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SLOVO STAROSTY
Letos vše poněkud rychle uteklo, alespoň z mého po-

hledu. Od jara, kdy celý svět zasáhla pandemie Covid 19, 
se řešilo hlavně toto téma. Díky tomu, museli všichni pře-
sunout nebo úplně zrušit společenské akce. Zrušeny byly 
čarodějnice, kdy jsme už nashromážděnou hromadu vět-
ví pod dozorem požární hlídky spálili, nekonala se jarní 
brigáda, děti přišly o Noc s  Andersenem. Po uvolnění 
opatření první vlny Covid 19 jsme uspořádali malou ná-
hradu za dětský den, a to Pohádkové vítání prázdnin. Do 
této akce se zapojily SDH Radimovice, Sokol Radimovice 
a také okolní vesnice jako Vlastibořice, Čtveřín a Paceři-
ce, jejichž starostky a místostarosta se aktivně zapojily a 
přispěly také finančně. Dále nesmím opomenout spon-
zory jako Rekuper, Řeznictví a uzenářství u Krejcarů, Au-
toškola Jech a FOXON. Tímto bych všem rád poděkoval 
a díky velice pozitivním ohlasům bychom chtěli z  této 
akce udělat tradici.  Letošní rok jsme po dohodě s obcí 
Sychrov byli nuceni zrušit tradiční Sychrovskou pouť, 
jelikož nařízená bezpečnostní opatření se nedala zajistit. 
Jako malou náhradu za zrušenou pouť se nám podařilo 
uskutečnit Hravé odpoledne s kinem, kde se děti vyřádily 
na kolotoči, skákacím hradu, projely se na koni a trochu 
si zasoutěžily. Večer si přišli na své dospělí, kdy se promí-
tal seriál Za oponou, komentovaný přímo režisérem Da-
nem Pánkem. Po několikrát posunutém termínu se přece 
jenom uskutečnilo divadelní představení Saturnin v Mla-
dé Boleslavi, kdy jsme obsadili malý autobus.  Mikuláše 
jsme tento rok pojali úplně jinak. Celá družina, Mikuláš, 
dva andělé a dva čerti jezdili na povozu k přihlášeným 
dětem přímo za nimi domů. Naopak setkání seniorů se 
neuskutečnilo, jednak pro již zmiňovaná opatření a také 
pro ukončení provozu Hospody u Šulců. Co bude dále 
s hospodou se zatím neví. Jako malou kompenzaci za ne-
uskutečněné setkání jsme se se zastupiteli rozhodli předat 
seniorům nad 60 let věku malou pozornost v podobě ba-
líčku s přáním krásných Vánoc.  

Od jara se nám podařilo zrepasovat všechny lavičky 
v obci, na dětském hřišti jsme vlastními silami opravili 
uložení dětského kolotoče, na sportovišti přibylo mobilní 
WC a za již dosloužilé byly vyměněny lavice. Bohužel se 
ke mně dostaly stížnosti na neukázněné chování omla-
diny, která si po sobě neumí uklidit. Proto chci poprosit 
rodiče, aby svým dětem domluvily. Pokud nedojde ke 
zlepšení situace, budeme muset přistoupit k monitorová-
ní dětského hřiště. Situace si žádala také zvelebení zastáv-
ky, která byla vymalována, vyměněny podpěrné sloupy a 
opravena střecha. Před OÚ jsme vyměnili vývěsku a stará 
vývěska byla po opravě přesunuta k zastávce. Po několika 
upozorněních na nevhodně parkující vozidla před OÚ a 

poštou jsme se rozhodli pro umístění květináčů a stojanu 
na kola před budovu, abychom tím přiměli parkovat auta 
podélně. Několikrát obecní pracovníci vyčistili chodníky 
a místní komunikace včetně dešťových vpustí, musela být 
i strojně vyčištěna kanalizace na jižním městě. Velký pro-
blém nám dělalo veřejné osvětlení, které již dlouhodobě 
vyžaduje rekonstrukci. Bylo vyměněno staré drátové ve-
dení za nové kabelové v  nejpostiženějších místech. Na 
příští rok plánujeme výměnu všech lamp za nové . 

Na závěr Vám chci popřát klidné svátky vánoční a 
do nového roku především pevné zdraví a optimismus.

Váš starosta Ondřej Zoubek 
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5. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 30. 11. 2020

Přítomno: 6 zastupitelů

Dále přítomno: 3 občané

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 11.11.2020.

Program zasedání:

1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřo-
vatelů zápisu.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3.  Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020. 
4.  Inventury 2020.
5.  Protokoly o vyřazení majetku DKP. 
6. Nové vyjádření obce pro ČEZ IV-12-

4019558, p.č. 1052.
7. Vyhodnocení volnočasových aktivit 2020 – 

účelový fond obce.
8. Nákup ozvučovací techniky kulturní komise 

obce. 
9. Návrh na aktualizace vyhlášky o odpadech 

na rok 2021.
10. Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO 

MR Jizera v roce 2020.
11. Kulturní akce plánované na rok 2021.
12. Návrh rozpočtu obce Radimovice na  

rok 2021.
13. Kontrolní výbor – kontrola za rok 2020.
14.  Diskuse.
15.  Závěr.

Program jednání byl doplněn o body:
•  Návrh rozpočtu obce Radimovice na rok 2021 
•  Návrh na aktualizace vyhlášky o odpadech na 
rok 2021
•  Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO MR 

Jizera v roce 2020.
•  Kontrolní výbor – kontrola 2020
 
Z programu jednání byl vyřazen bod 
•  Rozpočtový výhled na roky 2021 -2024

Námitky proti programu:  nejsou
Zapisovatelem byl určen: Robert Marek
Ověřovatelé zápisu:Vladimír Casanova, 
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. 28/2020 – nesplněno, 
změna ze strany žadatele
Usnesení č. 29/2020 – nesplněno  
– nebyla shoda na termínu
Usnesení č. 33/2020 – splněno, 
žádosti odeslány na MěÚ Turnov
Usnesení č. 35/2020 – splněno, 
smlouva podepsána

3. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020.
Usnesení č. 37/2020 
Na základě návrhu rozpočtového opatření 
č. 3/2020 zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
3/2020, dle důvodové zprávy. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0
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Výsledek hlasování: usnesení přijato

4.  Inventury 2020.
Předsedající navrhl inventarizační komisi ve 
složení p.Marek Robert, členové komise pí. 
Švec, p. Casanova a pí. Špalková

Usnesení č. 38/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
J M E N U J E
inventarizační komisi ve složení – předseda in-
ventarizační komise p. Marek Robert, členové 
komise pí. Švec, p. Casanova a pí. Špalková
A  U K L Á D Á
provést inventarizaci majetku a závazků 
obce Radimovice vč. inventarizační zprávy k 
31.12.2020. Zahájení inventury dne 1.1.2021, 
ukončení dne 28.2.2021.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

5. Protokoly o vyřazení majetku DKP .  
Usnesení č. 39/2020
Zastupitelstvo obce na základě inventariza-
ce majetku z roku 2019 a její Inventarizační 
zprávy
V Y Ř A Z U J E 
dle předloženého soupisu majetek obce.  

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno.

6. Nové vyjádření obce pro ČEZ IV-12-
4019558, p.č. 1052. 
Usnesení č. 40/2020
Zastupitelstvo obce po novém projednání 

změněné žádosti
S C H V A L U J E
uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupená na zá-
kladě pověření (plné moci) č.PM/II-025/2019 
ze dne 6.2.2019 společností RYDVAL -ELEK-
TRO s.r.o. plk. Truhláře 114, 51251 Lomnice 
nad Popelkou.IČ:25298194, DIČ: CZ25298194 
v zastoupení panem Z.R., jednatelem společ-
nosti, 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 na základě pověření (plné moci) 
č.PM/II-025/2019 ze dne 6.2.2019 společností 
RYDVAL -ELEKTRO s.r.o. plk. Truhláře 114, 
51251 Lomnice nad Popelkou.IČ:25298194, 
DIČ: CZ25298194 v zastoupení panem Z.R., 
jednatelem společnosti, 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.

7. Vyhodnocení volnočasových aktivit 2020 
– účelový fond obce.
Předsedající přednesl vyhodnocení otevírání 
obálek hodnotící komisí ve složení p.Aleš 
Bursa, p. Ladislav Dvořák ml., p.Vladimír 
Casanova a p.O. Zoubek ze dne 7.10.2020. Byly 
podány 4 žádostí, všechny 4 žádosti splnily 
kritéria udělení dotace. Požadovaná částka 
nepřekročila schválenou částku k rozdělení, 
komise se tedy shodla o proplacení všech poža-
dovaných dotací v požadované výši. Výsledné 
dotace:  SDH – Sychrovský pohár – 12.500,-Kč, 
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Tomáš Rulec – Nohejbalový turnaj 8650,- Kč, 
TJ Sokol Radimovice – Předvánoční turnaj ve 
stolním tenise – 7000,-, TJ Sokol Radimovice- 
nové stoly pro stolní tenis – 12.600,- Kč. Ve 
fondu pro letošní rok zbylo 8.200,14 Kč.

Usnesení č. 41/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
S O U H L A S Í
S vyhodnocením programu volnočasové 
aktivity 2020 a U K L Á D Á:   
starostovi obce podepsat smlouvy o poskytnutí 
dotace s jednotlivými žadateli v souladu se 
statutem účelového fondu obce Radimovice.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

8. Nákup ozvučovací techniky pro 
obec Radimovice. 
Usnesení č. 42/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
Nákup ozvučovací techniky zn. Vonyx VX800 
BT z rozpočtu Kulturní a sociální komise za 
částku 10.948,- Kč.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

9. Návrh na aktualizace vyhlášky o odpadech 
na rok 2021.
Usnesení č. 43/2020
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E 
obecně závaznou vyhlášku obce Radimovice 
č. 4/2020 o komunálním odpadu s účinností 

od 1.1.2021, která zahrnuje 10 % navýšení cen 
oproti roku 2020.
S C H V A L U J E
ceník Severočeských komunálních služeb o 
odvozu, převzetí a odstranění směsného ko-
munálního odpadu vč. ambulantního odvozu 
nebezpečných složek komunálního odpadu od 
1.1.2021.
A  U K L Á D Á
starostovi obce podepsat ceník s účinností od 
1.1.2021.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 44/2020
S C H V A L U J E
peněžitý dar na rok 2021 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
- o peněžitý dar může požádat občan obce 
Radimovice, žijící sám v rodinném domě

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

9. Návrh na aktualizace vyhlášky o odpadech 
na rok 2021.
Usnesení č. 45/2020
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 2020
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HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

11.   Kulturní akce plánované na rok 2021.
Kulturní a sociální komise obce Radimovice 
předložila plán kulturních akcí na rok 2021.
Jejich seznam je k nahlédnutí.
Usnesení č. 46/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
U K L Á D Á  
Kulturní a sociální komisi disponovat s finanční 
částkou ve výši 80.000,- dle předloženého orien-
tačního plánu akcí na rok 2021. Čerpání nad tuto 
částku musí být schváleno zastupitelstvem obce. 
Zároveň se ruší usnesení číslo 43/2019 o čerpání 
prostředků z fondu kulturní komise.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

12. Návrh rozpočtu obce Radimovice na 
rok 2021.
Předsedající přednesl návrh rozpočtu na 
rok 2021 obce Radimovice na straně příjmů 
v celkové výši 3.578.500,- Kč a na straně výdajů 
v celkové výši 5.010.440,- Kč. Saldo ve výši 
1.431.940,- bude financováno z prostředků 
z bankovních účtů obce.
Usnesení č. 47/2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 bude uveřejněn 
na úřední desce obecního úřadu od 1.12.2020 
do 16.12.2020. Zastupitelstvo požaduje doplnit 
rozpočet o jednoduchou tabulku o hospoda-
ření obce v roce 2020 tak, aby bylo zřejmé, 
z jakých zdrojů bude obec financovat deficit 
v rozpočtu.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

13. Kontrolní výbor – kontrola za rok 2020.
Usnesení č. 48/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
P O V Ě Ř U J E
a) Kontrolní výbor provést kontrolu plnění 
usnesení zastupitelstva za období
01/2020-06/2020
b) Finanční výbor provést kontrolu plnění 
rozpočtu za období 01/2020 až  6/2020.
A   U K L Á D Á
výborům zastupitelstva obce předložit zápis 
z provedených kontrol do 15.1.2021.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

14. Diskuze
Informace starosty:
Na základě dotazu Roberta Marka proběhla 
diskuze, jak nahradit každoroční akci “Předvá-
noční posezení s důchodci. 
Aleš Bursa navrhl obdarovat drobným darem 
všechny důchodce v obci Radimovice včetně 
důchodců hlášených v obci Radimovice z do-
movu seniorů.
Na základě diskuze starosta společně s kulturní 
komisí navrhne drobný dárek do 100 CZK pro 
všechny důchodce hlášené v obci Radimovice.

15. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:25 
hod.
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6. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 16. 12. 2020

Přítomno: 4 zastupitelů

Dále přítomno: 0 občané

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 3.12.2020.

Program zasedání:

1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřo-
vatelů zápisu.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3.  Schválení rozpočtu na rok 2021. 
4. Rozpočtový výhled obce na 2021-2024.
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení slu-

žebnosti – vodovod v lokalitě Radimovice Jih 
6.  Žádost o průjezd Rally Bohemia 2021
7.  Žádost o bezplatné užívání části návsi na 

19.6.2020 Tatra veterán car club Semily
8.  Změna data v zápise o inventuře za rok 

2020
9.  Diskuse
10.  Závěr

Program jednání byl doplněn o body:
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služeb-
nosti – vodovod v lokalitě Radimovice Jih 
• Žádost o průjezd Rally Bohemia 2021
• Žádost o bezplatné užívání části návsi na 
19.6.2020 Tatra veterán car club Semily
• Změna data v zápise o inventuře za rok 2020 

Námitky proti programu:  nejsou
Zapisovatelem byl určen: Robert Marek
Ověřovatelé zápisu:Vít Jenšovský, Aleš Bursa

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 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. 28/2020 – splněno, 
smlouva podepsána
Usnesení č. 40/2020 – splněno,
smlouva podepsána
Usnesení č. 41/2020 – splněno, 
smlouva podepsána
Usnesení č. 43/2020 – splněno, 
smlouva podepsána

3. Schválení rozpočtu na rok 2021. 
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl uveřejněn na 
úřední desce obecního úřadu od 1.12.2020 do 
16.12.2020.
Usnesení č. 49/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
a) rozpočet obce Radimovice na rok 2021 na 
straně příjmů v celkové výši 3.578.500,- Kč a 
na straně výdajů v celkové výši 5.010.440,- Kč. 
Saldo ve výši 1.431.940,- bude financováno 
z prostředků z bankovních účtů obce.  
b) rozpočtové změny z časových důvodů od 
posledního jednání zastupitelstva obce do kon-
ce účetního období tj. do 31.12. 2020 schvaluje 
starosta obce v plném rozsahu rozpočtové 
sklady do výše 100.000,- Kč s výjimkou kapitá-
lových operací a dává na vědomí zastupitelstvu 
obce při nejbližším jednání
c) podrobný rozpis rozpočtu a následné 
úpravy v průběhu účetního období 2020 mezi 
položkami v rámci jednoho paragrafu provede 
starosta obce.
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HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

4.  Rozpočtový výhled obce na 2021-2024.
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2021-
2024 byl uveřejněn na úřední desce obecního 
úřadu od 1.12.2020 do 16.12.2020.
Usnesení č. 50/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
rozpočtový výhled na roky 2021-2024

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 0 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení slu-
žebnosti – vodovod v lokalitě Radimovice Jih 
Usnesení č. 51/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
uzavřít se Severočeská vodárenská společnost 
a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
IČ:49099469, DIČ: CZ49099469, zastoupená 
Bc. Patrikem Novákem, na základě pověření, 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti číslo stavby LI 063 011 
v délce 6 m za částku  10.000,- Kč dle usnesení 
č. 37/2011 (ceník za zřízení věcných břemen na 
pozemcích obce Radimovice)
A  U K L Á D Á 
starostovi obce podepsat se Severočeská vodá-
renská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 
415 50 Teplice, IČ:49099469, DIČ: CZ49099469, 
zastoupená Bc. Patrikem Novákem, na základě 
pověření, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – služebnosti číslo stavby LI 
063 011 za částku  10.000,- Kč.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 0 0

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno.

6. Žádost o průjezd obcí Rally Bohemia 2021 
Usnesení č. 52/2020
Za základě žádosti Autoklubu Bohemia p. 
Pavláta zastupitelstvo obce  
S C H V A L U J E
žádost o průjezd Rally Bohemia 2021 na den 
10.7.2020 od 9:30 do 20:00 h 
 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

7. Žádost o bezplatné užívání části návsi na 
19.6.2020 Tatra veteran car club Semily
Usnesení č. 53/2020
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 
19.6.2021 od 14:00 do 16:00 hodin v rozsa-
hu ¼ rozlohy p.p.č.1002, za účelem konání 
průjezdové kontroly veteránské soutěže „Tatra 
v Českém ráji“.  Po ukončení akce bude veřejné 
prostranství uklizeno.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

8. Změna data inventarizace 2020 
Usnesení č. 54/2020
Změna usnesení č. 38/2020:
Zastupitelstvo obce po projednání
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A  U K L Á D Á 
provést inventarizaci majetku a závazků 
obce Radimovice vč. inventarizační zprávy k 
31.12.2020. Zahájení inventury dne 1.1.2021, 
ukončení dne 17.1.2021. Předání inventarizač-
ní zprávy nejpozději 19.1.2021. (20.1.2020 je 
termín KÚ)

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

9.  Diskuze
Informace starosty:
-Tabulka úspor zveřejněna na UD obce.

10. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:25 hod.
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Pohádkové vítání prázdnin

V sobotu 27. června se v Radimovicích konalo 
pohádkové vítání prázdnin. Kvůli jarní situaci se 
zrodil nápad rozšířené spolupráce, která díky hasi-
čům, sokolům a obcím Paceřice, Vlastibořice 
a Čtveřín, dopadla nad očekávání.

Jsem ráda, že se dal dohromady tým lidí, kteří s 
vidinou jediného cíle, spokojených dětí, vytvořili 
10 stanovišť, na kterých se děti mohly setkat s růz-
nými pohádkovými bytostmi a plnit jejich úkoly.

Po ujití trasy dlouhé asi 1km a splnění všech 
úkolů na děti a jejich doprovod čekalo na návsi 
občerstvení včetně vystoupení kouzelníka.

Celé odpoledne se tak neslo v duchu přátel-
ských rozhovorů napříč generacemi a lidmi s 
blízkého okolí.

Pevně doufám, že tento první ročník, kterého 
se zúčastnilo více jak 100 dětí, dá začít nové 
tradici, díky níž se budou naše děti více pozná-
vat nejen s dětmi z naší vesnice.

Hanka Hanušová

Historie Radimovic 

Majitelé Radimovic (1. část)
Zatím byly představeny konkrétní první 
zmínky o vesnici Radimovice, zcela mimo 
pozornost nemohou zůstat „správní centra“, 
tedy sídla pozemkové vrchnosti, kam místní 
platili svoje povinnosti (nakonec i proto, že o 
těchto centrech se zpravidla dochovalo více 
zpráv). Začít je možné tvrzí Albrechtice, kolem 
které je doloženo drobné „panství“ (nebo spíš 
statek) a právě do tohoto svazku Radimovice 
(nebo jejich část) patřily (jak bylo zmíně-
no dříve, pravomoc majitelů Albrechtic se 
prokazatelně vztahovala na radimovická čp. 1 
a dnes neexistující čp. 2). Vesnice Albrechtice 
mohla vzniknout snad již ve 13. století, tehdy 
ležela na důležité cestě spojující Polabí s Lužicí 
a ležela na spojnici Vitanovice – Albrechtice – 
Radimovice. Jako sídlo pána pak Albrechtice 
sloužily nejpozději od roku 1412, kdy se Petr 
Tista píše z Albrechtic (Tista patřil k význam-
nému rodu – jeho otec Oldřich byl purkrabí na 
Bezděze), majitelé se poté střídali až koneč-
ně okolo roku 1520 Purkart Novohradský z 
Kolovrat prodal tvrz, dvůr a ves Albrechtic 
spolu s dalšími vesnicemi: Zásadou, Slavíko-
vem, Kamením, Svojkovem (dnešní Sychrov), 
Sedlejovicemi a Radimovicemi (zprávu známe 
ale až z roku 1547). Albrechtice v tomto roz-
sahu fungovaly (s drobnými změnami) jako 
samostatná jednotka mezi velkými pozemko-
vými državami až do 18. století. Purkart prodal 
majetek Albrechtovi ze Sovince, Albrechtův 
syn prodal opět celý statek Kryštofovi Kyjovi 
z Kyjova (Kyaw). Rod Kyjů vlastnil Albrech-
tice až do roku 1628 (formálně ještě několik 
let poté – poslední majitelé Rudolf, Jaroslav a 
Kryštof odešli z náboženských důvodů a přes 
matku prodali statek Albrechtu z Valdštejna, 
který ale nezaplatil, majetek propadl bratrům 
až po několika letech konfiskací).

Adam Rejha
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Ačkoliv rok 1628 ještě neznamenal konec 
samostatného „panství“ Albrechtice, odchodem 
Kyjů za uzavřela první etapa vývoje, symbolicky 
dokonaná vyhořením tvrze za třicetileté války 
(v následujících letech majitelé již vesměs v 
Albrechticích nesídlili).

Poděkování za spolupráci IZS

Rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci, 
která pro nás v nelehkém roce 2020 byla opravdu 
důležitá. Děkujeme, že nám pomáháte šířit 
informace a povědomí o práci Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje. Jsme 
přesvědčeni, že i díky spolupráci s vaší obcí se 
nám daří šířit naši myšlenku, že houkající sanita 
není posel špatných zpráv, ale naopak znamení 
naděje, že stále je šance bojovat o další lidský 
život. Věříme, že díky informacím, které nám 
pomáháte zveřejňovat v obecním zpravodaji, 
lidé lépe vědí, jak reagovat při volání na linku 
155 nebo co čekat, když přijede sanitka.
Za Zdravotnickou záchrannou službu 
Libereckého kraje přeji krásný advent, klidné 
vánoční svátky a do roku 2021 hodně štěstí a 
úspěchů.

Michael Georgiev
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