
RADIMOVICE
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, 

žijeme nyní v době plné zvratů a změny nařízené ze 
shora se dotýkají nás všech, nejen provozu obecního úřa-
du, pošty, hospody, ale i prodejny potravin. Opět je k dis-
pozici desinfekce na stojanu v chodbě OÚ jak k očištění 
rukou při vstupu na poštu, OÚ i na masáže. Tentokrát se 
COVID přiblížil naší obci opravdu na dohled, kdy okolní 
obce mají několik pozitivně testovaných, nám se zatím 
vyhýbá, ikdyž několik občanů preventivně v karanténě 
bylo nebo je. V tomto duchu a za přísných opatření pro-
běhly i volby do krajských zastupitelstev, jejichž výsledky 
jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce. Volební 
komise obešla naše seniory, kteří se díky své fyzické in-
dispozici nemohli dostavit do volební místnosti. Volební 
komise zašla také do  Domova Seniorů Sychrov, kde ji 
vřele přivítali. 

 Již téměř rok máme na obci pracovníky, kteří za-
jišťují úklid v  obci, sekání, čištění obecních pozemků, 
chodníků a také menší stavební práce, na které není 
zapotřebí těžká technika. Ať je to úprava chodníků, roz-
šíření zpevněné plochy vedle OÚ,  oprava a úprava Hři-
ště pro všechny, úprava keřů, čištění chodníků a vpustí. 
Upravena byla výška chodníku v oblouku u autobusové 
zastávky, na kterou bylo již několik stížností. Dále po do-
hodě s NPÚ a realizátorem opravy Soch třech svatých byl 
snížen terén kolem těchto soch, aby byly odhaleny jejich 
podstavce a nedocházelo k vlhnutí odspodu. Tyto práce a 
mnoho dalších udělali obecní pracovníci. Za obecní úřad 
musím říci, že jsme s jejich prací spokojeni a počítáme 
s nimi také na zimní údržbu. Dále byly před budovou 
OÚ přidány čtyři květináče, které nám úžasně osázela 
paní Denisa Koreňová, ta se v obci také stará o osázení 
všech obecních truhlíků. 

Doufám, že tato výzdoba zde vydrží a nebude roz-
kradena, jako se tomu stalo na jaře u zastávky. Truhlíky 
a stojan na kola byl před budovu umístěn hlavně z dů-
vodu, že v tomto prostoru parkují auta kolmo k budově 
a jejich zadní část zasahuje někdy až k vozovce, chodci 
musí auta obcházet tak, že vstupují z chodníku do vozov-
ky a vznikají zde nebezpečné situace. Zastupitelstvo obce 
tedy rozhodlo o této úpravě, je zde doplněn nápis „parkuj 
podélně“. Vznikla zde 3 místa pro zákazníky pošty, ve-
dle budovy se směrem k hasičské zbrojnici bez plýtvání 
místem vejde 5 vozidel. Děkuji, že respektujete toto nové 
uspořádání, které je ku prospěchu nás a našich dětí.

 Na víceúčelové hřiště jsme přidali pět nových lavic 
se stoly, které jsme vyměnili za ty původní, již doslouži-
lé. V rámci úspor jsme tyto koupili levněji v demontu a 
surovém stavu, sokolové v čele s manželi Žalskými se po-
starali o dvě vrstvy nátěru a umístění na hřiště. Za to jim 
chci poděkovat. Nad stoly je plánována pergola, avšak 
vzhledem k její uvažované velikosti musí být na tuto pro-
jekt a územní řízení o umístění stavby. Nově je na sporto-
višti umístěna mobilní toaleta, kterou již hojně využívají 
všichni sportující. Tu obci věnovali manželé Tomšů.

K  dispozici jsou opět pytle na listí, k  vyzvednutí 
tradičně u Rejhů a ti senioři, kteří nebudou schopni za-
jistit jejich odvoz do kontejneru na bioodpad sami, tak 
se mohou obrátit na OÚ, který odvoz zajistí.  Stále jsou 
k dispozici dva kontejnery na bioodpad, přistavené pod 
návsí směrem k vile „Zelenka“, do kterých je možno vozit 
trávu a větve. I přes to, se najdou lidé, kteří raději odve-
zou posekanou trávu a ostříhané větve do lesa. Proto byla 
v prostoru „Na pískách“ umístěna fotopast, podle které 
bychom chtěli hříšníky usvědčit a předat k řešení Policii 
(správnímu orgánu Turnov k  projednání přestupku). 
Prosím všechny, kteří opravdu nemohou svůj bioodpad 
převést do kontejneru, ať se obrátí na Obecní úřad Ra-
dimovice, který dle svých možností s tímto vypomůže. 
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Opravdu nikdo nechce aby lesy v okolí naší obce byly 
plné černých skládek.  Týden po plánované Sychrovské 
pouti byl přistaven na náves velkoobjemový kontejner a 
možná i díky tomu se již méně objevují případy, kdy je ke 
kontejnerům na tříděný odpad vyhozen objemný komu-
nální odpad. (matrace, pytle s oblečením atd.)  Vyhod-
nocovali jsme fotky z fotopasti a domníváme se, že sem 
jezdí vyhazovat odpadky také pouze projíždějící osoby, 
konkrétní hříšník nebyl zatím rozpoznán. Také úklid po 
domácích mazlíčcích se trochu zlepšil, např. po přidání 
odpadkového koše na křižovatku Koškovi, Dvořáko-
vi, Bursovi, který se plní psími pytlíky. Také v ostatních 
částech obce ubylo povalujících se psích výkalů a to jsme 
moc rádi. Obecní pracovníci při uklízení a sekání trávy 
tyto exkrementy i nadále také sbírají. Prosím tedy všech-
ny majitele psích mazlíčků, aby na ně dohlédli a nebyli 
k tomuto neteční.

Dne 19.9.2020 na návsi proběhla akce pro děti a do-
spělé Hravé odpoledne s promítáním. Dlouho jsme vybí-
rali vhodný termín, jelikož spousta zrušených akcí z jara 
byla přesunuta právě na září. Dětí se zde sešlo hodně a 
všechny byly odměněny jak za vyhodnocenou  soutěž, 
tak ty menší za účast. Večerní promítání se i přes nižší 
teplotu podařilo a určitě v takovéto akci chceme pokra-
čovat, jelikož p. Aleš Šrytr nechal udělat perfektní kon-
strukci a p. Aleš Bursa ušil promítací plátno. Za toto patří 
oběma poděkování.

Velkým tématem v  obci je nyní veřejné osvětlení. 
Od loňského podzimu, kdy do VO udeřil blesk a přepětí 
poškodilo 5 lamp, se situace stále zhoršuje a poškozená 
větev VO vypadává i při malém poryvu větru. Jedná se o 
nadzemní drátové vedení, kde jsme ani po vícenásobné 
prohlídce nezjistili, kde se tato závada nachází. Proto je 
potřeba vyměnit drátové nadzemní vedení za kabelové 
vedení, které tuto závadu eliminuje a na příští rok plá-
nujeme na dotace vyměnit všechny staré lampy za nové. 
Nové lampy mají jak větší svítivost, tak i menší spotřebu. 
Také výměna zbylého drátového vedení za kabelové je již 
potřebná. V současné době je již výměna části poškozené 
větve VO zadána k opravě.

Plánovaný a již jednou přesunutý zájezd do divadla 
v  Mladé Boleslavi na představení Saturnin se nakonec 
uskutečnil, i přes odhlášení asi poloviny účastníků se po-
dařilo naplnit objednaný malý autobus a představení se 
zúčastnit. Po dohodě zastupitelstva bude pro odhlášené 
občany zaplacené vstupné i nevyužité jízdné v úřední ho-
diny na OÚ vráceno. 

Na konec se ještě se vrátím ke Covidovému stavu, 
kdy opravdu nevíme, jak se situace bude nadále vyvíjet, 
zda a za jakých pravidel se uskuteční plánované předvá-
noční akce. 

Přeji vám krásné podzimní dny 

Váš starosta Ondřej Zoubek
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4. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 21. 9. 2020

Přítomno: 6 zastupitelů
(nepřítomen Vladimír Casanova => omluven)

Dále přítomno: 2 občané

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 7. 9. 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. Vyhláška o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství č. 2/2020. 
4. Vyhláška o místním poplatku ze psů 

č. 3/2020.
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene a dohoda o umístění stavby 
– ČEZ.

6. Žádost o úpravu dopravní situace na komu-
nikaci Radimovice – Kamení p.č.1275.

7. Úprava rozpočtu 2020- rekonstrukce veřejné 
osvětlení. 

8. Územní studie – Radimovice US 1.
9. Stanovisko obce Radimovice k projektové 

dokumentaci pro sloučené řízení 
10. Změna územního plánu obce Radimovice.
11. Akce Hravé odpoledne s kinem 2020.
12. Diskuse
13. Závěr.

Program jednání byl doplněn o body:
• Přijetí daru od KÚ LK – Nanofiltry 
• Smlouva o poskytování služeb – spokojený 
domov.

Zapisovatelem byl určen :  Robert Marek
Ověřovatelé zápisu: Aleš Bursa, Miroslav Jech

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. 18/2020 – splněno 
(pozemek č.1273)

3. Vyhláška o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství č. 2/2020.
Usnesení č. 26/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E
obecně závaznou vyhlášku obce Radimovice č. 
2/2020 o místním poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství s účinností od 1.10.2020.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

4. Vyhláška o místním poplatku 
ze psů č.3/2020.
Usnesení č. 27/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E
obecně závaznou vyhlášku obce Radimovice č. 
3/2020 o místním poplatku ze psů s účinností 
od 1.10.2020
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HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a dohoda o umístění stavby 
– ČEZ.
Usnesení č. 28/2020
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 jedna-
telem Janem Bendákem, smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-4019558/VB/2 na 
akci LB-Radimovice -ppč.1052_1,kNN,SS101  
a  U K L Á D Á
starostovi obce podepsat s ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 
zastoupená jednatelem Janem Bendákem, 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-4019558/VB/2 na akci LB-Radimovice 
-ppč.1052_1,kNN,SS101.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno.

6. Žádost o úpravu dopravní situace na ko-
munikaci Radimovice – Kamení p.č.1275.
Předsedající přednesl návrh pana Zaplatílka na 
zklidnění dopravní situace v úseku komunika-
ce Radimovice – Kamení u Barbory. Tato situa-
ce byla konzultována se starostou obce Pěnčín, 
také s DI Policie ČR p. Červou. Výsledkem je, 
že obec může učinit pouze mechanická opatře-
ní ke snížení rychlosti, tzn. zpomalovací prahy. 
V jaké formě je ovšem otázkou vzhledem 

k zimní údržbě a hluku, který prahy způsobují.

Usnesení č. 29/2020
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá 
starostovi provést místní šetření s dotčenými 
spoluobčany a přinést návrh řešení na kterém 
se všichni spoluobčané dohodli.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno.

7. Úprava rozpočtu 2020 - rekonstrukce
veřejné osvětlení.
Předsedající přednesl návrh opravy VO, které 
má na vrchním drátovém vedení v úseku 
1170 m poruchu. V rámci  této opravy by 
bylo vyměněno vrchní drátové vedení za 
kabelové vedení typu AES, vyměněno 20 ks 
těles svítidel, přidán 1 ks sloupu K6.  Poptáno 
v poptávkovém řízení bylo 16 elektrofirem, 
na poptávku odpovědělo 8 firem a ceno-
vou nabídku doručily 3 firmy. F.H. – 253 tis 
s DPH, Dehes s.r.o. – 379.377,- , Kollert s.r.o. 
– 458.798,-  . Obec nepočítala v letošním roce 
s nutností této opravy, čekala na vhodný dotač-
ní titul, bezúspěšně. Předsedající navrhuje na 
příštím zasedání zastupitelstva obce projednat 
rozpočtové opatření a z § 3429 pol.6121 VBHZ 
zájmová činnost (výtah) přesunout do položky 
§3631/pol. 5171 opravy a udržování částku 300 
tis. Kč na opravu VO.

Usnesení č. 30/2020
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá 
starostovi revidovat nabídku na opravu VO 
tak, aby jako první byla opravena větev VO 
směrem k Červenici. Popřípadě objednat 
projektovou dokumentaci na výměnu osvětlení 
tak, aby bylo možné v roce 2021 žádat o dotace 
na výměnu či opravu VO. Zastupitelstvo po 
projednání souhlasí s přesunem 115 tis. Kč
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na opravu VO z § 3429 pol.6121 VBHZ zájmo-
vá činnost (výtah) do položky §3631/pol. 5171 
opravy a udržování
S C H V A L U J E  
úpravu rozpočtu a zadání smlouvy o dílo firmě 
F.H na výměnu vedení VO k Červenici.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno.

8. Územní studie – Radimovice US 1.
Usnesení č. 31/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E  
Územní studii Radimovice US 1 bez připomí-
nek.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno.

9. Stanovisko obce Radimovice k projektové 
dokumentaci pro sloučené řízení –„Zástavba 
RD - Radimovice.
Usnesení č. 32/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E  
Projektovou dokumentaci pro sloučené říze-
ní – Zástavba RD – Radimovice-jih včetně 
projektů na vodovodní řády, dešťová kanali-
zace, úpravu stávajícího vsakování a veřejné 
osvětlení a místní rozhlas.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno.

10. Změna územního plánu obce Radimovice.
Usnesení č. 33/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E  
Možnost změny územního plánu a postupuje 
předložené žádosti MěÚ Turnov odbor územní-
ho plánování k posouzení.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno.

11. Akce Hravé odpoledne s kinem 2020.
Usnesení č. 34/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E  
Rozpočet akce Hravé odpoledne s kinem 2020 
v částce 15.020,- Kč

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno.

12. Přijetí daru od KÚ LK - Nanofiltry
Krajský úřad LK daroval obci Radimovice 
nanofiltry do textilních roušek (ústenek) 
v množství 400 ks. Tyto budou tento týden 
distribuovány občanům v důchodovém věku 
obecním úřadem.

Usnesení č. 35/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E  
Přijetí daru od KÚ LK a 
U K L Á D Á 
Starostovi obce podepsat darovací smlouvu 
s KÚ LK.
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HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno.

13. Smlouva o poskytování služeb
      – spokojený domov.
Předsedající prezentoval možnost finanční 
spoluúčasti obce Radimovice na poskytování 
sociálních služeb Spokojenému domovu o.p.s., 
kdy upozornil, že je to dobrovolná účast.
Usnesení č. 36/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
Neposkytnutí dotace společnosti Spokojený 
domov o.p.s.
U K L Á D Á

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno.

14. Diskuze
Informace starosty :
- Starosta obce upozornil na konání voleb do 
krajského zastupitelstva ve dnech 2.a 3.10.2020, 
vybude vyhlášena VR a SMS výzva občanům, 
aby se přihlásili ti, ke kterým má volební komi-
se zajít aby si odvolili doma vzhledem k jejich 
stáří a fyzickému stavu. DS Sychrov o tuto 
službu požádalo. 
- pod návsí jsou přistaveny dva kontejnery na 
bioodpad, na trávu a větve. Stále jsem upozor-
ňován na případy, kdy se tráva a větve vozí do 
lesa. Např. pod Jižním městem „Na Pískách“, 
kam byla umístěna fotopast a viníci budou 
oznámeni Polici ČR. 
- od jara jsme pečovali o vzhled obce, do-
mnívám že toto fungovalo, bylo posekáno, 
uklizeno, přidán odpadkový koš na křižovatku 
Bursovi – Koškovi, budou opět k vyzvednutí 

žoky na listí pro občany Radimovic, pro ty, kte-
ří by si neporadili s odvozem toto obec zajistí, 
informujte prosím OÚ.
- obec plánuje vysadit lipovou alej na obecním 
pozemku č. 1257/2 v délce cca 80 m, vše na 
100% dotace. 
- Starosta prezentoval nápad zřídit knihobud-
ku na zastávce, kde by si spoluobčané mohli 
navzájem půjčovat knížky nebo si krátit čas 
četbou při čekání na autobus.
- Starosta ve spolupráci s ing.Alešem Šrytrem 
odeslal žádost o spolupráci v rámci Euroregi-
onu Nisa na Polské město Wlen. Polské město 
bylo vybráno jelikož ve fondu Euroregionu 
Nisa je dostatek finančních prostředků na 
Polské straně.
- Ladislav Dvořák vznesl dotaz na starostu, 
zda a jak byly řešeny fotky z fotopasti. Starost 
informovat, že jeden incident byl poslán na 
přestupkové řízení. Umístění kamery bohužel 
nemířilo na SPZ a identifikace některých hříš-
níků nebyla možná.
- Ladislav Dvořák vznesl dotaz, kdo všechno 
kontroloval zmíněné fotografie. Starosta odpo-
věděl, že vzhledem k GDPR může mít přístup 
k fotografiím pouze starosta a místostarosta.
- Aleš Bursa vznesl dotaz proč není zamezeno 
příčnému parkování před obecním úřadem. 
Je to velice nebezpečný úsek kde dítě může 
vběhnout pod automobil při obcházení zapar-
kovaného auta. Dle poslední dohody měly být 
před obecní úřad instalovány květináče, které 
zamezí příčnému parkování. Starosta přislíbil, 
že květináče budou instalovány do 25.10.2020.

15. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno 
v 19:57   hod.
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Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré 
a asi na tom kousek pravdy bude. Tedy alespoň 
pro letošní ročník Nohejbalového turnaje 
Cyrila a Metoděje to platí z toho pohledu, že 
díky omezené možnosti cestovat a různým 
zákazům a nařízením kvůli COVID-19, jsme 
na víceúčelovém hřišti mohli přivítat celkem 12 
soutěžních týmů. 

V neděli ráno 5.července se tedy znovu  sešla 
parta nadšenců, stálic tohoto turnaje, ale 
i zcela nových tváří a mladých nadějí, aby se 
všichni mezi sebou utkali nejdříve v boji ve 
dvou skupinách a nakonec ve finálových bojích 
o konečné umístění. Hrálo se na obou hřištích 
a jednotlivé zápasy byly opět plné obětavých 
zákroků, smečí, hlaviček a dvojáků - u žen a dívek 
„kozáků“. Občas došlo i na pády a trochu krve, 
ale sport zkrátka bolí. Všechny tyto zákroky 
a výkony, byly soustavně sledovány bedlivým 
okem hlavního rozhodčího, který po skončení 
turnaje vyhlásil celkem 19 individuálních 
ocenění pro jednotlivé sportovce i fanoušky. 
O občerstvení, jídlo a pití bylo postaráno 
v dostatečném množství a co zrovna došlo, bylo 
okamžitě doplněno, takže na suchu nebo o hladu 
nebyl opravdu nikdo. Nezletilé naděje tohoto 
sportu si pochvalovaly Rohozeckou  oranžádu 
a ti starší spláchli pot Rohozeckou 11°. Obojí 
dodáno hlavním sponzorem našeho turnaje - 
Pivovarem Rohozec. 
Ale zpátky ke sportovcům. Popis bojů o střed 
tabulky by se nám sem asi nevešel, takže 

v  kostce. O poslední místo bojoval tým  dvou 
nováčků Vagabundi proti AC Jelita. Zkušenost 
starších AC Jelit se nakonec projevila jako zcela 
zásadní pro tento zápas, takže na posledním 
místě skončil juniorský tým Vagabundů. Ve 
zcela jiném duchu se nesl boj o první příčku, 
kde se utkali vítězové posledních dvou ročníků, 
tedy místní Kořka Tým s „cizáky“ z Vlastibořic, 
kteří skryti za poetickým názvem Mrkvičky, 
opět pěkně kousali. Jediné družstvo, které ten 
den Mrkve porazilo byl Alko drink týýým v boji 
ve skupině, takže tímto je asi všem jasné, kdo 

v  letošním ročníku zvítězil. První cena tedy 
putovala do Vlastibořic, kterým ještě jednou 
gratulujeme stejně tak, jako všem ostatním 
účastníkům letošního turnaje. Věřím, že 
i v  dalším ročníku bude účast přinejmenším 
takto hojná a že se na hřišti opět všichni 
sejdeme. Děkuji za pomoc a budu se těšit. 
  

Ladislav Dvořák – Hlavní rozhodčí turnaje
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SYCHROVSKÝ POHÁR

Sychrovský pohár je tradiční soutěž v požárním 
sportu, disciplína požární útok v kategorii mužů 
a žen. V letošním roce byl stanoven termín 
soutěže, zařazené do seriálu Jizerská liga 2020, 
na 17. května 2020. S ohledem na pandemickou 
situaci byla soutěž přesunuta na 30. srpna 2020, 
následně z důvodu souběhu této akce s akcí 
Skotské hry na zámku Sychrov byl stanoven 
konečný termín 13. září 2020. V průběhu jarních 
a letních měsíců byla neustále monitorována 
situace a připravovány podmínky pro zdárný 
průběh akce s minimalizací rizika přenosu 
nákazy covid-19. Z těchto důvodů byly pronajaty 
mobilní WC včetně mycích stání a dezinfekčních 
stojanů (stojany byly bezplatně zapůjčení od 
firmy REKUPER SYCHROV, s.r.o.),

 dále byla zakoupena dezinfekce do prostoru 
diváků a soutěžících. Na přípravách a průběhu 
akce se zúčastnilo celkem 47 osob převážně 
z řad členů SDH Radimovice. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 43 družstev (16 v kategorii 
žen, 27 v kategorii mužů), 5 rozhodčích, 2 hosté 
(starosta obce Radimovice - Ondřej Zoubek a 
starosta OSH Liberec - JUDr. Maxa). Celkem 
se na soutěž přišlo podívat více jak 100 lidí z 
obce a okolí. Celá akce je finančně náročná, 
kromě dotace z Libereckého kraje a obce 
Radimovice se na zdárném průběhu podílelo 
několik firem a podnikatelů. Pro soutěžící byly 

připraveny hodnotné věcné i finanční odměny, 
bohaté občerstvení. Soutěžící předvedli velmi 
hodnotné sportovní výkony. Díky výbornému 
počasí se celá akce zdařila a byla soutěžícími 
i diváky hodnocena velice kladně. Vítězem v 
kategorii žen se stalo družstvo z Ploukonic, v 
kategorii mužů Frýdštějn. 

Nezávislé hodnocení Sychrovského poháru 
radou Jizerské ligy:

Extraligová trať, extraligové zázemí, bohaté 
občerstvení, jedny z nejlepších cen pro soutěžící 
a očekávané traťové rekordy, takové bylo 6. kolo 
v Radimovicích.
Mezi ženami si nejlépe vedly holky z Ploukonic  
s  časem 17,33s, stříbro vybojovaly hasičky 
z Košťálova č. 17,55s a bronz si odvezly holky 
z Katusic č. 17,74s.

Věční rivalové a kamarádi se opět porvali o ty 
nejvyšší příčky, každý z  nás si o této motivaci 
může nechat jenom zdát. V tomto kole vyhráli 
kluci z  Frýdštejna č. 16,92s, hned za nimi 
skončili kluci z Tatobit č. 17,01s, třetí místo 
patřilo mužům z  Renmotor Jinolice s  časem 
17,19s.
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ZIMA SE BLÍŽÍ… NA CESTU ZA PACIENTY 
JSME PŘIPRAVENI!

Cesta za pacienty někdy nebývá lehká a někdy 
ani nevede po silnici. Ať už se jedná o zraněné 
v  terénu nebo o ty, kdo naši pomoc potřebují 
doma, zejména v zimních měsících je občas velmi 
obtížné dojet sanitou až k místu zásahu. Řidiči 
Zdravotnické záchranné služby Libereckého 
kraje proto pravidelně zdokonalují své znalosti 
a dovednosti, aby nejen cesta k  pacientovi, ale 
i s  ním do zdravotnického zařízení, byla co 
nejbezpečnější.

V září se proto většina řidičů ZZS LK vystřídala 
na praktickém školení v bývalém vojenském 
areálu v  Ralsku. Pod vedením instruktorů 
z  vlastních řad obnovili své znalosti, naučili 
se něco nového a vyzkoušeli si jízdu sanitou v 
opravdu těžkém terénu. Na cvičení, které ZZS 
LK pořádá již druhým rokem vlastními silami, 
se řidičů za zpřísněných bezpečnostních a 
hygienických podmínek (kvůli riziku nákazy 
covid) vystřídalo celkem 120. „První ročník 
cvičení řidičů ve vojenském prostoru Ralsko 
byl úspěšný a měli jsme na něj skvělou zpětnou 
vazbu od zaměstnanců. Letos jsme na něj 
navázali podobným scénářem, samozřejmě 
s drobnými úpravami. Stěžejní částí byly stejně 
jako loni praktické jízdy v  terénu, vzhledem 
k  tomu, že hodně pršelo, byly místy opravdu 
výživné,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje Michael Georgiev. 

„Soustředili jsme se na dohledávání pacienta 
v nepřístupném terénu – na místě bylo i mobilní 
operační středisko. V  rámci teoretické výuky 
se řidiči věnovali rozboru dopravních nehod 
nebo pravidlům, která pro nás na silnicích platí 
v  době, kdy je sanita ve výjezdu, a podobně,“ 
doplnil.
Záchranáři pravidelně trénují krizové brzdění, 
jízdu ve vysoké vodě, zvládnutí smyku či nácvik 
zvláštních krizových situací včetně překážek 
na silnici. „Díky podpoře Libereckého kraje a 
vojenských lesů se nám v Ralsku nabídl ideální 
výcvikový prostor pro to, aby si každý řidič mohl 
na vlastní kůži vyzkoušet jízdní vlastnosti vozu 
v terénu, který v Libereckém kraji může kdekoliv 
potkat. Protože u nás to není jen o městech a 
silnicích. Lokalit, kde jsou lidská obydlí, chaty, 
chalupy je všude dost a kolikrát je pro posádky 
opravdu náročné je dohledat, mnohdy je to právě 
o takovýchto cestách na hranici sjízdnosti,“ 
uvedl Georgiev.

HRAVÉ ODPOLEDNE S KINEM

Milí spoluobčané, dne 19.9.2020 se konala akce 
„Hravé odpoledne“, na které se bavily hlavně děti, 
pro které byla připravena zábavná soutěž. Také 
jsem si  všiml, že se velice dobře  bavili i rodiče.

Pro děti byl také připraven kolotoč, skákací hrad 
a koně. Bylo krásné pozorovat radost dětí, které
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si odpoledne krásně užívaly. Ve večerní části 
proběhlo promítání seriálu „Za Oponou“, 

které nám představil sám režisér Dan Pánek. I 
přes chladnější počasí jsme se krásně pobavili 
a budu rád, když si to zopakujeme i v příštím 
roce. Tímto bych rád poděkoval všem spolu 
organizátorům, kteří pomohli jak s organizací 
celého dne, tak i těm, co vytvořili konstrukci a 
plátno na promítání.

S pozdravem:
Kulturní komise – Vít Jenšovský

ČÁST VESNICE ZVANÁ RYBNÍK

Dávný původ Radimovic a jejích obyvatel 
(představený v prvních dvou textech série) se 
nikterak netýkal další části současné obce, která 
nese jméno Rybník. I původ této části obce je 
neznámý a zaslouží si podobné představení. 
Jak jméno naznačuje, souvisí s rybníkem v 

Radimovicích, který co paměť sahá byl panským 
majetkem (vždy patřil majiteli statku Albrechtice) 
až do roku 1945, proto také  v 18. a 19. století se 
objevuje jméno vodní plochy jako „Sychrovský 
rybník“. Vlastní rybník, který napájí potok 
proudící do Čtveřína mohl vzniknout v 16. 
století, ve zlaté době rybníkářství (ale je to jen 
odhad), snad v této době kolem něho vznikly čtyři 
chalupy. Zmínka o nich je z rekonstrukce Berní 
ruly, podle ní byla po třicetileté válce na místě 
Rybníka čtveřice pustých chalup, tato místa asi 
již před tím tvořila samostatnou „skupina chalup“ 
(tedy nebyla to ani samota ani vesnice) a získala 
jméno Rybník (či ještě dříve Rybníky). Rybník 
se choval jako samostatná jednotka a umístění 
na dominikálu neumožňovalo další stavební 
vývoj (historická čtveřice chalup na březích byla 
doplněna dalšími stavbami až teprve v nedávné 
době), při tvoření pevných katastrálních území 
(konec 18. a první polovina 19. století) připadl 
ke Kamení (které také – na rozdíl od většiny 
Radimovic – patřilo do stejného panství Svijany 
jako Rybník). Ke změnám rozložení došlo teprve 
ve 20. století – nejprve v 60. letech se obyvatelé 
Rybníka rozhodli o připojení k Radimovicím a při 
centralizaci MNV roku 1980 o poslední výsadu 
samostatné sídelní jednotky, zaniklo zvláštního 
číslování domů (resp tehdy existující Rybník 2, 3, 
4 byl přečíslován na Radimovice čp. 77, 78, 79).
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Liberec
Obec: Radimovice
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JÓGA
KAŽDÉ
PONDĚLÍ

@terayogaczwww.terayoga.cz +420 721 413 499

Začínáme 13. 7. 2020 od 18:00

Radimovice 45, 46344 Sychrov

Víceúčelová budova za obecním

úřadem 100 Kč

Více informací a rezervace lekcí

naleznete na www.terayoga.cz

lekce
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