, jmenování
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Záměr pronájmu pozemku č.1066 v k.ú.Radimovice (park před DS Sychrov).
4. Záměr prodeje části pozemku č. 1268.
5. Jmenování člena Kulturní komise obce
Radimovice.
6. Vyhlášení programu Volnočasové aktivity
2020.
7. Motivační program 2020.
8. Rozpočtové opatření 1/2020.
9. Diskuse.
10. Závěr.
Program jednání byl doplněn o body:
• Smlouvy o smlouvě budoucí – Lanková, Šulc,
Bobek.
• Opatření obecné povahy, přechodná úprava
provozu na pozemních komunikacích – Rally
Bohemia 2020.
• Poptávkové řízení na dodavatele prací Restaurování soch tří svatých - výsledek.
• Výroční zpráva o poskytování informací dle
zák.106/1999 Sb. za rok 2019
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Námitky proti programu: nejsou
Zapisovatelem byl určen: Robert Marek
Ověřovatelé zápisu: Aleš Bursa, Vladimír Casanova
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7

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
(pozemek č.1273)
Usnesení č. 4/2020 – splněno (poptávkové řízení na zhotovitele zakázky Rekonstrukce soch
tří svatých)
Usnesení č. 5/2020 – splněno
(podklady k pronájmu pozemku č.1066)
Usnesení č. 6/2020 – splněno (smlouva o využití předurčené jednotky SDH)
Usnesení č. 8/2020 – splněno
(směrnice o cestovních náhradách)
Usnesení č. 9/2020 – splněno (odkup pozemku
č. 1147 od ČD – nabídnou k odkupu sami
v nabídkovém řízení jiným subjektům)
Usnesení č. 10/2020 – splněno (smlouva
o smlouvě budoucí – předložena upravená)
3. Záměr pronájmu pozemku č.1066 v k.ú.
Radimovice (park před DS Sychrov).
Předsedající přivítal váženého hosta p. Duška,
který představil svou vizi úpravy pozemku
č. 1066 v k.ú. Radimovice a návrh nájemní
smlouvy.
Za domov pro seniory Sychrov mluvil pan
Horník:

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
Domov pro seniory by si rád pronajal pozemek
mezi domovem a hřištěm, na němž by chtěl
vybudovat volně přístupný park.
Do parku by investoval 400 – 500 tisíc korun
a realizoval by výsadbu zeleně, vybudování
cestiček s lavičkami, které by byly zastřešené.
V celém parku by bylo decentní noční osvětlení.
Z důvodu velké investice podmiňují pronájem
na minimálně 10let a více.
Starosta informoval zástupce domova pro
seniory o záměrech zastupitelů:
• Vybudování zázemí pro sportoviště v zadní části parku s odkanalizováním
a přípojkami přes park
• Původní plán na vybudování koupaliště
je nereálný a oprava hasičské nádrže zatím
není v plánu
Aleš Bursa nepodporuje pronájem na 10 let, jelikož většina zastupitelů slíbila lidem výstavbu
koupaliště. Navrhuje pronájem na rok. Upozorňuje, že pokud bude podepsána smlouva na
10 let, tak toto zastupitelstvo znemožní dalším
zastupitelstvům cokoli realizovat na tomto
pozemku.
Robert Marek navrhuje dát jasné rozhodnutí
ano či ne. Je hloupost mít vedle domova
důchodců koupaliště kde budou křičet malé
děti.
Pan Dušek se přidává do diskuze a informuje
zastupitele, že domov důchodců je pro obec
benefit a většina klientů bude hlášena v obci
k trvalému pobytu a tím pádem je to přínos
pro obecní rozpočet.
Robert Marek navrhuje hlasovat o pronájmu
parku na dobu 10let s tím, že v průběhu výstavby parku se vybuduje zasíťování případného zázemí pro sportoviště.
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Aleš Bursa je zásadně proti tomuto návrhu.
Usnesení č. 12/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
smlouvu o pronájmu pozemku č. 1066 v k.ú.
Radimovice u Sychrova společnosti DS Sychrov, souhlasí, aby společnost upravila na své
náklady dotčený pozemek a v průběhu výstavby připravila zasíťování zadní části pozemku.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

1

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
4. Záměr prodeje části pozemku č. 1268
Usnesení č. 13/2020
Na základě žádosti manželů Hoffmanových ze
dne 8.11.2019 o odkup části pozemku č. 1268,
původní číslo 174/24 a předložení důvodů
odkupu pozemku zastupitelstvo obce
SCHVALUJE
žádost o odkup části pozemku č. 1268 dle
předloženého výměru a U K L Á D Á
starostovi obce podepsat kupní smlouvu s částkou 300 kč/m2 tedy dle výměru 56 m2 za částku 16.800,- Kč. Geometrický plán a poplatek za
vklad do katastru půjde na vrub kupujícího.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
5. Jmenování člena Kulturní komise obce
Radimovice
Usnesení č. 14/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
jako nového člena Kulturní a sociální komise
obce Radimovice od 1.6.2020 Kristýnu
Světlíkovou.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

1

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
6. Vyhlášení programu Volnočasové aktivity
2020
Předsedající přednesl – Vyhlášení programu
k předkládání žádostí o dotaci v souladu se
Statutem účelového fondu obce Radimovice
na rok 2020. Předsedající navrhl jedno kolo
podání žádostí, od 1.9. do 30.9.2019. Platí
pro všechny akce konané v Radimovicích od
1.6.2020 do 31.12.2020.
Usnesení č. 15/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
UKLÁDÁ
starostovi obce vyhlásit od 1.6.2020 program
k předkládání žádostí o dotaci v souladu se
statutem účelového fondu obce Radimovice.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
7. Motivační program obce Radimovice 2020
Usnesení č. 6/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
úpravu motivačního programu na rok 2020 dle
návrhu předsedajícího a počet permanentek
na víceúčelové sportoviště dle přiloženého
seznamu.
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HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
8. Rozpočtové opatření 1/2020.
Usnesení č. 17/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č.
1/2020 dle důvodové zprávy..
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
9. Smlouvy o smlouvě budoucí – Lanková,
Šulc, Bobek.
Usnesení č. 18/2020
Na základě nově předložených smluv - Smlouvy
o smlouvě budoucí – Lanková, Šulc, Bobek
a po jejich projednání zastupitelstvo
obce Radimovice
UKLÁDÁ
starostovi obce podepsat Smlouvy o smlouvě
budoucí s pí.Lankovou, p. Šulcem a p. Bobkem.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
10. Opatření obecné povahy, přechodná
úprava provozu na pozemních komunikacích
– Rally Bohemia 2020
Zastupitelstvo obce po projednání
BERE NA VĚDOMÍ
Vydané opatření obecné povahy, přechodná
úprava provozu na pozemních komunikacích

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
– Rally Bohemia 2020 a přehled uzavírek
z důvodu konání Rally Bohemia 2019 na den
12.7.2019 od 7:30 hod. do 16:30 hod.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

1

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
11. Poptávkové řízení na dodavatele prací
Restaurování soch tří svatých – výsledek.
Předsedající přednesl výsledky poptávkového
řízení na dodavatele prací Restaurování soch
tří svatých :
Osloveny byly 3 subjekty s akreditací restauratérských prací.
- Mgr. Jakub Rafl - s cenou 187 200,- bez DPH
a termínem od června 2020
- Artegram s.r.o. – s cenou 252 000,- bez DPH
a termínem od srpna 2020
- MgA.Josef Faltus – s cenou 220 000,- bez
DPH a termínem od července 2020
Výsledkem dle ceny, referencí a termínu prací
byla vyhodnocena jako nejlepší volba pro obec
Radimovice Mgr. Jakub Rafl.
Usnesení č. 19/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
UKLÁDÁ
Starostovi obce podepsat s Mgr. Jakubem
Raflem smlouvu o dílo na Restaurování soch
tří svatých v obci Radimovice..
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

5

0

2

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
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12. Výroční zpráva o poskytování informací
dle zák.106/1999 Sb. za rok 2019
Usnesení č. 20/2020.
Zastupitelstvo obce po projednání
BERE NA VĚDOMÍ
výroční zprávu o poskytování informací
v roce 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
O svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
13. Diskuze
Informace starosty :
- Informace o výskytu nemoci Covid -19 – v naší
obci nebyl prokázán žádný výskyt této nemoci,
byla provedena opatření, občané na své náklady
a svůj čas věnovali šití naústenek, za roznášení
těchto bych chtěl poděkovat zastupitelům p.Jenšovskému a p.Jechovi. Za šití bych rád poděkoval
pí.Rejhové, pU a pošty, byly dány k dispozici nádoby s desinfekcí, pro hasiče zajištěny ochranné
prostředky, které zaplať pánbůh nebylo potřeba
využít. Zakoupen stojan na desinfekci a rukavice,
který je na chodbě před schodištěm.
- Úklid v obci a jarní sekání. Již je přistaven
kontejner na trávu. Od SDH nabídnuta jejich
nevyužitá sekačka s pojezdem – využijeme ji.
Vymalovaná čekárna, budou vyměněny podpěrné sloupy, úprava laviček, kdy po rozebrání bylo
zjištěno značné poškození. P. Nejedlo nedodal
po měsíci rozpočty, byl vybrán Mikuláš Leopold
ze Semil. Repase prken laviček, na návsi úplně
nové, u hasičské louky nové, kulatina u zábran
nová. Opraven kolotoč na Hřišti pro všechny,
kdy firmě jsme uložení kolotoče reklamovali
již v červnu 2019 a ta s obcí přestala komunikovat.

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
Obec provedla úpravu na vlastní náklady.
Po dnešní konzultaci s Evou Žalskou, která
vznesla požadavek na pergolu a lavičky na
sportovišti, kdy po konzultaci v Sokolu upřesní
požadavky.
-Aleš Bursa: dotaz v jaké fázi je realizace víceúčelové plochy za obecním úřadem. Jako hlavní
problém vidí parkování před obecním úřadem,
které je nebezpečné.
Starosta: hlavní problém, že projektanti nezasílají nabídky a nemají čas. Další problém, že
na tuto aktivitu nejsou vypsány žádné vhodné
dotace. Vše budeme muset hradit z vlastních
zdrojů.
Aleš Bursa je nutné zamezit parkování před
obedním úřadem, aby před úřadem nedošlo
k tragické nehodě jako je střet dítěte s autem.
Navrhuje instalaci dvou kamenných truhlíků
na kytky a stojanu na kola.
Starosta přislíbil realizaci tohoto opatření.
-František Hoffman navrhuje, aby anonymní
příspěvky na diskuzním fóru byli automaticky
mazány.
Starosta prověří, jaké jsou možnosti, aby nebylo možné psát anonymní příspěvky na diskuzní
fórum.
-František Hoffman proč se v poslední době
nehlásí rozhlasem. Mnoho lidí je na tento způsob komunikace zvyklí. Bylo by možné hlásit
rozhlasem pravidelně, alespoň jednou týdně?
Starosta se omluvil a přislíbil nápravu, dle
návrhu pana Hoffmana
14. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v
19:53 hod.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
ZZS LK: DĚKUJEME
I PODPORU

ZA

POMOC

Nouzový stav je za námi a podle všech čísel
je možné říci, že Česká republika, potažmo
Liberecký kraj, jej úspěšně zvládl. Roušky se
už asi natrvalo stanou nezbytným oděvním
doplňkem, který budeme v době nachlazení
a chřipek všichni vytahovat ze skříní, stejně
tak my ve Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje počítáme s tím, že ochranné
pomůcky budeme využívat v mnohem větší
míře.
Pro nás na záchrance byl stav nouze –
pomineme-li pracovní nasazení a opatření
– naprosto překvapivý v jednom: nečekali
jsme, že se vzedme taková vlna solidarity se
všemi, kdo nemohli zůstat doma se svými
blízkými a museli každý den do práce, aby
se život nezastavil. Ať už to byli zdravotníci,
členové Integrovaného záchranného systému,
prodavači, pošťáci… Nebo kdokoliv jiný z těch,
co byli dennodenně ve styku s lidmi. Překvapilo
nás, kolik nám chodilo podpůrných dopisů
nebo SMS zpráv, kolik lidí nás podporovalo
potleskem. A kolik lidí a firem nám nabídlo
svou materiální pomoc.
Těm všem bychom chtěli ještě jednou
poděkovat. A u těch, kdo nám pomáhali nejvíc,
bychom chtěli, aby se o nich vědělo.
Proto jsme vytvořili samolepku „Pomohli
jsme 1. linii v těžké době“. Je samozřejmě na
každém, zda ji vylepí, my bychom ale chtěli,
aby ji majitelé a provozovatelé firem, co
k nám nezůstali lhostejní, brali jako určitý druh
podpory od nás. Aby lidé například věděli, že
restaurace, do které jdou na oběd, v době nouze
nezůstala lhostejná k jiným.
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Na snímku předáváme samolepku majiteli
liberecké restaurace Street Pho, která nám svou
pomoc nabídla jako úplně první. Seznam všech,
kdo nás podpořili, je na našich stránkách www.
zzslk.cz

„Děkujeme všem. Ale úplně v první řadě bych
rád poděkoval všem našim zaměstnancům
a spolupracovníkům Zdravotnické záchranné
služby,“ řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Zdůraznil, že zejména první dny nouzového
stavu, kdy se nevědělo, zda bude dostatek
ochranných pomůcek a jak se nemoc Covid
-19 v České republice rozjede, se všichni na
záchrance semkli a ukázali, že jsou opravdu
jeden profesionální tým.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Užijte si léto bez zbytečných požárů
Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových
srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů.
Nadměrné vysychání lesů, luk a polí usnadňuje
vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě.
Ušetřeny nezůstávají ani osamocené stromy,
které při letních bouřkách může zasáhnout
blesk. Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto
dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají
požáry z důvodu špatného zabezpečení
či nedohašení ohniště nebo odhozením
nedopalku cigarety do volné přírody.
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Pozor na:
• odhozené cigaretové nedopalky do volné
přírody,
• skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem
slunečního záření může stát lupa a zapálit
suchou trávu, hořlavé předměty i stavby,
• zapalovače nechané ve vozech, na verandách a
balkonech; vlivem slunečního záření může dojít
k výbuchu a následnému požáru,
• jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště
či grilu,
• stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké
seno a sláma na hromadách v nevětraných
prostorách; může snadno dojít k samovznícení.
Doporučení při opékání, pálení táboráků
a grilování
• Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší
než 50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve
vysoké trávě, v blízkosti stromů atd.
• K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště,
krby.
• Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo
kameny a izolujte od okolní trávy.
• Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých
kapalin.
• Při pálení a grilování mějte u sebe základní
hasební prostředky - vodu, písek nebo hasicí
sprej, popř. lopatu a rukavice.
• Při náhlé změně počasí, především silném
větru, oheň ihned uhaste.
• Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez
dozoru dospělé osoby.
• Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy
řádně uhaste, prolijte vodou nebo zasypte
zeminou.
• V období sucha ohniště kontrolujte
i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět
prolijte vodou.
• Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně
bez dozoru dospělé osoby.
• Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na
sobě, a není po ruce dostatek vody k uhašení,
zachovejte klid, zastavte se, lehněte si na zem
a „válejte sudy“, čímž dojde k zamezení
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přísunu kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou
osobu můžete přikrýt kusem oděvu nebo deky
z přírodního materiálu. Dejte pozor na látky
z umělých vláken, které by se mohly přiškvařit
na tělo!
Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí
• Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších
místech, například v blízkosti železničních tratí
a veřejných komunikací.
• Dbejte na řádný technický stav mechanizačních
prostředků pro sklizeň a uskladňování obilí.
• Stroje vybavte hasicími přístroji.
• U mechanizace se spalovacími motory, při
práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné
mít výfuky techniky opatřeny účinnými lapači
jisker.
• Mějte připravenou v blízkosti zásobu
vody v cisterně nebo traktor s pluhem
k případnému oborání ohniska požáru na poli.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
PRVNÍ DOLOŽENÍ OBYVATELÉ OBCE
V minulém čísle byl připomenut první
„hypotetický“ obyvatel Radimovic, Radim,
ale jaká byla jména skutečných doložitelných
obyvatel vesnice? Na tuto otázku odpovídají
dva urbáře z 16. století, které jmenují dávky,
které příslušely vrchnosti z jedné každé vesnice
panství (oba se týkají pouze radimovické strany
frýdštejnské, tedy pozdější českodubské),
přičemž požitky jsou vázány na domácnosti,
resp. „hospodáře“, kteří jsou jmenováni: Vůbec
prvními známými obyvateli byli Matěj, Michal
a Jakub Hušek (toto příjmení patřilo pouze
Jakubovi a nutno dodat, že nemělo dědičný
charakter – v Radimovicích se ani později
neuplatňuje). Tato jména uvádí urbář sepsaný
1540, obnovený 1547. Radimovice v této době
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obývalo nejspíš okolo pěti rodin (tři zmíněných
hospodářů a snad dvě z albrechtické strany,
pro kterou žádné doklady nemáme) a život
byl vlastně výnosný – nejbohatší Michal platil
dvakrát za rok 40 grošů, odváděl pět slepic
a pracoval dva dny roboty za rok (což jsou velké
dávky). Urbář z roku 1590 dokonce uvádí šest
hospodářů: Urbana Michalova, Matěje Třimka,
Matěje Vysadila, Jiříka Kalúse, Jakuba Krause a
Václava Louttána. Radimovice se tedy utěšeně
rozrůstaly, asi o čtyřicet let později již měly
šest osedlých, jednoho bezejmenného podruha
uvedeného v urbáři i se ženou a neznámé
(asi) dvě rodiny z albrechtické části. Toto je
tedy prvních devět jmen obyvatel Radimovic,
naneštěstí je nedokážeme spojit s dnešními
čísly popisnými a ani mezi sebou.
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JÓGA
KAŽDÉ
PONDĚLÍ
Začínáme 13. 7. 2020 od 18:00
Více informací a rezervace lekcí
naleznete na www.terayoga.cz

100 Kč

Radimovice 45, 46344 Sychrov
Víceúčelová budova za obecním
úřadem

lekce

www.terayoga.cz

@terayogacz

+420 721 413 499
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Anketa pro obyvatele obce
Obec Radimovice v letošním roce aktualizuje strategický dokument Program rozvoje obce na
období 2021-2026. Rádi bychom dali příležitost občanům naší obce k podání návrhů na
zlepšení života v Radimovicích, jak v oblasti kultury, tak i okruhu investic. Tímto vás žádám o
Vaše návrhy buď emailem na adresu obecradimovice@gmail.com nebo v písemné formě na
tento list a vhození do připravené označené schránky na chodbě u schodů k obecnímu úřadu.
(v budově OÚ Radimovice)
Děkujeme.
Obecní úřad Radimovice
Radimovice 47
463 44 Radimovice
www.radimovice.cz

Váš návrh na zlepšení života v obci:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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REKONSTRUKCE A STAVBY DOMŮ
Tomáš Holeček
Tel.: 777 317 970
e-mail: holecek.tomas77@seznam.cz
www.stavebnipraceth.webnode.cz
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