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ROČNÍK XXIV

SLOVO STAROSTY
Čas předvánoční je tu a opět je potřeba shrnout letošní úspěchy, ale také nedokončené projekty. Kulturní akce
nám opět poznamenala další vlna Covidové pandemie a
s tím jsme museli i pracovat. Je mi moc líto, že gratulace
seniorům musíme zatím řešit předáváním balíčku tak
nějak „mezi dveřmi“, ale kulturní komise plánuje již od
ledna příštího roku „Kavárničky pro seniory“ kde se budou moci sejít, dát si kávu, čaj a hlavně si popovídat. Nyní
krátce k letošním zrealizovaným projektům. V březnu
jsme zasadili novou lipovou alej podél obecního pozemku u rybníka, která navazuje na „Lípu svobody“ a bude
hrdě doplňovat obecní znak, ve ktrém jsou lipové listy.
V dubnu jsme dokončili nové kontejnerové stání proti
nádraží ČD, které okamžitě začalo fungovat a lidem pomáhá více třídit domovní odpad. Tento měsíc jsme také
opravili spáry a praskliny na většině obecních cest, včetně návse. Jednou za čas je to potřebné, aby nás později
částka za rekonstrukce komunikací nemile překvapila.

Také hojná účast občanů na dubnové brigádě nás
moc potěšila, jsme rádi, že nám občanům není osud
obce lhostejný. Květen byl vzhledem k probíhajícím
omezením volný a tudíž vhodný k realizaci odhlučnění
na sále víceúčelové budovy. Dva roky jsme hledali možnost, jak toto vyřešit nejšetrněji, bez velkého zásahu do
stávajících konstrukcí a povedlo se to s deskami Acoustic Solution, které jsou lehké a nevypadají zle. Také se
v květnu pořídil schodošlap, kterým jsme schopni na
sál dopravit i seniory, kteří by jinak po schodech nevyšli. V listopadu konečně došlo na dlouho očekávanou a
diskutovanou opravu veřejného osvětlení. V celé obci
byla vyměněna svítidla z dotace od Libereckého kraje,
vyměněny byly u vrchního vedení dráty za kabely, to
znamená, že by již při větších poryvech větru nebude
docházet k výpadkům. O takovéto investici se na obci
mluvilo již od roku 2014 a letos se to podařilo konečně
zrealizovat. Všude jsou již moderní svítidla s nižší spotře-
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bou, tak příští rok uvidíme, kolik energie to obci uspoří.
V prosinci byl na obec dodán také očekávaný komunální traktor, který pracovníci údržby ihned otestovali
na mokrém sněhu. Traktor se sněhovou radlicí obstál a
nyní ještě čekáme na dodání slíbeného přívěsného vozu.
Na jaro je připraven jako příslušenství zametač, kterým snadno uklidí všechny chodníky a komunikace.
K restům patří zázemí ke sportovišti a pergola na okraji

sportoviště, stále ve fázi již několikrát překreslovaného
projektu. Také zpevněná plocha za OU, garáž a výměna
stávajícího septiku za ČOV je ve fázi příprav a vyřizování
povolení. Rekonstrukci zkratky k nádraží „od trafa do
zatáčky“ posunula velká vytíženost firem, které by byly
ochotny toto realizovat a pak podzimní deštivé počasí.
Posunuli jsme ji tedy na nejbližší možný termín z jara. Na
leden plánujeme nutnou velkou opravu obecního bytu,
aby mohl být co nejdříve opět pronajatý. Neklademe si na
příští rok zrovna malé cíle, což je vidět i na plánovaném
rozpočtu obce na rok 2022. Určitě v nastoleném trendu
rozvoje obce chceme se zastupitelstvem pokračovat a dotáhnout rozdělané projekty. To samé mohu říci o Kulturní komisi, která si klade vyšší cíle, hlavně v návštěvnosti
pořádaných akcí.
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ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
Jedna taková myšlenka, která mě utkvěla v hlavě po
rozhovoru s místním občanem. Ten mi při náhodném
shledání a dotazu na nějakou banalitu řekl, že nechodí
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, protože vše potřebné se dozví z webových stránek obce, z infokanálu a
zpravodaje a je tedy spokojen. Že spokojení lidé na veřejnézasedání chodit nepotřebují. Až bude cokoli potřebovat, nebo cítit potřebu se veřejně vyjádřit, že určitě přijde.
Cítil jsem potřebu tu myšlenku s Vámi sdílet.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné svátky,
hodně štěstí a hlavně.. hlavně to zdraví v novém roce.
Váš starosta Ondřej Zoubek
VZPOMÍNKA
V měsíci říjnu nás opustila paní Jaroslava Hlavatá, která
působila dlouhá léta v místní lidové knihovně. Čtenářům
se vždy ochotně snažila poradit s výběrem knih a bylo
příjemné si i ,,jen tak popovídat“ .
Na paní Hlavatou budou v dobrém vzpomínat nejen
návštěvníci knihovny, ale určitě i ostatní spoluobčané.

Z.Casanovová
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6. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE RADIMOVICE
DNE 25. 10. 2021
Přítomno: 6 zastupitelů
Dále přítomni: 5 občané
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce
dne 15.10.2021.
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. 2/2021
4. Kontrolní a finanční výbor.
5. Změna v Kulturní a sociální komisi obce
Radimovice
6. Finanční příspěvek obci Sychrov – škola
Radostín.
7. Diskuse.
8. Závěr.
Program jednání byl doplněn o body:
• Inventury 2021
• Žádost o souhlas s umístěním
stavby RD, ČOV
Námitky proti programu: nejsou
Zapisovatelem byl určen: Robert Marek
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Casanova,
Aleš Bursa
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
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. 46/2021 – splněno,
veřejnoprávní smlouva podepsána
• Usnesení č. 47/2021 – splněno,
smlouva na nákup techniky podepsána
• Usnesení č. 48/2021 – splněno,
smlouva na VO podepsána
• Usnesení č. 50/2021 – splněno,
smlouvy na volnočasové akt. podepsány
3. Rozpočtové opatření 2/2021.
Usnesení č. 51/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č.
2/2021 dle důvodové zprávy.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
4. Kontrolní a finanční výbor.
Usnesení č. 52/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
POVĚŘUJE
a) Kontrolní výbor provést kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva za období 07/2020 až
31.12.2020
b) Finanční výbor provést kontrolu plnění
rozpočtu za období 01/2021 až 30.06.2021 –
pokladní doklady a fakturace.
A UKLÁDÁ
výborům zastupitelstva obce předložit zápis
z provedených kontrol do 30.11.2021.h komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
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odstraňováním sněhu a náledí a předložit jej
na dalším zasedání obce.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
5. Inventury 2021
Předsedající navrhl inventarizační komisi ve
složení p.Marek Robert, členové komise pí.
Švec, p. Casanova a pí. Špalková
Usnesení č. 53/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
JMENUJE
inventarizační komisi ve složení – předseda inventarizační komise p. Marek Robert, členové
komise pí. Švec, p. Casanova a pí. Špalková
A UKLÁDÁ
provést inventarizaci majetku a závazků
obce Radimovice vč. inventarizační zprávy k
31.12.2021. Zahájení inventury dne 1.1.2022,
ukončení dne 28.2.2022.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
6. Změna v kulturní a sociální
komisi obce Radimovice
Dne 10.10.2021 podala Kristýna Světlíková
písemnou žádost uvolnění z funkce člena kulturní a sociální komise k 31.10.2021.
Usnesení č. 54/202
Zastupitelstvo obce po projednání
ODVOLÁVÁ
slečnu Kristýnu Světlíkovou z funkce člena
kulturní a sociální komise.

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
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Radimovice bez námitek.

HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
Předsedající Ondřej Zoubek navrhl zvolit do
funkce člena kulturní komise paní Vandu
Zaplatílkovou – Hutařovou.
Usnesení č. 55/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
VOLÍ
do funkce člena kulturní komise paní Vandu
Zaplatílkovou – Hutařovou od 1.11.2021
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
7. Finanční příspěvek obci Sychrov
– škola Radostín.
Usnesení č. 56/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
Finanční příspěvek ve výši 20.000,na provoz školy Radostín.
HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
8. Žádost o souhlas s umístěním stavby
RD a ČOV.
Předsedající přednesl žádost o souhlas s umístěním stavby RD a ČOV na p.č. 1250/2 žadatele Martina Říhy skrze Move In Ready s.r.o.,
Kaštanová 566/12f, Brno.
Usnesení č. 57/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
SCHVALUJE
Umístění stavby RD a ČOV na p.č.1250/2, kú.

HLASOVÁNÍ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6

0

0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
9. Diskuze
Informace předsedajícího:
- oprava komunikace – vodovodní šoupě u
zastávky – konečně hotovo.
Zastupitel Aleš Bursa žádá o reklamaci z důvodu neopraveného propadlého obrubníku a
chodníku.
- projekt „Rozšíření zpevněné plochy, ČOV a
garáž za OU Radimovice“ – dnes předložena
na SÚ Hodkovice n.M. projektantem z Aktiv
Projekce.
- výměna označníků zastávek – provedeno, ale
bez konzultace – obec musí upravit tak,aby to
lépe vyhovovalo požadavkům obce.
- Podklady pro změnu Územního plánu
Radimovice – výběr dodavatele. Zatím obec
obdržela dvě nabídky a obě mají podobnou
cenu kolem 150 000 CZK.
- Vyhláška odpady 2022- je nutné změnit
vyhlášku o poplatku za komunální odpady dle
novely zákona o místních poplatcích 2021.
Možné zvolit jednu ze dvou variant:
Poplatek za litr odpadu => od 0 do 1 CZK
Nebo poplatek za osobu od 0 do 1200 CZK
Zastupitelstvo navrhuje zavést poplatek za
litr odpadu => 0,7 CZK za litr doplatek obce
130 000 CZK nebo 0,8 CZK za litr, kde by byl
doplatek obce 90 000 CZK. Pokud dojde ke
zdražení ze strany dodavatele služeb, doplatek
bude vyšší.
Starosta má za úkol požádat Marius Pedersen
o předpokládané poplatky na rok 2022 a svolat
pracovní jednání.
10. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno
v 19:05 hod.

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
VYHLÁŠKA OBCE 2/2021
Vzhledem ke změně v legislativě v nakládání
s odpady na rok 2022 musela obec reagovat
změnou vyhlášky, šli jsme cestou výpočtu
poplatku z objemu odloženého odpadu, nikoli
paušálního poplatku za osobu. Stát nás nutí
více třídit a celkově produkovat méně odpadu.
Od toho se tedy odvíjí i výše poplatku, kdy
menší nádoby o málo zlevní a větší nádoby
zdraží. V zákoně je také uvedeno, že stanovené
minimum je 60 litrů na osobu za měsíc.
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Rád bych též poděkoval všem zastupitelům
a panu starostovi za podporu naší práce. V
neposlední řadě děkuji hlavně vám, občanům
Radimovic, kteří se o naše akce zajímáte, účastníte se a podporujete nás. Na závěr přeji všem
krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a pohody v
roce 2022.
Vít Jenšovský

CENY VÝVOZU ODPADU NA ROK 2022
Sběrná nádoba
60 l
80 l
120 l
240 l
pytle 60 l
pytel 110 l

frekvence
1xT
1x14D
kombi
1xT
1x14D
kombi
1xT
1x14D
kombi
1xT
1x14D
kombi
12ks
6 ks

0,80 Kč za 1 l
2 496 Kč
1 248 Kč
1 728 Kč
3 328 Kč
1 664 Kč
2 304 Kč
4 992 Kč
2 496 Kč
3 456 Kč
9 987 Kč
4 992 Kč
6 912 Kč
692 Kč
634 Kč

Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a je
před námi poslední rok práce v kulturní komisi před podzimními volbami do zastupitelstva.
Tento rok jsme se opět potýkali s kovidem a
práce členů kulturní komise a všech těch, kteří
se na akcích podíleli, byla o to náročnější. Jsem
přesvědčený, že každá akce byla připravována s
velikým nesazením, vervou a nadšením všech,
kteří je připravovali. Co by předseda kulturní
komise, využiji této možnosti a děkuji všem, za
práci a pomoc, velice si všech vážím. Již nyní
se věnujeme akcím na příští rok, a že jich pro
vás máme opravdu hodně. Věřím, že se nám
podaří pro vás připravit zajímavé a zábavné
akce, kterých se budete se zájmem účastnit.

DRAKIÁDA
V sobotu 23.října uspořádala kulturní komise
pro děti a rodiče dráčkové odpoledne. Odpoledne začalo ve víceúčelové budově výrobou
draků. Děti vyráběly draky za pomoci rodičů a
nechyběla ani hlavní iniciátorka Vanda. Došlo
i na vyhodnocení nejzajímavějších draků a už
se mazalo na kopec. Všichni s napětím čekali,
kolik draků se vznese k obloze. Z úspěchu byla
radost opravdu veliká. Všichni přítomní se
mohli ohřát u ohýnku, opékat buřtíky a zahřát
se horkým čajem. Pro dospěláky se našla i kapka rumu. Celé odpoledne se zúčastněným moc
líbilo a všichni si ho velice užili.
V. Tomšů

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
1. HASIČI RADÍ OBČANŮM
Vánoce, Vánoce přicházejí!
Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba
Vánoc. A co by to bylo za svátky, kdybychom
nezapálili svíčky na adventním věnci,
nerozsvítili stromeček a neuvařili dobré jídlo.
Pohádková atmosféra vánočních svátků se však
může změnit v ohňové peklo, smích za slzy,
krása v katastrofu. A jak tomu předejít? Věnujte
prosím čas následujícím řádkům:
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- Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem
z místnosti, bytu, v případě uložení se ke
spánku, svíčky uhasili.
- Při pečení, vaření a smažení nenechávejte
bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič,
postupujte obezřetně, aby nedošlo ke vznícení
připravovaných potravin.
- Hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou,
zamezte přístupu vzduchu např. pokličkou,
plechem na pečení nebo namočenou utěrkou.
- Při použití pyrotechniky se vždy řiďte
návodem! Odpalujte ji výhradně ve volných
prostranstvích, dostatečně daleko od lidí,
domů, parkujících aut.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
přeje klidný čas adventu a krásné vánoční
svátky!

- Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko
od hořlavých materiálů na nehořlavou
podložku, která brání jejich přímému kontaktu
s podkladem (ubrusem, chvojím apod.)
a zajistěte, aby nehrozilo jejich převrácení.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

2. HASIČI RADÍ OBČANŮM

- Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan v bytě.
Může dojít k převrácení svíček a k následnému
požáru.
- Adventní věnce, sloužící pouze jako dekorace
v žádném případě nezapalujte.
- Osvětlení vánočních stromečků kupujte
nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým
návodem použití a s příslušnými certifikáty.
- Pokud máte na vánočním stromku klasické
svíčky a prskavky, mějte ho neustále pod
dozorem.
- Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru
dospělé osoby, nenechte s nimi manipulovat
děti.

Každý z nás se může dostat do situace, kdy
se stane svědkem nebo přímým účastníkem
mimořádné události, která ohrožuje náš život,
zdraví, majetek nebo bezpečnost. Pro nahlášení
těchto událostí jsou zřízena tísňová čísla složek
integrovaného záchranného systému. Volání na
ně je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na
tísňová čísla volat, avšak nezapomeňte, že jejich
zneužití je trestné! Zneužíváním tísňové linky

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
mohou být blokovány hovory dalších občanů,
kteří potřebují pomoc. Jak se tedy zachovat, jak
a od koho můžete požadovat pomoc?
Hasiči doporučují volat složku integrovaného
záchranného systému, které se vzniklá událost
nejvíce týká. Urychlíte tím vyřízení dané
situace:
• 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma,
únik nebezpečné látky, technická havárie,
vyproštění osob atd.
- 155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé
ohrožení života nebo zdraví osob
- 156 Městská (obecní) policie (pokud je
zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita,
špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení
nočního klidu atd.
- 158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé
osoby, dopravní nehoda, nález podezřelého
předmětu atd.
- 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
– všechny složky integrovaného záchranného
systému. Při závažnějších mimořádných
událostech, potřebujeme-li pomoc více
složek, pro cizince možnost hovořit i běžnými
světovými jazyky.
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např. upřesnit informace o Vámi nahlášené
mimořádné události).
Nazapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará

HZS Libereckého kraje

ZE ŽIVOTA RADIMOVICKÝCH
HASIČŮ
I přes různá epidemiologická opatření, která
nás postupně ve větší či menší míře doprovázela
rokem 2021 jsme zorganizovali nebo se účastnili
hasičských akcí.
Na konci školního roku se sbor podílel na
organizaci akce Vítání prázdnin. V září se členové
kroužku mladých hasičů zúčastnili soutěže
TFA v Křižanech. Zkouškou vytrvalosti, síly,
trpělivosti, samostatnosti a hasičských znalostí
prošli na třídenním soustředění v Krkonoších
a své znalosti z topografie, zdravovědy, požární
ochrany atd. zúročili v Rozstání na závodě
požárnické všestrannosti.

Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co
chcete říct a hovořte srozumitelně. Uveďte:
- CO se stalo, popis události (např. požár v bytě,
dopravní nehoda, únik nebezpečných látek),
- KDE se to stalo, pokud možno přesnou
adresu, včetně města nebo popisu místa
události, všímejte si orientačních bodů v okolí
(např. obchodní dům a okolí popište),
- KDO volá (uveďte své jméno a kontakt, číslo
telefonu, ze kterého voláte).
- Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu
operátor tísňové linky nevyzve (potřebuje

Na konci září se povedl zorganizovat Sychrovský
pohár, soutěž v požárním útoku. Letos vyhráli
muži z SDH Dneboh a ženy z SDH Košťálov.
Družstvo mužů z SDH Radimovice se umístilo
na 16. místě. Fanoušci Sychrovského poháru se
mohou těšit na 33. ročník, který se uskuteční
22. května 2022.
Pod dohledem „prezidenta Václava Havla“ se
16.října uskutečnila před libereckou radnicí
Slavnost hasičských praporů. Úderem desáté

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
hodiny slavnostně napochodovaly praporečníci
s prapory sborů dobrovolných hasičů
okresu Liberec před historickou radnici, aby
jednotlivé prapory byly dekorovány pamětními
stuhami. Ocenění sborům za jejich pomoc při
mimořádných událostech předali významní
hosté. Pamětní stuhu obdržel i prapor Sboru
dobrovolných hasičů Radimovice.
V rámci Slavnosti praporů obdržel od okresního
sdružení hasičů Liberec poděkování za
dlouholetou aktivní činnost v požární ochraně
starosta sboru Ing. Aleš Šrytr a Ladislav Iker za
aktivní práci zejména rozhodčích.
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ZZS LK MÁ AKREDITACI
SVĚDČÍCÍ O KVALITĚ SLUŽEB
Úsilí všech zaměstnanců Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje o získání
akreditačního osvědčení v oblasti kvality a
bezpečí poskytované péče bylo korunováno
úspěchem. Členové Spojené akreditační komise
v uplynulých dnech navštívili pracoviště
výjezdových základen ZZS LK, kde prověřovali
kvalitu a bezpečí poskytované péče či soulad s
legislativními a odbornými normami.

Dne 11. listopadu se v Centru hasičského
dění v Přibyslavi konal slavnostní akt udílení
vyznamenání Zasloužilý hasič. Náš sbor má
od roku 2014 Zasloužilého hasiče Ing. Václava
Holečka a letos toto vyznamenání bylo uděleno
Ladislavu Ikerovi, který je členem SDH
Radimovice od roku 1.1.1974. Gratulujeme!

Kroužek mladých hasičů přivítá mezi sebou
kluky a holky, kteří mají chuť sportovat, zažít
dobrodružství na soutěžích i výletech. Zájemci
se mohou hlásit na tel. čísle 728 148 061.
Přihlásit se mohou i děti mladší 6 let.
Dagmar Šrytrová

A byli spokojeni. Předseda představenstva
SAK Ivan Staněk tak 30. listopadu 2021 předal
osvědčení o získání akreditace. „Jsem opravdu
rád. V minulých měsících jsme se na akreditaci
všichni poctivě připravovali, nastavili jsme
řadu nových procesů a pravidel. V tuto chvíli
můžeme říct, že jsme v České republice
jediná záchranka s platným akreditačním
osvědčením. To dokládá mimo jiné zejména
kvalitu našich služeb a také to, že máme
správně nastavená veškerá vnitřní pravidla
jako je například oznamování nežádoucích
událostí, nakládání s nebezpečným odpadem,
a podobně,“ vysvětlil ředitel Kramář. Zároveň
poděkoval všem zaměstnancům záchranky za
opravdu odpovědný přístup nejen k akreditaci,
ale zejména za to, že svou práci dělají tak, že k
ní akreditační komise neměla výhrady. „Starost
o bezpečí a kvalitu námi poskytované péče je
nikdy nekončící proces. Ale určitě stojí za to,“
dodal.
ZZS LK také „představila“ další vůz RV Škoda
Kodiaq, který v těchto dnech přibyl do její

ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE 
flotily. Za pacienty v něm bude jezdit lékařská
posádka z liberecké základny. Je vybaven stejně
jako ostatní vozy RV, to znamená, že nebude
sloužit pro přepravu pacientů a v nástavbě
tedy není lůžková úprava, jsou v něm ale
veškeré přístroje, které může lékař v terénu
potřebovat. „Podařilo se nám tak konečně
obnovit a sjednotit všechna výjezdová vozidla
včetně záložních. Naše lékaře a záchranáře už
neuvidíte na silnicích v jiných vozech než Škoda
Kodiaq a Mercedes Benz,“ uvedl Kramář.
„Obnovu vozového parku Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje jsme
započali před třemi lety. Díky tomu mohou
naši záchranáři vyjíždět na pomoc lidem v
moderních sanitách. Jejich práce je nesmírně
náročná, a o to víc se to projevuje v době
koronavirové pandemie. Enormního nasazení
zdravotníků si nesmírně vážím a velice jim
děkuji,“ uvedl hejtman Martin Půta. A doplnil
ho radní pro resort zdravotnictví Vladimír
Richter:
„Investice do modernizace Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje jsou
naší prioritou. Díky tomu můžeme snižovat
dojezdové časy záchranářských vozidel a
zkvalitňovat zásahy zdravotníků. Kvalitní
zdravotní péče se tak dostane ke každému z více
než 450 tisíc lidí žijících v Libereckém kraji.“
Záchranáři také předali další svou samolepu
„Pomohl jsem zachránit lidský život“, kterou
oceňují ty, kdo se zvlášť duchapřítomně a
správně zachovali při pomoci jiným v nouzi.
Dostal ji od nich Jiří Žďárský, který dne 18.9.
2021 zcela příkladně zavolal přes aplikaci
Záchranka zdravotnickou pomoc muži, který
náhle zkolaboval na nohejbalovém hřišti.
Zároveň s pomocí operátorky na telefonu vedl
resuscitaci
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Rozsvícení vánočního stromu v Radimovicích
na návsi proběhlo v neděli 28.11. na první
advent. Program byl pouze skromný, i
vzhledem k protiepidemickým opatřením, ale i
tak nás potěšila hojná návštěvnost, a to i přesto,
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že slabě poprchávalo. U stromu nám zazpívaly
děti ze ZŠ Radostín koledy, pro posluchače
byl k dispozici čaj, svařené víno, vánočky i
štoly. A pak se rozsvítil strom. Atmosféra byla
čarovná, pospolitá a my za kulturní komisi
moc děkujeme, že i v těchto složitých dobách
pomáháte udržet v obci kulturu. Přejeme
překrásné vánoční svátky!
RADIMOVICKÝ MIKULÁŠ
I letos, když se v obci setmělo, se 5.12. vydal na
svou pouť Mikuláš s družinou. Čerti chřestili
řetězy, andělé svítili lucerničkami a Mikuláš
si důstojně nesl svou berlu a Knihu hříchů. Už
zdálky, z tepla svých domovů, je děti vyhlížely
a koukaly, kdy se objeví družina, která letos
putovala nejprve s vozíkem a ponym, a
pak v doprovodu koníka, i na jejich prahu.
Mikuláš se po celé akci, která trvala bezmála
4 hodiny (dá to práci, než družina obejde
všechna stavení), exkluzivně pro radimovický
Zpravodaj svěřil, že je spokojený s místními
dětmi: „Většina z nich byla hodná a pomáhala
v domácnosti rodičům, mnozí dokonce slíbili,
že své chování ještě do příštího setkání vylepší,
budou si uklízet pokojíčky, čistit zuby a uši, bez
reptání poslouchat maminku a tatínka…“ „Ale
brambor jsme taky nerozdali málo!“ zablekotal
čert za Mikulášem. Inu, jak soudil Mikuláš,
vždy je, co zlepšit. Ovšem všechny děti byly
na příchod Mikuláše připravené s písničkou
nebo básničkou, jen některým mladším došla
tváří v tvář čertům řeč a nezachránily to ani
milé úsměvy andělů. Tak snad budou během
následujícího roku radimovické děti tak hodné,
že už nebude čertů vůbec třeba!
Vanda Zaplatílková Hutařová
OLDIES PÁRTY
Večer 6.11. jsme se rozhodli s kulturní komisí, na
základě podnětů zvenčí, uspořádat první Oldies
párty ve Víceúčelové hale v Radimovicích.
Diskotéková světla svítila, hudba hlasitě hrála
pod taktovkou DJky Uršuly Zlověstné, která
nám obětovala celou noc pouze za dobrovolné
vstupné, a pivo a jiné alkoholické nápoje tekly
proudem. Nálada panovala vynikající.
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