
Radimovice
ZpRavodaj obce  Ročník XXiii         číslo 3         13. Řijna 2021

SLOVO STAROSTY
vážení spoluobčané, v tomto úvodním článku bych 

se chtěl zamyslet nad důležitou otázkou, která rozprou-
dila debatu mezi námi občany Radimovic. otázka zní, 
kam budeme chodit do obchodu  a občas na pivo.  obec 
Radimovice nemá kromě budovy s obecním úřadem a 
víceúčelové hasičské zbrojnice žádný objekt, a vlastně 
ani žádný pozemek, kde by šlo přinejmenším obchod 
provozovat, vybudovat. přednedávnem jsem oslovil pro-
vozovatelku restaurace konrád na parkovišti u zámku 
sychrov, zda by alespoň na pátky neprodloužila otevírací 
dobu do večera. Zatím je tato varianta v jednání. bohužel 
je to tak, ale funkční hospůdka je jedním ze spojovacích 
článků mezi obyvateli, komunikace, místo setkávání a 
určitý druh kultury. kulturní komise a spolky se snaží 
svými akcemi občany spojit, ale jsou to nárazové akce. 
pokud covid dovolí, budeme tyto akce plánovat a propa-
govat s větším předstihem, aby měl každý možnost více 
plánovat. 

obchod, to je ještě o něco bolestivější téma. k naše-
mu obchodu se sjíždí občané ze širokého okolí, hlavně 
pro naše seniory je obchod velice důležitý. provoz obcho-
du by měl fungovat do konce roku 2022, co bude potom? 
Zamýšlíme se nad tím se zastupiteli již několik měsíců. 
chtěl bych touto cestou poprosit hlavně vás, občany obce 
Radimovice, zda by se nad touto otázkou nepozastavili, 
zapřemýšleli a nejlépe při volbách, které nás čekají 8.-
9.10. by nám nevhodili napsaný nápad do připraveného 
boxu. Uvítáme každý reálný nápad. Třeba někdo ze spo-
luobčanů by měl prostory, další by chtěl obchod provozo-
vat, nebo pronajal by prostor našemu současnému pro-
vozovateli obchodu. Tento by rád v naší obci zůstal. jako 
obec určitě vyjdeme vstříc každému reálnému návrhu. 
v úvahu samozřejmě jsou nezastavěné stavební parcely, 
současné provozovny občanské vybavenosti, ale všechny 
tyto jsou v rukou  soukromých osob.

jak jsem již mínil, od 8. do 9. října nás čekají volby 
do poslanecké sněmovny parlamentu české republiky. 
volební místnost bude opět na sále víceúčelové budo-
vy. občané důchodového věku, kteří mají trvalý pobyt 
v Radimovicích a díky fyzické indispozici se nemohou 
dostavit odvolit do volební místnosti, nechť se nahlásí do 
čtvrtka 7. 10. 2021 na oÚ Radimovice telefonicky nebo 
emailem. volební komise tyto občany obejde s volební 
urnou v sobotu 9. 10. 2020 v čase od 10 do 11 h v místě 
jejich trvalého bydliště.

do konce roku nás ještě čeká několik kulturních 
akcí. první z nich bude drakiáda 16.10.2021 od 14 h u 

lípy svobody, rozsvícení vánočního stromu 28.11.2021, 
dále pak setkání seniorů 11.12.2021, které bude, pokud 
covid dovolí, nově na sále vbHZ, kam mohou zavítat i 
méně pohybliví spoluobčané, jelikož obecní úřad pořídil 
tzv. schodošlap. stačí nasednout a vyvezeme vás po scho-
dišti až na sál. mikulášská nadílka 5.12.2021 je plánována 
opět objížděním družiny po přihlášených dětech. 

obecní úřad pořídil skrze dotační program mR jize-
ra komunální traktor s příslušenstvím, kterým bude moci 
mnohem rychleji a operativněji fungovat při úklidu obce, 
stavebních pracích a úklidu sněhu. nyní čekáme na jeho 
dodání. komunální traktory nebo náklaďáčky používá 
většina obcí v okolí a ušetří jim to hodně fyzické práce a 
financí při přesunu materiálů. na toto navážu s odvozem 
větví, které nám již nechce p. Škréta brát. důvodem je ne-
ukázněnost některých občanů, kteří mezi větve přihazují 
železné trubky, stavební suť a již několikrát si tím poničil 
drtící zařízení. nejsme jedinou obcí, kde se toto stávalo. 
proto již větve nebere a nebude brát. musíme tedy s tím-
to odpadem naložit po svém, tedy na jaře budeme větve 
vozit na hromadu u rybníka, kde se na čarodějnice spálí, 
na podzim větve budeme svážet do lomu, kde se buď roz-
drtí, nebo spálí. možnosti stále zvažujeme. 

pytle na spadané listí jsou opět k dispozici u č.p. 43 (u 
Rejhových). prázdné pytle vracejte ke garáži víceúčelové 
budovy. v případě, že občan svými silami a prostředky 
nebude schopen zajistit odvoz pytlů s listím do přista-
veného kontejneru, může se obrátit na oÚ Radimovice, 
který odvoz zajistí.

přeji vám krásné babí léto a velkou úrodu na zahrád-
kách a záhoncích.

Váš starosta Ondřej Zoubek

Váš starosta Ondřej Zoubek

OBSAH ČÍSLA
slovo starosty .............................................................1
Zasedání zastupitelstva obce Radimovice .......... 2-7
masopustní neprůvod 2021 ................................. 7-8
článek ..................................................................... 7-9
nohejbalový turnaj .............................................. 9-10
Radimovické jablkobraní .......................................10
Hasiči radí občanům .........................................11-12
nábor pořádá nábor nových členů .......................12
inzerce .................................................................13-15



ZpRavodaj obce Radimovice  strana  2

4. ZASedánÍ
ZASTupiTeLSTVA 
OBce RAdimOVice 
dne 28. 6. 2021

přítomno: 6 zastupitelů

dále přítomni: 1 občané

oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 14. 6. 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.  Závěrečný účet obce za rok 2020 
4.  Schválení účetní závěrky  

obce Radimovice za rok 2020 
5.  Diskuse
6. Závěr 

Program jednání byl doplněn o body:
•   Návrh účetní závěrky za rok 2020
•   Odpovědnost obce za neprovedení změny    
     schváleného rozpočtu
•  Finanční dar obcím 
   postiženým vichřicí v červnu 2021
• Zázemí ke sportovišti – varianta umístění
• Vyúčtování akce PVP 2021
   – darovací smlouvy
• Mapový portál GisOnline – přesmluvnění 

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. 25/2021 – splněno, 
   smlouva podepsána
• Usnesení č. 26/2021 – splněno, 
   smlouva podepsána, 
   zatím neakceptována protistranou 
• Usnesení č. 27/2021 – splněno,
   smlouva podepsána, 
   zatím neakceptována protistranou 
• Usnesení č. 30/2021 – nesplněno
• Usnesení č. 32/2021 – splněno 
• Usnesení č. 34/2021 – splněno 
• Usnesení č. 35/2021 – splněno

3. Závěrečný účet obce Radimovice 2020.
návrh závěrečného účtu byl zveřejněn  
na úřední desce od 11. 6. 2021.
Usnesení č. 37/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S c H V A L u j e
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 
obce za rok 2020 bez výhrad.

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

6 0 0

výsledek hlasování: usnesení přijato.

4. Schválení účetní závěrky obce Radimovice
     za rok 2020.
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předsedající přednesl návrh účetní  
uzávěrky obce.
Usnesení č. 38/2021
Zastupitelstvo obce tímto
S c H V A L u j e
řádnou účetní závěrku obce Radimovice 
za rok 2020.

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

6 0 0

výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

5.  Zpráva o přezkoumání hospodaření 
      za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Radimovice za rok 2020 byla zveřejně-
na na úřední desce dne 11.6.2021. ve zprávě 
byly zjištěny nedostatky: Rozpočtové opatření 
5,6,7 – špatné datum, rozpočet 2020 – špatné 
vyvěšení.
Usnesení č. 39/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S c H V A L u j e
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Radimovice za rok 2020.

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

6 0 0

výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

6.  Odpovědnost obce za neprovedení změny    
      schváleného rozpočtu
Usnesení č. 40/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
B  e  R  e   n  A   V  ě  d  O  m  Í 
chyby zjištěné krajským úřadem lk a na zá-
kladě zjištěných pochybení udělenou pokutou 
ve výši 3.000,- kč. chyba za špatně vyvěšené 
rozpočtové opatření ze strany starosty a účetní 

obce se nebude opakovat.

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

6 0 0

výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

7.  Finanční dar obcím postiženým vichřicí     
      v červnu 2021
Usnesení č. 41/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S c H V A L u j e
finanční výpomoc postiženým tornádem 
v červnu 2021 ve výši 10.000,- kč, budou 
rovnoměrně rozděleny na transparentní účty, 
které dal k dispozici svaz měst a obcí.

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

6 0 0

výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

8.  Vyúčtování akce pVp 2021  
      – darovací smlouvy
akce pvp 2021  se zúčastnilo 144 registrova-
ných dětí, akce vyšla jak účastí, tak počasím. 
obec od sponzorů obdržela finanční výpomoc. 
obec z rozpočtu kk vydá na akci cca 5.000,- 
kč. o úplném vyúčtování bude zastupitelstvo 
informováno.
Usnesení č. 42/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S c H V A L u j e
darovací smlouvy od obce vlastibořice ič 
00671878, 463 44 Vlastibořice 23 – 3,000,-Kč, 
firmy Rekuper sychrov s.r.o. ič:48291331, 
Husa 28, 46344 Paceřice – 5.000,- Kč, firmy 
Foxon s.r.o. IČ:27358917 Česká 615/25, 463 12 
Liberec 25 – 8.000,- Kč,
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HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

6 0 0

výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

9.  V Zázemí ke sportovišti – varianta umístění
Usnesení č. 43/2021
předsedající přednesl návrhy, který vzešel 
z jednání s lesy čR o odstupu od lesa. Zastupi-
telstvo obce po projednání
S c H V A L u j e
variantu odstupu z návrhu projekční kanceláře 
activ projekce s.r.o.
A  u K L á d á
starostovi předložit tuto variantu ds sychrov 
k projednání s ds sychrov.

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

6 0 0

výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

10.  mapový portál GiS Online – přesmluvnění. 
Usnesení č. 44/2021
předsedající přednesl aktualizovanou smlouvu 
na mapový portál. smlouva je nutná z důvodu 
striktnějšího a bezpečnějšího přístupu k datům 
kn ze strany čUZka dále aktualizace kontakt-
ních údajů technické podpory. Zastupitelstvo 
obce po projednání
S c H V A L u j e
aktualizaci smlouvy  s Top Gis s.r.o. svatope-
trská 35/7, 61700 Brno.
A  u K L á d á
starostovi podepsat smlouvu o dílo s Top 
GIS s.r.o. Svatopetrská 35/7, 61700 Brno 
dič:29182263.

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

6 0 0

 výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

11. diskuze
informace předsedajícího:
- přednesení ukončení provozu prodejny po-
travin v č.p. 52, u pana Hoffmana k 31.12.2022 
- zastupitelstvo bude intenzivně hledat nové 
vhodné prostory pro obchod a dohodlo se na 
prvním uzavřeném jednání na 7.7 od 17:00.
- Zikuda.. stavební práce na parcele – Radimo-
vice jih navrhnul obci dokončení povrchu na 
cestě recyklátem za ……… s tím byla předlo-
žena i nová dokumentace k cestě, která je zcela 
odlišná od schválené varianty zastupitelstvem.
- po diskuzi se zastupitelstvo shodlo, že nabíd-
ku od společnosti Zikuda nemůže přijmout 
vzhledem k nutnosti výběrového řízení. dále 
konstatovalo, že nová dokumentace není 
v souladu se schválenou a obává se komplikace 
při zimní údržbě. Ukládá starostovi projednat 
nový projekt s investorem.
- stále není opravena krajská silnice před 
bursovými 
- starosta prověří stav u správy silnic liberec-
kého kraje

12. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno 
v 19:28  hod.

Zapsal: Robert marek
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5. ZASedánÍ
ZASTupiTeLSTVA 
OBce RAdimOVice 
dne 20. 9. 2021

přítomno: 5 zastupitelů

dále přítomni: 2 občané

oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 8.9.2021.

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. Rozpočtové opatření č. 1/2021
4.  Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Turnov 
5. Smlouva o poskytnutí dotace s MR Jizera 

– nákup techniky
6. Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci  

VO Radimovice
7.  Diskuse.
8.  Závěr. 

Program jednání byl doplněn o body:
• Zpráva o uplatňování změny
  ÚP obce Radimovice 
• Volnočasové aktivity 2021

Námitky proti programu:  nejsou

Zapisovatelem byl určen: Robert marek
ověřovatelé zápisu: aleš bursa, vladimír casanova

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

5 0 0

program jednání byl schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání  
• Usnesení č. 15/2013 – trvá 
   (dar – odstavné stání)
• Usnesení č. 22/2013 – trvá 
   (uzavření kupní smlouvy)
• Usnesení č. 25/2021 – splněno,  
   smlouva podepsána
• Usnesení č. 41/2021 – splněno,
   smlouvy podepsány,  
   finanční prostředky rozeslány 
• Usnesení č. 43/2021 – varianta pro  
   ds sychrov předložena, odsouhlasena
• Usnesení č. 44/2021 – splněno,  
   smlouva podepsána

3. Rozpočtové opatření 1/2021.
Usnesení č. 45/2021  
Zastupitelstvo obce po projednání
S c H V A L u j e
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
1/2021 dle důvodové zprávy.

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

5 0 0

výsledek hlasování: usnesení přijato.

4. Veřejnoprávní smlouva s měÚ Turnov.
Usnesení č. 46/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S c H V A L u j e
uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem 
Turnov o projednávání přestupků v souladu 
s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
veškerou příslušnost k projednávání přestupků, 
a to přestupků podle ust § 60 odst 2 zákona č. 
250/2016 Sb a přestupků podle podle zvlášt-
ních právních předpisů
A  u K L á d á
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starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu 
s městem Turnov o projednávání přestup-
ků v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich veškerou příslušnost k projed-
návání přestupků, a to přestupků podle ust § 
60 odst 2 zákona č. 250/2016 Sb a přestupků 
podle podle zvláštních právních předpisů.

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

5 0 0

výsledek hlasování: usnesení přijato.

5.  Smlouva o poskytnutí dotace s mR jizera    
– nákup techniky
Usnesení č. 47/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S c H V A L u j e
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu mR 
jizera v rámci spoluúčasti obce Radimovice na 
projektu „komunální technika pro mikRo-
ReGion jiZeRa“ a to ve výši 377.400,- kč na 
nákup komunálního traktoru solis 26 s příslu-
šenstvím
A  u K L á d á
starostovi obce podepsat smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu mR jizera v rámci spoluú-
časti obce Radimovice na projektu „komunál-
ní technika pro mikRoReGion jiZeRa“ a 
to ve výši 377.400,- kč na nákup komunálního 
traktoru solis 26 s příslušenstvím.

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

4 0 1

výsledek hlasování: usnesení přijato.

6.  Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci 
VO v obci Radimovice

Usnesení č. 48/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
B e R e   n A   V ě d O m Í 
že dne 13.9.2021 byla zadavatelem (obec 
Radimovice) jmenována hodnotící komise 
pro posouzení a zhodnocení veřejné zakázky 
„oprava veřejného osvětlení v obci Radimo-
vice“. komise ve složení aleš bursa, Robert 
marek, vladimír casanova, miroslav jech a vít 
jenšovský dne 13.9.2021 po zhodnocení čtyř 
nabídek vybrala nabídku s nejnižší cenou a to 
nabídku č. 3 od p. Františka Hoffmana, ičo: 
10230416 za nabídkovou cenu 428.734,- kč 
bez dpH. protokol z otevírání nabídek, čestné 
prohlášení atd jsou přílohou zápisu ze zasedání 
zastupitelstva.  Zastupitelstvo obce
A  u K L á d á
starostovi obce podepsat smlouvu o dílo s p. 
Františkem Hoffmanem ičo: 10230416 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „oprava 
veřejného osvětlení v obci Radimovice“ za 
nabídkovou cenu 428.734,- kč bez dpH.

HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

5 0 0

výsledek hlasování: usnesení přijato.

7.  Zpráva o uplatňování změny 
Úp obce Radimovice
Usnesení č. 49/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S c H V A L u j e
zprávu o uplatňování Územního plánu Radi-
movice, jejíž součástí jsou pokyny pro zpra-
cování návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Radimovice.

po projednání budou žadatelé, kteří si podali 
žádost samostatně, informování, že zastupitel-
stvo jejich žádost o změnu v územním plánu 
zamítne.
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HlasovÁní

pRo pRoTi ZdRŽel se

5 0 0

výsledek hlasování: usnesení přijato.

8.  Volnočasové aktivity 2021
předsedající přednesl vyhodnocení otevírání 
obálek hodnotící komisí ve složení Robert 
marek, aleš bursa, vladimír casanova, bohu-
mil ciešlak ze dne 16.8.2021. byly podány 2 
žádosti, 
1/ Nohejbalový turnaj Cyrila a Metoděje – ža-
datelé Tomáš Rulec a ladislav dvořák v částce 
– 14.400,- Kč
2./ Sychrovský pohár 2021 – žadatel SDH 
Radimovice v částce 12.500,- kč
Žádost č. 1 byla dožádána k doložení účelnosti 
vynaložených nákladů akce. 
dne 19.7.2021 bylo komisí vyhodnoceno dolo-
žení k žádosti č. 1 , obě žádosti splnily kritéria 
udělení dotace. komise při posuzování jednot-
livých žádostí rozhodla o vyřazení z vynalože-
ných nákladů výčep na limo 9.469,- kč. Zbylé 
výdaje komise označila jako uznatelné náklady. 
komise doporučila proplatit žadatelům dotace 
v požadované výši (žadateli č.1 po odečtení 
vyřazených nákladů)
Usnesení č. 50/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S O u H L A S Í 
s vyhodnocením programu volnočasové  
aktivity 2021 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

5 0 0

výsledek hlasování: usnesení přijato.

9. diskuze
informace předsedajícího:
- nabídka na opravu cesty na p.č.1305 v k.ú.
Radimovice v majetku obce, nabídl cenu 
20.250,- kč p. košek petr. 
- brigádník p. demeter nastoupí jako pomocná 
síla od středy 22.9.2021
 - pan slavík upozornil na nebezpečnou křižo-
vatku u aleše bursy. 
starosta => je v plánu nakreslit na silnici 
vodorovné značení tak, aby byli řidiči nuceni 
zpomalit.
- pan Hoffman upozornil, že stále nebyla nain-
stalována svodidla na cestě k nádraží a nebyla 
opravena díra u bursových.
starosta => obě akce jsou neustále urgovány v 
pravidelném intervalu 14 dní.

10. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno  
v 19:30 hod.

Zapsal: Robert marek

mASOpuSTnÍ nepRůVOd 2021
masopust je ze své podstaty svátkem mírné 
neposlušnosti a anarchie, zesměšňování a ne-
dodržování platných regulí a nařízení. možná 
i proto, nebo snad právě proto, nebylo možné 
letošní ročník vynechat. sice se nekonal ve své 
tradiční formě, se všemi účastníky a návštěv-
níky, obchůzkami, jídlem a pitím, ale i tak se 
našlo pár skalních, kteří oděni do své masky, 
či svým výkonem v kuchyni potvrdili, že je nic 
nemůže zastavit a tento den si zkrátka nene-
chají ujít. a tak se i stalo, dne 14.2.2021.

letošního neprůvodu obcí se ale ve skuteč-
nosti zúčastnili jen dva aktéři. pan starosta 
společně s laufrem provedli krátkou obchůz-
ku, kterou se jali podrobně dokumentovat. Za 
slunného dopoledne si nejprve podali své lokty 
před obecním úřadem, kde také došlo
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k předání klíče od obce. pro jistotu se tento akt 
zopakoval ještě před Hospodou U Šulců a také 
s několika bruslaři na zamrzlém rybníku. oba 
aktéři byli samozřejmě vybaveni ochrannými 
pomůckami. Respirátorem a lahví slivovice. 
Respirátory zůstaly bezpečně uloženy v kap-
sách, aby nedošlo k jejich zbytečné kontami-
naci a slivovice splnila svůj účel hned dvakrát. 
poprvé jako skvělá dezinfekce a podruhé jako 
skvělý přípitek.

při návštěvě ledové plochy došlo i k pozdravení 
a přípitku se skupinou nadšenců, kteří byli pře-
vlečeni za bruslaře. opodál jsme mohli spatřit 
i první stálici našeho průvodu – Kominíka. 
krom toho, že byl celý zamazán, zdál se být i 
trochu namazán. nakonec ale vyšlo najevo, že 
namazal pouze své běžky, které hned vyzkoušel 
na vedlejší louce. poté nás chtěl ještě potěšit 
několika piruetami na bruslích, ale to jsme se 
již s panem starostou museli posunout dále do 
vsi ke kontrole porušování, co chvíli se mění-
cích, nařízení naší vykutálené vlády. někdy 
mám pocit, že tato skupina nejvyšších státních 
funkcionářů si asi dělá masopust každý den. 
bohužel to ale dělají obráceně. jak jinak si totiž 
vysvětlit to, že si z nás stále dělají srandu??? 

ale zpátky do vsi. mezi další maškary se totiž 
zařadily dvě malé princezny. Tedy jedna prin-
cezna s korunkou na hlavě, ohřívající klobásku 
ve své kuchyňce a druhá v přestrojení za luční-
ho koníka, respektive kobylku. 

další ze stálic našeho průvodu byla velká 
kobylka janka. letos se asi bála vyběhnout 
na vzduch, a proto zůstala ve své stáji u stolu 
s dobrotami a svými kamarády – dinosaurem 
a Rohozeckou řezanou 11°. k zakousnutí 
nesměla chybět jitrnička, ani smažený koblí-
žek.  dlouhý čas si pak kobylka krátila čtením 
odborné literatury, se zaměřením na zvířecí 
alkoholiky. Zde alespoň vidíme, jak potřebné 
a poučné to čtení je.
v obci se nám také objevila skupina kontrolo-
rů z anticovid teamu. Tato skupina prováděla 

obchůzku po svých sousedech, kterým nabízela 
dezinfekci vnější i vnitřní. společnými silami 
pak tito kontroloři prověřili i sami sebe na-
vzájem a dospěli k tomu, že byli všichni zcela 
zkontrolovaní a dezinfikovaní. 

no a samozřejmě nemohu vynechat loňskou 
vítězku v soutěži o nejlepší masopustní 
koblihu. alenka se pro letošní rok měla stát 
jednou z porotců, ale nakonec zůstala u toho, 
co umí nejlépe. Tedy opět u smažení koblih, 
kterých usmažila plnou mísu. bohužel pro nás 
všechny, jsme je letos nemohli ochutnat a toto 
privilegium tedy zůstalo pouze obyvatelům 
domu č.p. 43. 

jak jste se tedy mohli dočíst, i letos se maso-
pust konal. přestože se jednalo o masopustní 
neprůvod. a kdo by chtěl i vidět něco z toho, 
co jsem výše popsal, může se podívat do 
fotogalerie na obecním webu. možná pak lépe 
pochopíte některé moje nejapné poznámky.

velice děkuji všem, kteří se i do letošního roč-
níku pustili a pomohli mi s jeho organizací. a 
budu věřit, že příští rok už zase bude normální. 
a když normální nebude, tak nevadí. maso-
pust zkrátka normálně bude. 

Tak se zatím držte, buďte zdraví, nezblázněte se 
z toho všeho a mějte se.

Laufr
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nOHejBALOVÝ TuRnAj cYRiLA 
A meTOděje 2021
při vzpomínce na první ročníky tohoto turnaje 
se mi vybaví antukové hřiště místo umělé trávy 
a tartanového okruhu, koupaliště místo parku 
pro seniory, stodola s hasičárnou a klubovna 
hasičů s kabinkami místo hotelu, nyní domu 
pro seniory. a také fialová škoda 120, což byla 
hlavní cena jednoho z ročníků.

je to už opravdu hodně let, co se tento turnaj 
pořádá a stále si nachází nové tváře a návštěv-
níky. letos to bylo konkrétně 11 týmů, což 
včetně divácké podpory dělá cca 60 lidí, kteří 
se na dvou hracích plochách honí za balony, 
kochají se výkony soutěžících a konzumují 
občerstvení za babku. 

jak jsem již uvedl výše, tak i letos jsme přivítali 
jeden nováčkovský tým. Zbytek pak tvořily 
stálice, nebo loňští nováčci a různé mixy týmů 
z let minulých. občas se jednalo o kombinace 
způsobené okolnostmi, kdy večer máte sbaleno 
na turnaj, ale ráno je vše zcela jinak. jarda by 
mohl vyprávět. ale to je život.  

dne 5.7. v 8.00 to tak ještě nevypadalo, ale 
před devátou se již hřiště zaplnilo hráči na prv-
ní nástup a seznámení se s terénem, pravidly 
a ochutnávkou prvního čepovaného. Zápasy 
pak postupovaly ve dvou skupinách v rych-
lém sledu. Hlavní rozhodčí sledoval výkony 
hráčů a plnil si svou statistiku individuálních 
hodnocení, nápoje se pily, stejky se grilovaly, 
těla se potila a divák se bavil. co víc si přát? 
kvalitní souboje o pořadí ve skupinách pak 
pokračovaly tradičním vyřazovacím způsobem 
play off a počet hrajících týmů se po každé hře 
ztenčil. bohužel k drobné nelibosti místních 
musíme konstatovat, že místa nejlepší nám 
opět vyfoukli vlastibořáci, kteří zkrátka nemají 
nic jiného na práci, než se flákat na tom jejich 
plácku a trénovat. oproti nám, kteří to hrajeme 
jednou za čas, někteří hráli i poprvé v životě. 

drobnou náplastí tedy může být snad jen to, 
že se mi do 2. vlastibořického týmu podařilo 
rafinovaně infiltrovat jednu místní mladou 
hráčku, která tak pod pláštíkem navázané zná-
mosti alespoň částečně přinesla stříbrný vavřín 
zpět do Radimovic. samozřejmě jsme diskrétní 
a jmenovat nebudeme. měli jste tam být… 
Třetí místo ale obsadili matadoři z let posled-
ních, i když ani zde se nejedná o čistokrevný 
100% místní tým ( 33% je z Turnova ). pokud 
se tedy chceme radovat z umístění opravdu re-
gulérních Radimováků, musíme se podívat na 
opačný konec výsledkové listiny. Zde se totiž 
od krásného 11. místa směrem vzhůru umístilo 
hned několik takových družstev, která snad 
čekají opravdu už jen ty lepší zítřky. konečné 
výsledky jsou tedy od 1. místa tyto: mrkvičky, 
Zajíčci, kořkaTeam, čeproUžne, alkodrink-
Týýým, blokaři, námořníci, mimoni, přemys-
lovci, buráci, jelita. 

Týmové úspěchy máme za sebou, ale celkem 
bylo vyhlášeno i 16 individuálních cen. Za 1. 
bod, za 1. eso, nejlepší blokař, nejlepší síťovka 
( hráčka na síti ), nejlepší serviska ( ta co 
nejlépe podává ), cena emila Zátopka ( ten 
co toho nejvíce naběhal ), největší hrdinka ( 
ta co to schytala mičudou přímo do nosu ), 
nejhezčí kozáček ( tradiční a velice oblíbená 
cena za největší poprsí ve sportovním triku ) 
nebo třeba cena nikdo není dokonalý ( snad 
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si už domyslíte sami, za to asi bylo ) ale i řada 
dalších ocenění. 

díky více jak desítce sponzorů bylo také mož-
né poskytnout spoustu hodnotných cen jak pro 
týmy, tak pro nejlepší hráče. Hlavním sponzo-
rem turnaje byl opět pivovar Rohozec, násle-
dovaný pivovarem svijany, moštovnou lažany, 
společnostmi electrolux, inTeRieR-o, barvy 
Turnov, amiX, démos, aspera a další. Turnaj 
byl z části podpořen i obcí Radimovice. 

děkuji opět všem účastníkům, pomocníkům a 
podporovatelům a věřím, že se za rok na hřišti 
opět sejdeme. ať se vám daří a jste zdrávi. 

Ladislav dvořák – hlavní rozhodčí turnaje. 

RAdimOVicKé jABLKOBRAnÍ 
první ročník Radimovického jablkobraní 
proběhl v sobotu 25.9. na návsi v Radimovicích 
pod taktovkou mc v podzámčí a kk Radi-
movice. program jsme se pokusili sestavit tak, 
aby vyhovoval všem generacím, byly tu atrakce 
pro děti (skákací hrad, jízda na konících, lu-
kostřelba, malování na obličej, dílničky…) ale 
i zábava pro dospělé, vystoupila zde hudební 
skupina imaginárium, bylo možné nakoupit si 
jablečné mošty, ovoce, koláčky a další produkty 
ve stáncích a večer proběhlo zdarma promítání 
filmu matky ve víceúčelové budově. samozřej-
mě nemohly chybět ani soutěže, a to nejen pro 
děti, na místě proběhlo hlasování o nejlepší 
domácí štrúdl, ve kterém nakonec těsně vyhrá-
la pí. lehmannová se svým výtvorem, za což si 
zasloužila krásnou broušenou vázu. 
počasí nám přálo, občerstvení bylo připrave-
no, a tak snad i proto jsme se s organizátory 
radovali z hojné účasti, která předčila původní 
očekávání. chtěli bychom tímto poděkovat za 
mc v podzámčí i kk v Radimovicích všem 
dobrovolníkům, kteří nám pomohli s přípra-
vou i průběhem akce, všem úžasným sponzo-

rům: firmě Foxon, obci paceřice, pekařství blá-
ha, řeznictví a uzenářství U krejcarů. a také 
bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům, 
vždyť právě pro vás akce děláme! Tak snad se 
zase potkáme na dalším ročníku, který, jak 
doufáme, bude zas o něco bohatší na program! 
vanda Zaplatílková Hutařová

HASiČi RAdÍ OBČAnům
ABY u náS neHOřeLO 
– SpALinOVé ceSTY
babí léto a následné měsíce s sebou přinášejí 
pokles teplot a leckdo z nás si pak rád zatopí 
v kamnech či v krbu. idylka je to kouzelná, ale 
aby zůstala zachována po celou topnou sezónu, 
je důležité věnovat čas údržbě a kontrole 
spalinových cest včetně spotřebičů paliv. požár, 
vzniklý na základě lidské nedbalosti úzce 
související s technickým stavem komínu a způ-
sobem topení, je totiž velmi častým jevem.

abychom požáru předešli, je nutné zajistit řád-
ný stavebně technický stav komínů (zpravidla 
svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, 
které slouží k odvodu kouře z tepelných spo-
třebičů) a kouřovodů (roura spojující kamna s 
komínem) s připojenými tepelnými spotřebiči

Zásady požární bezpečnosti při provozu ko-
mínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby, 
podnikající fyzické osoby i pro právnické 
osoby obsaženy v ustanovení § 43 - 47 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce
č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi spali-
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nové cesty. v souladu s uvedeným nařízením 
si každý musí počínat tak, aby při provozu 
komína a kouřovodu (dále jen „spalinová ces-
ta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku 
požáru. Provoz spalinové cesty se považuje se 
vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života 
nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola 
a revize spalinové cesty provádí způsobem 
podle tohoto zákona.

A kdo a kdy tedy provádí kontrolu, 
čištění a revizi?
• Kontrolu a čištění spalinové cesty může 
provést pouze osoba, která je držitelem živ-
nostenského oprávnění v oboru kominictví 
(kominík). kontrola a čištění spalinové cesty 
se provádí ve stanovených lhůtách, které jsou 
závislé na druhu paliva a výkonu připojeného 
spotřebiče. Svépomocí lze provést pouze čiště-
ní spalinové cesty, k níž je připojen spotřebič 
na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně a 
čištění spalinové cesty, která slouží pro odvod 
spalin od náhradních zdrojů elektrické energie 
(dieselagregáty). o provedené kontrole spa-
linové cesty musí kominík vyhotovit Zprávu 
o provedení čištění a kontroly spalinové cesty. 
pokud čištění prováděla svépomocí podnikající 
fyzická osoba nebo právnická osoba, musí o 
tomto čištění učinit písemný záznam.
• Revizi smí provádět držitel profesní kvalifi-
kace kominík – revizní technik spalinové cesty. 
Zda má dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci 
si lze ověřit na stránkách mv GŘ HZs čR: 
https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-
-spalinovych-cest/. o jejím výsledku vyhotoví 
Zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou 
součástí je Technický protokol revize spalinové 
cesty. Revize musí být provedena vždy před 
uvedením nové spalinové cesty do provozu 
nebo po každé stavební úpravě komínu, při 
změně druhu paliva připojeného spotřebiče 
paliv, před připojením spotřebiče paliv do 
nepoužívané spalinové cesty, před výměnou 
nebo novou instalací spotřebiče paliv (výjimka 

uvedena ve vyhlášce), po komínovém požáru, 
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při 
vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové 
cestě.
• Lhůty k provedení jsou uvedeny v příloze č. 
2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a 
revizi spalinové cesty: https://www.hzscr.cz/
clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-
-cest.aspx

po údržbě spalinových cest nám ještě zbývá 
zaměřit se na další článek vytápění, kterým je 
spotřebič paliv, tzn. topidlo (kotel, kamna)

Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, aby-
chom předešli případnému požáru:
• Správnou instalaci a údržbu topidel. Vždy se 
řídit návodem výrobce, v žádném případě
neinstalovat topidla bez odborné pomoci.
• Bezpečnou vzdálenost topidla od dalších 
předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a 
podlahových krytin. Zajistit kvalitní tepelnou 
izolaci a ochrannou nehořlavou podložku pod 
topidlo.
• Dostatečné odvětrávání topidla (prevence 
otravy).
• Použití druhu paliva určeného pro dané topi-
dlo (nepoužívat odpad z domácnosti).
• Bezpečné nakládání s žhavým popelem (ne-
chat vychladnout a pak umístit do nehořlavých 
nádob které jsou neporušené, uzavíratelné 
a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořla-
vých látek).

nezapomeňte, prevence je řešení, které se 
vyplatí!

autor: kpt. mgr. michaela Stará
HZs libereckého kraje
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SBOR dOBROVOLnÝcH HASiČů 
RAdimOVice

pořádá nábor nových členů do kroužku 
mladých hasičů (od 6 let).

pokud máte zájem naučit se hasičským dovednos-
tem, samostatnosti a prožít s kamarády soutěžní 

atmosféru při závodech,
tak přijď mezi nás.

pravidelné tréninky jsou v pátek  
v Radimovicích.

více informací na tel. čísle: 728 148 061
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od 19 hodin
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