RADIMOVICE

ZPRAVODAJ OBCE 

ROČNÍK XXII

SLOVO STAROSTY
Léto, dovolené a prázdniny nám již klepou na dveře, všichni jsme se radovali z ústupu Covidu a léta bez
roušek. Uvidíme, co nám další týdny přinesou a jak se
bude situace vyvíjet. Každopádně s venkovními kulturními akcemi jsme již začali a to Pohádkovým vítáním
prázdnin. Více v článku Vandy Zaplatílkové – Hutařové
v tomto zpravodaji. Další akce dle aktuálních pravidel
budou následovat, nejbližší 17.7.2021 DEN SOUSEDŮ
na návsi v Radimovicích. Na všech akcích spolupracuje
obecní úřad, Kulturní a sociální komise obce Radimovice, spolky SDH Radimovice, Moto Radimovice, Sokol
Radimovice a také nově vznikající Mateřské centrum
V Podzámčí. Jsem tomu rád, že opět můžeme něco dělat
a spoluprací dosahujeme perfektních výsledků.

Jak jsem se již zmínil na internetových stránkách naší obce, množí se na obecním úřadě stížnosti na provádění hlučných zahradních prací v neděli
a o svátcích. Obecní úřad Radimovice již v minulosti
vydal doporučení pro své občany, aby se zdrželi sekání, řezání dřeva a pod. v tyto dny. Jedná se zatím pouze
o doporučení, kdy se domníváme, že toto by mělo dostačovat pro naše klidné soužití v obci. Jako rodilý vesničan si jsem vědom, že to občas nejde dodržet, člověk
míní, počasí a pracovní úkoly mění, ale pokusme se být k
sobě ohleduplní. Nechtěl bych tyto situace řešit veřejnou
vyhláškou obce a na upozorňování jeden na druhého za
to pak vymáhat sankce. Děkuji Vám všem za pochopení
a ohleduplnost jeden k druhému.
Také bych chtěl touto cestou poděkovat spoluobčanům, kterým není lhostejný vzhled naší obce, všiml
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jsem si, když se obecním pracovníkům daří udržovat
pořádek v obci, přidávají se i občané, sekají, zametají
a uklízí na své náklady i ten kousek obecního pozemku
či chodníku před svým domem. Jsem za to opravdu rád
a děláme to vlastně sami pro sebe. Pokud budete mít kdokoli nějaký podnět, nápad na zlepšení, neváhejte obecní
úřad s tímto oslovit.
Přeji Vám všem krásné léto a klidnou dovolenou.
Váš starosta Ondřej Zoubek
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3. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE RADIMOVICE
DNE 24. 5. 2021
Přítomno: 6 zastupitelů
Dále přítomni: 4 občané
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce
dne 12. 5. 2021.
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. Program rozvoje obce 2021 – 2026
4. Pronájem místnosti v budově Radimovice
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IP-124012329/VB2
6. Souhlas s umístěním stavby LB-Radimovice-ppč.1138,vNNsvod+kNN
7. Diskuse
8. Závěr
Program jednání byl doplněn o body:
• Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 20
• Kompenzační bonus za Covid 2021
• Vznik Mateřského centra V Podzámčí
z.s. na adrese Radimovice 47
• Akce Pohádkové vítání prázdnin 2021.
• Podání žádosti o dotaci na traktor s příslušen
stvím skrze MR Jizera.
• Snížení nájmu pí.Millerové – masáže.
• Úprava vchodu k archivu
– pronajatý prostor k masážím.
• Zázemí ke sportovišti – výběr z variant řešení.
• Změna směrnice 5/2016
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Námitky proti programu: nejsou
Zapisovatelem byl určen: Robert Marek
Ověřovatelé zápisu: Aleš Bursa, Vladimír Casanova
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Program jednání byl schválen.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
• Usnesení č. 15/2013 – trvá
(dar – odstavné stání)
• Usnesení č. 22/2013 – trvá
(uzavření kupní smlouvy)
• Usnesení č. 11/2021 – splněno,
podána žádost
• Usnesení č. 14/2021 – splněno,
účelová fond vyhlášen
• Usnesení č. 17/2021 – splněno,
smlouva podepsána
• Usnesení č. 18/2021 – splněno,
záměr vyhlášen na UD
• Usnesení č. 19/2021 – splněno,
podána žádost
3. Program rozvoje obce 2021 - 2026.
Usnesení č. 24/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
program rozvoje obce na období 2021 – 2026,
nebyla dána žádost o změnu nebo doplnění dle
výzvy na předešlém zasedání zastupitelstva.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
4. Pronájem místnosti v budově Radimovice 47
Usnesení č. 25/2021
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Záměr pronájmu byl vyhlášen na ÚD obce od
14.4.2021, zájem o pronájem projevil pouze
CETIN a.s..
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
pronájem místnosti č.1 o výměře 17,4, m2
společnosti CETIN a.s., IČ:04084063 se sídlem
Českomoravská . 2510/19, Praha 9 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců za
částku 10.700,- Kč ročně.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-4012329/VB2
Usnesení č. 26/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupená
na základě plné moci firmou EMJ s.r.o. se
sídlem Frýdlant, K.Světlé 1121 PSČ 464 01,
IČ 27268632 smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP12-4012329/VB2
A UKLÁDÁ
starostovi obce podepsat s ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
zastoupená na základě plné moci firmou EMJ
s.r.o. se sídlem Frýdlant, K.Světlé 1121 PSČ 464
01, IČ 27268632, smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-4012329/VB2
za standardní částku dle platné vyhlášky minimálně však 10 000 CZK.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0
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Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
6. V Souhlas s umístěním stavby LBRadimovice-ppč.1138,vNNsvod +kNN
Usnesení č. 27/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupená na základě plné moci firmou EMJ s.r.o. se
sídlem Frýdlant, K.Světlé 1121 PSČ 464 01,
IČ 27268632 umístění stavby na dotčeném
pozemku p.p.č.1138 trasu zemního kabelového
vedení NN
A UKLÁDÁ
starostovi obce vydat písemný souhlas pro ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ 24729035 zastoupená na základě plné moci
firmou EMJ s.r.o. se sídlem Frýdlant, K.Světlé
1121 PSČ 464 01, IČ 27268632 k navrhované
trase zemního kabelového vedení NN.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
7. Zpráva o výsledku hospodaření obce
za rok 2020
Usnesení č. 28/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
BERE NA VĚDOMÍ
Výsledky přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020 od KÚ Libereckého kraje
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
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8. Kompenzační bonus 2021 za Covid.
Usnesení č. 29/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
BERE NA VĚDOMÍ
Převod finančních prostředků od KÚ Libereckého kraje v částce 10.464,43 Kč jako příspěvek
ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních
dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb. na
daňové příjmy obcí.
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roku 2021, které se nekonaly.
Zastupitelstvo obce
BERE NA VĚDOMÍ
Plánovanou akci Pohádkové vítání prázdnin.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
9. Vznik Mateřského centra V Podzámčí
z.s. na adrese Radimovice 47.
Usnesení č. 30/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
podání výpovědi z pronajatých prostor přízemí
budovy Radimovice 47 paní Magdaléně Rafl
Bursové tak, aby prostory byli volné k 1.3.2022
A UKLÁDÁ
starostovi obce podat písemnou výpověď a získat cenovou nabídku na základní rekonstrukci
těchto prostor.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

5

0

1

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
10. Akce Pohádkové vítání prázdnin 2021.
Usnesení č. 31/2021
Na den 26.6.2021 je plánována akce Pohádkové
vítání prázdnin, osloveny byly všechny spolky
v obci (Hasiči, Moto a Sokol) všichni přislíbili
účast svých zástupců na organizaci a průběhu
akce. Dle rozpočtu KK tato neplánuje překročit
roční rozpočet i s ohledem na plánované akce

11. Podání žádosti o dotaci na traktor
s příslušenstvím skrze MR Jizera.
Usnesení č. 32/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
podání žádosti o dotaci skrze MR Jizera na nákup traktoru v hodnotě 600.000,-, dotace 50%.
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

4

1

1

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
12. Snížení nájemného pí. Millerové - masáže
Usnesení č. 33/2021
Předsedající přednesl návrh na snížení nájmu
formou odpuštění nájemného na následující
4 měsíce paní Millerové, která dle vládních
nařízení nemohla vykonávat svou živnost.
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
Snížení nájmu (odpuštění nájemného) na
následující 4 měsíce.
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

5

1

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
13. Úprava budovy Radimovice 47
– vybudování stěny.
Usnesení č. 34/2021
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Předsedající přednesl návrh na úpravu vstupu
do archivu, pronajaté místnosti masáží, kde
z důvodu hygienických předpisů musí být součástí provozovny umyvadlo s tekoucí vodou.
Z tohoto důvodu navrhuje vybudování SDK
stěny s dveřmi v části chodby směrem k archivu a sklepu.
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
vybudování SDK stěny
A UKLÁDÁ
Starostovi obce získat cenovou nabídku
k realizaci, kterou předloží na dalším zasedání
zastupitelstva obce.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
14. Zázemí ke sportovišti – výběr z variant
Usnesení č. 35/2021
Předsedající přednesl návrhy spolků SDH
a SOKOL k variantám zázemí ke sportovišti.
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
Variantu A s oddělenými šatnami pro muže
a ženy z návrhu projekční kanceláře Activ
Projekces.r.o.
A UKLÁDÁ
starostovi předložit tuto variantu k závěrečnému vypracování projektu.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
15. Změna směrnice 5/2016
Usnesení č. 36/2021
Zastupitelstvo po projednání navrhuje po-
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nechat v platnosti směrnici 5/2016 z důvodu
urychlení schvalovacího procesu v případě
malých investičních akcí.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

5

1

0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
16. Diskuze
Informace předsedajícího:
- emailový dotaz a návrh paní Hoetzelové na
nedělní klid, tedy zdržení se hlučných prací.
Není upraveno vyhláškou obce, pouze doporučení na zdržování se hlučných prací (sekání
trávy, řezání dřeva) o nedělích a svátcích. Zda
toto neřešit vyhláškou obce.
=> zastupitelstvo se shodlo, ponechat v
platnosti pouze doporučení na zdržování se
hlučných prací o nedělích a svátcích, jelikož
na vesnici je potřeba provádět různé činnosti
v době kdy je na to vhodné počasí => jako
například sečení sena apod.
- cenový návrh na kabely k VO a VR v nově
budované komunikaci na parcele p.p.č.1273
=> zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit cenovou nabídku pro kabely VO a VR a prověřit
s ČEZ, kdy proběhne realizace instalace elektrických přípojek k budoucím pozemkům.
M.Jech - plánuje se letos pouť
=> ano zatím se s realizací poutě počítá a již se
hlásí stánkaři.
L. Dvořák – předvedl zastupitelstvu poškozené
obleky a přilby, které chce výjezdová jednotka
nahradit.
L. Dvořák – je již nějaká představa o dětském
dni. Co kdo má zajistit
=> starosta do konce týdne rozešle všem zainteresovaným podrobné informace.
L. Dvořák – chtěl bych požádat, aby okolní
obce informovali o svých akcích s předstihem,
aby se jich mohli zúčastnit obyvatelé Radimovic

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
=> starosta tento požadavek projedná s okolními obcemi.
A. Bursa – chtěl bych požádat o více informací
k návrhu altánu u lípy svobody
=> po projednání zastupitelstva se od záměru
upouští
F. Hofman – byla pokácena vrba na silnici
k nádraží a vznikl nebezpečný úsek, kde může
dojít ke zřícení vozidla ze svahu. Navrhuje
vybudovat svodidla na tomto úseku
=> starosta projedná tento požadavek se správou silnic
A. Bursa – stále neproběhla oprava nebezpečné
prohlubně na hlavní silnici před Bursovými.
V jakém je to stavu?
=> starosta neustále komunikuje se správou
silnic, která slíbila zajistit nápravu. Starosta
znovu prověří termín realizace.
A. Bursa – bylo by vhodné opravit altán v oboře, který má poškozenou střechu. Domnívám
se, že je na území obce Radimovice
=> Starosta prověří, kdo je vlastníkem a požádá o opravu altánu.
15. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno
v 20:16 hod.
PLÁNUJETE SÁZET STROMY? PORADÍME VÁM, JAK ZAČÍT A NA CO SI DÁT
PŘI VÝSADBĚ POZOR.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu
věcí, například, k čemu má daný pozemek
sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete
starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá
dřevina má totiž specifické nároky. Některé
preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné,
či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba
zohlednit.
POZOR NA INVAZIVNÍ
A JEDOVATÉ DRUHY
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Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli
byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky,
břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny a na jaře
by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se
měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa
hodí z širšího kontextu. Například akát, který
pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách
České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje
původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní
druhy je tedy nevhodné.
SOUHLAS SOUSEDA (NE)TŘEBA
Při plánování výsadby musíte dbát také na to,
aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako
přípustná vzdálenost od společné hranice
pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být
dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost
porušena. Případně si musíte zajistit souhlas
vlastníků okolních pozemků.
JAK NA VÝSADBU VE VELKÉM
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom,
co organizace takové výsadby obnáší, včetně
odkazů na finanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a
jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete
také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.
KAŽDÝ STROM SE POČÍTÁ
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu
slouží centrální registr stromů na webu
www.sazimebudoucnost.cz . Zaregistrovat do
něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019
vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se
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strom přidá na interaktivní mapu a započítá se
mezi nové stromy vysazené v naší krajině
a v obcích. Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni
neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů. Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.
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novištích! Děkujeme i sousedním spřáteleným
obcím Paceřice a Vlastibořice za sponzorský dar
a účast na stanovištích! Děkujeme firmě Army
Arms, která zajistila stanoviště pro Manku a
Rumcajse (pro zajímavost, vystřílelo se cca 200
balónků)!

Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

POHÁDKOVÉ VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
V sobotu 26. června jsme pro děti připravili
druhý ročník akce zvané Pohádkové vítání
prázdnin, v jejímž rámci se mohly děti od 9-12h
vypravit na trasu pohádkového lesa. Jednotlivé kouzelné bytosti měly přichystané různé
disciplíny a úkoly, za jejichž plnění obdržely děti
razítka. Za úspěšné navštívení všech stanovišť
dostaly pak v cíli balónek, zmrzlinu a bublifuk. Věřím však, že cesta samotná byla pro ně
cennější než všechny odměny, vždyť kdo se
v průběhu jediného dne setká s vodníky, hasiči,
Mankou a Rumcajsem, Pejskem a Kočičkou,
s princeznami, Makovou panenkou a motýlem
Emanuelem, s piráty, Bobem a Bobkem, a také
s čaroději? Navíc na návsi měli šermíři ze skupiny Nostra Ex připraveno své představení a od
12h probíhalo i malování na obličej. Účastníci
hodnotili akci kladně, děti vypadaly spokojeně,
počasí nám přálo! Pohádkovou trasu prošlo
více jak 140 dětí, celkově bylo cca 300 lidí, což je
oproti prvnímu ročníku příjemný nárůst. Tímto
za kulturní komisi velmi děkujeme MC V Podzámčí, jehož členky zajistily mnohé kostýmy,
připravily většinu disciplín a aktivně se podílely
na organizaci celé akce! Dále moc děkujeme
SDH Radimovice za zajištění dvou disciplín,
občerstvení a také za výpomoc na dalších sta-

Dále děkujeme za sponzorské dary firmám Foxon, Rekuper, řeznictví a uzenářství U Krejcarů,
pekařství Bláha, a pak i panu Jiřímu Literovi za
darování helia na plnění balónků (naplnili jsme
heliem dalších cca 200ks)! Děkujeme i zmrzlinářství To Gelato z Turnova, které darovalo
zmrzlinu pro úspěšné plnitele pohádkové mise!
Také děkujeme spolku Moto Radimovice za zajištění nápojů, MS Hlubočice za zapůjčení stanu,
a dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali akci
zrealizovat! A v neposlední řadě děkujeme ještě
počasí, že se moudře rozhodlo dopřát Pohádkovému vítání prázdnin slunečné dopoledne!
Vanda Zaplatílková Hutařová
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PLÁNOVANÝ SOUSEDSKÝ DEN 17. 7.
2021
Rádi bychom vás společně s kulturní komisí
a s MC V Podzámčí pozvali na plánovanou
akci pro všechny věkové kategorie: Sousedský den! Ten proběhne dne 17. července na
návsi a jeho program se skládá z několika
částí.
Dopoledne proběhne zvelebování zastávky,
které organizuje MC V Podzámčí. Máte-li
aktivní děti, nebo vás samotné baví různé
zvelebovací práce, určitě neváhejte přijít!
MC V Podzámčí plánuje s dětmi pomalovat zastávku přírodními motivy, umístit
a zkrášlit knihbudku, nainstalovat novou
„hravou“ lavičku, a také vytvořit malý
vyvýšený záhonek pro květiny. Tato část
Sousedského dne začne v 9h a prosíme, pokud se chcete s dětmi přihlásit na výpomoc,
nahlaste se nám na mail info@radimovice.
cz nebo přímo na OÚ. V odpoledním
programu máme připravenou kolaudaci
zastávky a chtěli bychom dětem dát nějakou
odměnu. Občerstvení pro „pracanty“ bude
též zajištěno“.
Odpolední program je pak určen všem,
kteří mají rádi posezení s kapelou. Od 16h
startují atrakce pro děti: koníci, kolotoč,
houpačky, skákací hrad. V tu dobu bude už
zajištěné i občerstvení – rožnění selátka, grilování, a také nápoje (pivo, limo).
V 16:30 proběhne již zmíněná kolaudace
zastávky, slavnostní přestřižení pásky,
bouchnutí rychlých špuntů… A od 18h
vystoupí na návsi kapela Jarret.
Myslíme, že je, na co se těšit, tak neváhejte a
dorazte si s námi užít Sousedský den!
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MC V PODZÁMČÍ – SETKÁVÁNÍ
VŠECH GENERACÍ

Ráda bych vám představila mateřské centrum V Podzámčí s předsedkyní Petrou
Rakoušovou, které je součástí neziskové
organizace Síť pro rodinu a plánuje se
významně podílet na obecním kulturním,
sociálním i edukačním vyžití.
Před jistou dobou, jsme několik z vás kontaktovaly s peticí za založení spolku u nás
v obci a dělaly jsme si tak i průzkum, zda
byste o naše aktivity měli zájem. Za necelé
čtyři dny se nám podařilo získat více jak
100 podpisů. Moc si vaší přízně vážíme a
děkujeme za ni. Spolek je založený, jen nám
zatím zastupitelstvo neschválilo prostory
pro plné fungování. Ale nebojte, my se
i přesto vynasnažíme a budeme se pilně
připravovat na plný provoz. Co všechno pro
vás plánujeme? Jednak bychom chtěly zajistit periodické setkávání všech generací, a
to jak na veřejných akcích konaných jednou
měsíčně, tak i v rámci týdenního rozvrhu.
Akce pro daný měsíc se bude obvykle vztahovat k nějakému významnému dni nebo
události, přístup na ni bude mít kdokoliv,
program pro děti a dospělé bude předem
připravený a veřejně dostupný k nahlédnutí. S akcemi začínáme hned, zatím některé
proběhnou ve spolupráci s kulturní komisí.
Týdenní rozvrh bude připraven předně pro
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děti, a pak pro seniory. Doufáme, že se nám
časem podaří naplánovat i pravidelné aktivity pro dámy (cvičení, tance, výtvarné dílny apod.) a pány (večery s fotbálkem, mariášové turnaje, přenosy sportovních utkání
atp.). Pro děti chystáme nabídku kroužků, a
hlavně „klubíků“ rozlišených podle věkové
skupiny (0-3let, 3-6let, 6-12let), kde by děti
měly v průběhu roku okusit různé aktivity:
sportovní, výtvarné, dramatické, hudební,
literární, přírodovědní, turistické, cizojazyčné atp. Pro seniory chystáme pravidelné
hravé setkání s dětmi, kavárničky, literární a
filmové večery, kreativní a kulinářské dílny.
Původně jsme doufaly, že bychom s tímto
programem mohly začít už od září 2021,
ale kvůli absenci prostor to musíme odložit
(snad) na září 2022. Těšíme se na vás na
mnohých obecních akcích! A pokud máte
zájem se připojit ke členství, nebo nám vypomáhat na akcích, máte vlastní originální
nápady na akce nebo nás chcete finančně
podpořit, neváhejte se nám ozvat na email:
mcvpodzamci@gmail.com
Vanda Zaplatílková Hutařová

Strana 9

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 

Strana 10

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 

SKUPINA AMATÉRSKÝCH HRÁČŮ
POŘÁDÁ 20. ROČNÍK
NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
CYRILA A METODĚJE 2021
Datum konání :

pondělí 5. července 2021

Místo konání :

víceúčelové hřiště v Radimovicích

Začátek turnaje : 8.00 hod.
Družstvo :

tříčlenné ( 2 x muž , 1 x žena )

Občerstvení :

pivečko / nealko, klobásy / steaky

Přihlášky :

na tel. číslo
777 613 402 Tomáš Rulec - pořadatel
606 616 877 Láďa Dvořák

Hlavní rozhodčí: Láďa Dvořák
Překvapení:

Vyhlášení nejlepších hráčů
Vyhlášení dalších NEJ…

Sponzoři:
Obec Radimovice, Pivovar Rohozec, Ontex Turnov,
INTERIER-O, Barvy Turnov, ELECTROLUX s.r.o, Moštovna
Lažany
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Grilování má svá pravidla!
Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli,
dobrým jídlem a pitím. A pokud je hezké
počasí, mnoho z nás využívá možnost sejít se a
ogrilovat si nějakou tu lahůdku. Někdy se však
takové hezké posezení může pokazit, například
vznikem úrazu či požáru. A jak tomu předejít?
Zásady správného grilování:
• Používejte všechna grilovací zařízení v souladu
s podmínkami nebo návody výrobce.
• Vyberte vhodné místo pro grilování,
s eliminací vzniku požáru, to znamená
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů. Z tohoto důvodu nedoporučujeme
grilovat na balkonech či lodžiích i s ohledem na
kouř a zplodiny hoření, které mohou negativně
obtěžovat okolí.
• Umístěte grilovací zařízení na stabilní
nehořlavou podložku, zabraňte možnosti
převrácení a nikdy ho při užívání nenechávejte
bez dozoru.
• Používejte v grilovacích zařízeních pouze
podpalovače určené k tomu návodem. Toto
pravidlo platí i pro použití následného paliva,
např. suché dřevo, dřevěné uhlí nebo grilovací
brikety.
• Neodkládejte na grilovací zařízení žádné cizí
předměty, nepalte v něm žádné odpadky.
• Zohledněte atmosférické vlivy, které mohou
mít na grilování vliv. V případě silného větru,
s ohledem na možnost vzniku požáru, grilování
včas ukončete.
• Mějte u grilovacího zařízení v pohotovosti
pár nehořlavých rukavic a jednoduché hasební
prostředky, jako jsou např. rozprašovač s vodou,
PET láhev s vodou nebo hasicí sprej.
• Dbejte na vlastní bezpečnost a zejména na
bezpečnost dětí. Předejdete tak možnému
úrazu, popáleninám či vzniku požáru.
• Nekonzumujte v nadměrné míře alkoholické
nápoje nebo jiné návykové látky. Může
dojít k nadměrnému vzestupu sebedůvěry,
přeceňování vlastních schopností, nekritičnosti,
prodloužení reakčního času, k poruchám
orientace a rovnováhy, což může mít za následek
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úraz nebo vznik požáru.
• Kontrolujte grilovací zařízení až do úplného
vychladnutí.
S
„vychladlým“
popelem
manipulujte opatrně. Zásahy hasičů u požárů,
které způsobil popel vysypaný do plastové
nádoby, se stále opakují.
• Pokud se Vám přes veškerou opatrnost
vymkne situace kontrole, neváhejte volat hasiče
na tísňové číslo 150 nebo 112.
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
Majitelé Radimovic (3. část)
Druhá polovina Radimovic (vlastně mnohem
důležitější část vesnice, protože ona první
polovina byla po celou dobu pouze dvě stavení
podle později zavedeného čísování čísla 1 a 2,
zbytek je ona „druhá polovina“). V roce 1540
čtyři synové Petra Chvalovského z Ledce jako
dědicové prodali hrad Frýdštejn s panstvím
Janu z Vartenberka. Za Jana byla část panství
Frýdštejn rozprodána a správní centrum
zůstalo pouze v Českém Dubu, pod který nadále
Radimovice spadaly. V roce 1547 se Janův dědic
Adam z Vartenberka přidal při stavovském
odboji na stranu odpůrců panovníka a byl mu
Český Dub i s Frýdštejnem konfiskován. V roce
1552 od královské komory odkoupil majetek
Jan z Oppersdorfu, který ho držel pokojně
až do smrti 1584. Po něm majetek převzala
nejprve vdova za nezletilé syny, synové Bedřich
a Jiří nedlouho po ujmutí Český Dub prodali
Smiřickým.

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 

Strana 13

GRILOVÁNÍ
Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli, dobrým jídlem a pitím. Pokud je hezké
počasí, mnozí z nás rádi využijí možnost sejít se a ogrilovat si nějakou tu lahůdku.
Někdy se však takové posezení může velmi rychle pokazit. Jak tomu předejít?
Používejte grilovací zařízení v souladu s podmínkami nebo návodem výrobce.
Vyberte vhodné místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů,
stabilně umístěte grilovací zařízení na nehořlavou podložku.
Nedoporučujeme grilovat na balkonech či lodžiích i s ohledem na kouř
a zplodiny hoření, které mohou negativně obtěžovat okolí.
K podpalu používejte pouze podpalovače k tomu určené.
Mějte grilovací zařízení pod stálou kontrolou, neodkládejte na něj cizí předměty,
nepalte odpadky a negrilujte za silného větru.
Připravte si pár nehořlavých rukavic a jednoduché hasební prostředky jako je
např. rozprašovač s vodou, PET láhev s vodou nebo hasicí sprej.
Dbejte při pohybu okolo grilovacího zařízení na bezpečnost, nepožívejte
v nadměrném množství alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky.
Po grilování kontrolujte grilovací zařízení až do úplného vychladnutí.
Pozor na žhavý popel, ten může být nebezpečný velmi dlouhou dobu.
Pokud se situace vymkne kontrole, volejte na tísňovou linku 112 nebo 150.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
LIBERECKÉHO KRAJE

SOS 112

150

155

158
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