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SLOVO STAROSTY
Slovo starosty

Vážení spoluobčané, nastalo nám jaro, období roz-
puku a plynule přecházíme z jednoho nouzového stavu 
do druhého. Covid 19 je doufejme na ústupu, ale začal 
nás všechny ohrožovat nový virus jménem Putin. V této 
nelehké době jsem opravdu rád, že se dokážeme sem-
knout a pomoci..

Budova obecního úřadu poskytla střechu nad hla-
vou jedné babičce a dvěma maminkám se čtyřmi dětmi 
z Ukrajiny. Ve spolupráci s  místními obyvateli a obcí 
Vlastibořice jsme urychleně vybavili kancelářské pro-
story, které se rázem přeměnily na “domov“. Jde o velmi 
slušnou rodinu, která je vděčná za pomoc okolí. Přivydě-
lávat se jim daří zatím pouze příležitostně a to například 
mytím oken, prací na zahradách nebo úklidem. Pokud 
by někdo měl pracovní nabídku, prosím kontaktujte 
pí Holubcovou na tel.č. 485146101, nebo e-mailem na 
info@radimovice.cz. Tímto bych chtěl poděkovat všem 
spoluobčanům, kteří se zapojili do pomoci této rodině, 
jmenovitě p.Pavel Sýkora, který zakoupil novou pračku, 
p. Ladislav Dvořák ml. který nechá vyrobit šatní skříň, 
p.Štefan Demeter poskytl mikrovlnou troubu a dalším 
dobrovolníkům, kteří přinesli oblečení, jídlo a poptané 
doplňky. Ukrajinská rodina si vaší pomoci moc považuje 
a je za ni neskutečně vděčná. 

Máme tu jednu informaci od Sokola Radimovice a 
to ohledně půjčování klíčů k místnímu areálu sportovi-
ště. Klíče už není možno půjčovat u Rejhových, hledají 
se další zodpovědné ruce a nebo náhradní elektronické 
řešení. 

Blíží se nám 30.duben, se kterým přichází tradiční 
pálení čarodějnic. Akce se uskuteční u rybníka, kde se 
za přítomnosti SDH Radimovice spálí hromada větví 
z jarního ořezu a u menšího ohýnku si společně opečeme 
buřty. Po setmění a za příznivého počasí se děti mohou 
těšit na lampionový průvod. 

Odborný arborista pan Jelínek z  Vlastibořic nám 
prořezal lípy na návsi. Některým z důvodu nadměrného 
prosychání a  pro zvýšení bezpečnosti svázal koruny.  

Rekonstrukce obecního bytu proběhla od samých 
základů. Vyměnily se kompletně podlahy, oškrábaly se 
stěny, 6x se celý byt vybílil, vyměnila se všechna světla 
a vypínače. Do koupelny se pořídil nový sprchový kout, 
vše se řádně vyčistilo a nyní se čeká pouze na novou ku-
chyňskou linku. 

Od 1.ledna 2022 pracuje pro obec pan Štefan De-
meter již na plný úvazek. Jeho pomoc jsme ocenili jak 
v zimě při úklidu sněhu, tak při vyklízení a rekonstrukci 
výše zmíněného obecního bytu. Dále nám je vždy nápo-

mocen při obecních akcích, provádí úklid a údržbu obce.  
Mnoho otázek je také kolem prodejny na návsi.  Za-

stupitelstvo obce odsouhlasilo a již v prosinci 2021 za-
koupilo pozemek od p.Šulce a pí Lankové, který navazuje 
na náves a chystá se zde vystavět svou obecní budovu 
s prodejnou. Již nyní se zpracovává studie podoby této 
novostavby, která bude předpokládám v květnu předsta-
vena veřejnosti. 

Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné jaro a  pevné 
zdraví.

Váš starosta Ondřej Zoubek
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7. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 13. 12. 2021

Přítomno: 7 zastupitelů
Dále přítomni: 6 občané

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 29.11.2021.

1. Zahájení - schválení programu, jmenování 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřo-

vatelů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání.
3. OZV odpady 2022.
4. Rozpočet obce na rok 2022. 
5. Nákup pozemku obcí Radimovice. 
6. Změna UP – výběr zpracovatele.
7. Diskuse.
8. Závěr. 

Program jednání byl doplněn o body:
•  Smlouva o směně pozemků s manželi Kohout-
kovými.
• Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ (oceňování 
věcných břemen infrastruktury) 
• Vyřazení elektroniky z inventury 
• Rally Bohemia 2022
• Darovací smlouva Kompakt – příspěvek na 
auto pro peč.službu
• Žádost o odkoupení obecního pozemku ing.
Vendulkou Rozkovcovou
• Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO MR 
Jizera v roce 2021
• Žádost o snížení odměny zastupitele. 
• Žádost o vyjádření k novostavbě RD, p.č. 
120/11, k.ú. Radimovice u Sychrova
 • Rozpočtové opatření 5/2021

Námitky proti programu: nejsou

Zapisovatelem byl určen: Robert Marek
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Casanova, 
     Aleš Bursa

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Program jednání byl schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
Usnesení č. 22/2013 – trvá 
(uzavření kupní smlouvy)

3. OZV odpady 2022.
Usnesení č. 58/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
obecně závaznou vyhlášku obce Radimovice  
č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání ko-
munálního odpadu z nemovité věci účinností 
od 1.1.2022.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

Usnesení č. 59/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
peněžitý dar na rok 2022 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 místního 
poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci
- občan, žijící sám v rodinném domě v k.ú. 
Radimovice
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HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

4.   Rozpočet obce na rok 2022.
Návrh rozpočtu na rok 2022 byl uveřejněn na 
úřední desce obecního úřadu od 24.11.2021 do 
13.12.2021.
Usnesení č. 60/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
a) rozpočet obce Radimovice na rok 2022 na 
straně příjmů   v celkové výši 4.489.000,- Kč a 
na straně výdajů v celkové výši 7.880.040,- Kč, 
schodek ve výši -3.391.040,- bude dotován 
z finančních prostředků z účtů obce.  

b) rozpočtové změny z časových důvodů od 
posledního jednání zastupitelstva obce do kon-
ce účetního období tj. do 31.12.2021 schvaluje 
starosta obce v plném rozsahu rozpočtové 
skladby do výše 100.000,- Kč s výjimkou kapi-
tálových operací a dává na vědomí zastupitel-
stvu obce při nejbližším jednání

c)podrobný rozpis rozpočtu a následné 
úpravy v průběhu účetního období 2021 mezi 
položkami v rámci jednoho paragrafu provede 
starosta obce

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

5.  Nákup pozemku obcí Radimovice
Předsedající navrhl nákup nově odděleného 
pozemku č. 1007/2 o výměře 430m2, vzniklého 
rozdělením pozemku p.č. 1007 na základě ge-
ometrického plánu č.501/2021 Ing. Jaroslavem 
Hanzlem za majitelem navrženou tržní cenu 
3.000,- Kč/m2.

Usnesení č. 61/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
nákup pozemku č. 1007/2 o výměře 430 m2 za 
dohodnutou částku 3.000,-/m2 tj 1.290.000,- 
od majitelů Simony Lankové a Josefa Šulce 
(dále jen prodávající)
A  U K L Á D Á
starostovi obce podepsat s prodávajícími kupní 
smlouvu na nákup pozemku č.1007/2 v k.ú. 
Radimovice u Sychrova.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

6.  Změna ÚP obce, výběr zpracovatele
Starosta obce vyhlásil poptávkové řízení na 
zpracovatele změny části ÚP, poptal 6 projek-
tantů, zpět dostal dvě nabídky. 
Nabídka č. 1
 – Ing. Edvard Žaluda – 147.620,- Kč s DPH
Nabídka č. 2 
– SURPHMO HK – 148.830,- s DPH 
Usnesení č. 62/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
jako zpracovatele změny části ÚP Nabídku 
č. 1 – Ing. Edvarda Žaludu za nabídkovou 
částku  147.620,- Kč s DPH a
A  U K L Á D Á
starostovi obce podepsat smlouvu o dílo na 
částku 147.620,- Kč s DPH s Ing. Edvardem 
Žaludou

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

7.  Smlouva o směně pozemků s manželi 
Kohoutkovými.
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Předsedající vysvětlil situaci kolem nedo-
řešeného vypořádání na chodníku u „Třech 
Svatých“ a vysvětlil několikanásobné jednání 
s manželi Kohoutkovými. Konečná a platná 
dohoda o směně pozemků pod vybudovaným 
chodníkem o výměře 22 m2 za stejnou výměru 
z p.č. 685/2 vše v k.ú.Radimovice u Sychrova.
Usnesení č. 63/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
Výměnu pozemků o výměře 22 m2 z p.č. 
685/6 za stejnou výměru na p.č. 685/2 dle 
GP č.51/2021 Ing Ivany Tarabové ze dne 
22.10.2021.
A  U K L Á D Á
Starostovi obce podepsat smlouvu o směně 
pozemků s manželi Kohoutkovými. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 1

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

8. Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ 
(oceňování věcných břemen infrastruktury).
Předsedající přednesl souhrnné stanovisko 
ke zřizování a oceňování věcných břemen na 
majetku obcí. Nezbývá než se tímto řídit. 
Usnesení č. 64/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
B E R E    N A   V Ě D O M Í 
souhrnné stanovisko ke zřizování a oceňování 
věcných břemen na majetku obcí.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 2 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

9. Vyřazení elektroniky z majetku obce
    (inventury).
Usnesení č. 65/2021
Zastupitelstvo obce po projednání 
B E R E    N A   V Ě D O M Í

Protokol o diagnostice stavu zařízení, 
na základě těchto jsou doporučené k vyřazení:
1x Monitor ViewSonic 
1x Monitor Benq 
1x tiskárna Brother 
1x PC LYNX Knihovna ič.: 251/00500391 
1x PC LYNX ič.: 572 
1x Yüsmart 178MP-S 
1x Samsung 943NW 
1x Canon MP1211-DLE

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

10. Žádost o povolení Rally Bohemia 2022
Usnesení č. 66/2021
Za základě žádosti Autoklubu Bohemia 
p. Pavláta zastupitelstvo obce 
S C H V A L U J E
žádost o průjezd Rally Bohemia 2022 , sou-
hlasí s uzavírkou silnice III.třídy, souhlasí 
s objízdnou trasou, souhlasí s vydáním roz-
hodnutí o zvláštním užívání a uzavírky místní 
komunikace obcí s rozšířenou působností. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 1 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

11. Darovací smlouva Kompakt 
– příspěvek na auto pro pečovatelskou službu
Usnesení č. 67/2021
Zastupitelstvo obce na základě projednání
S C H V A L U J E
darovací smlouvu se spol. KOMPAKT 
spol.s.r.o., peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč na 
zakoupení Socálního automobilu pro Spoko-
jený domov o.p.s. Obec Radimovice bude na 
vozidle mít označení a logo obce.
A  U K L Á D Á
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Starostovi obce podepsat smlouvu na poskyt-
nutí finančního daru.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 1 2

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

12. Žádost o odkoupení pozemku obce 
Radimovice
Předsedající přednesl návrh žadatelky Ing.
Vendulky Rozkovcové na odkup části pozemku 
č. 1327 (komunikace) o výměře 84 m2

Usnesení č. 68/2021
Zastupitelstvo obce pro projednání
Z A M Í T Á
Odkup jakékoli výměry z p.č. 1327 s odůvod-
něním, že při případné rekonstrukci komuni-
kace na p.č. 1327 a jejím rozšíření by komuni-
kace nesplňovala parametry průjezdnosti.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

13. Kontrolní zpráva o finanční činnosti 
DSO MR Jizera v roce 2021.
Usnesení č. 69/2021
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 2021.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

14. Žádost o snížení odměny za práci 
zastupitele obce Radimovice.
Předsedají přednesl žádost Miroslava Jecha 

o snížení odměny zastupitele – místostarosty 
obce na 3500,- měsíčně od ledna 2022 do kon-
ce funkčního období.
Usnesení č. 70/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
snížení odměny zastupitele – místostarosty 
obce na 3500,- měsíčně od ledna 2022 do kon-
ce funkčního období.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

15. Žádost o souhlas s umístěním stavby RD
 na p.č. 120/11 k.ú. Radimovice u Sychrova.
Předsedající přednesl žádost o souhlas s umís-
těním stavby RD, ČOV, napojení na veřejný 
vodovod, napojení na komunikaci p.č. 1292 na 
p.č. 120/5 Investora – Aleš Pavel, zpracovatel 
Ing.Jan Hrdina projektová a inženýrská činnost 
ve výstavbě.
Usnesení č. 71/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
Umístění stavby RD, ČOV, napojení na veřejný 
vodovod, napojení na komunikaci p.č. 1292 na 
p.č. 120/5 Investora – Aleš Pavel, zpracovatel 
Ing.Jan Hrdina projektová a inženýrská činnost 
ve výstavbě RD a ČOV na p.č.1250/2, kú. Ra-
dimovice bez námitek s podmínkou dodržení 
zákona 183/2006 Sb (Stavební zákon).

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

16. Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Usnesení č. 72/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
měnu rozpočtu – rozpočtové opatření
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č. 5/2021 dle důvodové zprávy.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

17. Diskuze
Informace předsedajícího:
- Zůstatky na účtech k 13.12.2021:
   Běžný účet KB - 3.547.779,07 Kč
   ČNB – 338.241,80 Kč
   Spořící účet KB1 – 1.001.968,94 Kč
   Spořící účet KB2 – 2.129.611,61 Kč

- změna pojistky pojištění majetku, navýšení 
cen nemovitostí a přidání pojištění odpověd-
nosti zastupitelů vč. paní účetní.
- VO vyměněno, předáno, bude vyúčtováno na 
dotace.
- informace, za Vilou Zelenka investor hodlá 
vybudovat bazén.
- Traktor Solis předán obci, do Vánoc snad 
bude i vozík. 
-  zemřel nájemník p. Koťátko, předání bytu 
bude do 31.12.2021, poté nutná rekonstrukce
- již podal žádost o byt p. Hlavatý.
- ČOV pro obec – dotace postavena tak, že 
obec nese zodpovědnost a finanční náklady 
na údržbu atd, udržitelnost 10 let – v současné 
době by to bylo pro obec obrovsky finančně a 
časově nákladné, dotace se nevyplatí. Pokud 
by se našel jiný dotační titul, obec tuto debatu 
opět rozvine. 
- Cestička Zdařil – Rybář – cenová nabídka 58 
tis, plus cca 20 tis materiál (80 tis v rozpočtu 
na rok 2022)
- Žádost o poskytnutí vnitřních prostor pro 
práci s mládeží SDH Radimovice – do součas-
né doby možnost sálu na VBHZ, od března 
po rekonstrukci prostory společně s MC 
v přízemí OÚ.
=> A. Bursa se ptá proč nestačí spolkům pro-

stor ve VBHZ a zda opravdu někdo požádal 
o prostory v přízemí obecního úřadu.
=> starosta informoval, že prostory ve víceúče-
lové budově jsou nevhodné, jelikož jsou v pa-
tře a nejsou tam dostatečné úložné prostory. 
O využívání prostor v přízemí OÚ zažádal jak 
spolek MC v podzámčí, tak SDH Radimovice.
- návrh na zvýšení poplatku za knihovnu – 
děti 20Kč, Dospělí 60 Kč/ rok, projednáme na 
dalším zasedání zastupitelstva 
- A. Šrytr požádal o kopii smlouvy viz usnese-
ní č. 63/2021
- A.Šrytr požádal o vyřazení 4 zásahových při-
leb, včetně svítilen. Poškozené obleky se SDH 
bude využívat při pracovních schůzkách.
- F.Hofman – v návrhu rozpočtu nejsou uvede-
né investice na novou prodejnu.
=> Starosta – v rozpočtu jsou investice na 
projektovou dokumentaci nové prodejny ve 
výši 200 000 CZK
- Marková => proč nesvítí ani jedna lampa 
v uličce ke Škodům po jedenácté hodině. 
=> Starosta - prověříme a lampy přepojíme 
tak, aby svítily celou noc.
- Dvořák – chystá se kulturní komise organi-
zovat nebo se spolupodílet na Masopustu.
=> Jenšovský – kulturní komise nemá v plánu 
organizovat Masopust, ale bude se podílet na 
organizaci Masopustu.

18. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:45  
hod.
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1. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 7. 2. 2022

Přítomno: 5 zastupitelů
Dále přítomni: 2 občané

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 31.1.2022.

1. Zahájení - schválení programu, jmenování 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřo-

vatelů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání.
3. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku 

výjezdové jednotky Radimovice.
4. Výroční zpráva dle §106 zák. 99 Sb. za rok 

2021. 
5. Záměr pronájmu bytové jednotky, zřízení 

komise pro výběr nájemníka. 
6.  Rozpočtové opatření 6/2021.
7. Žádost o vyjádření k Ú.Ř. IV-12-4021731 

LB- Radimovice – ppč120/11, kNN+SS101.
8. Žádost o projednání odprodeje části pozem-

ku p.č.1001 v k.ú.Radimovice.
9. Diskuse.
10.  Závěr. 

Program jednání byl doplněn o body:
• Žádost o souhlas s umístěním novostavby RD 
na p.č. 188/15 k.ú. Radimovice u Sychrova.
• Smlouva o zřízení služebnosti LI 063 011 
Radimovice vodovod v lokalitě Šulcovi.
• Žádost o umístění oplocení pozemků novosta-
veb v lokalitě  Šulcovi.

Námitky proti programu: nejsou

Zapisovatelem byl určen: Robert Marek

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Casanova, 
     Aleš Bursa

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Program jednání byl schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
 Usnesení č. 22/2013 – trvá 
(uzavření kupní smlouvy)
 Usnesení č. 2/2021 – trvá
(aktualizace nařízení zimní údržba)
 Usnesení č. 61/2021 – splněno
(smlouva o koupi pozemku 1007/2, 
zapsáno na KÚ)
 Usnesení č. 62/2021 – nesplněno
(smlouva o dílo nepředložena)
 Usnesení č. 63/2021 – nesplněno
(smlouva o směně v řešením s právníkem)
 Usnesení č. 67/2021 – splněno
(smlouva podepsána)

3. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku 
výjezdové jednotky Radimovice .
Usnesení č. 1/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
vyřazení nepotřebného majetku výjezdové 
jednotky obce Radimovice na základě vyřazo-
vacího protokolu a doporučení inventarizační 
komise.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

4.   Výroční zpráva dle §106 zák. 99 Sb. 
za rok 2021. 
Usnesení č. 2/2022
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B E R E    N A   V Ě D O M Í
výroční zprávu o poskytování informací  
v roce 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb., 
O svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

5.  Záměr pronájmu bytové jednotky, zřízení 
komise pro výběr nájemníka
Předsedající navrhl komisi pro výběr nájemní-
ka do bytové jednotky na adrese Radimovice 
47 ve složení: 
Předseda komise: Vladimír Casanova
Členové komise:  Robert Marek, Miroslav Jech, 
Aleš Bursa, Ondřej Zoubek
Usnesení č. 3/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
Složení komise pro výběr nájemníka do bytové 
jednotky na adrese Radimovice 47 ve složení 
předseda komise- Vladimír Casanova, členové 
komise: Robert Marek, Miroslav Jech, Aleš 
Bursa, Ondřej Zoubek
A  U K L Á D Á
starostovi obce vyhlásit záměr pronájmu 
bytové jednotky od předpokládaného data 
dokončení rekonstrukce bytu.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

6.  Rozpočtové opatření č. 6/2021
Usnesení č. 4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 
č. 6/2021 dle důvodové zprávy.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

7.  Žádost o vyjádření k Ú.Ř. IV-12-4021731 
LB- Radimovice – ppč120/11, kNN+SS101.
Předsedající přednesl záměr provést stavbu ka-
belové přípojky NN č. IV-12-4021731 LB-Ra-
dimovice-ppč.120/11,kNN+SS101 skrze do-
tčené pozemky stavbou parc.č. 120/11, 120/5, 
1306, 1076, 1075, st.24, 1128, 1278,1132, 1134 
v kú. Radimovice u Sychrova, na základě plné 
moci žadatelem KOLLERT ELEKTRO s.r.o., 
Svárovská 108, 460 10 Liberec 22, investorem 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV – Podmokly.
Usnesení č. 5/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
B E R E    N A   V Ě D O M Í
záměr provést stavbu kabelové přípojky 
NN č. IV-12-4021731 LB-Radimovice-
-ppč.120/11,kNN+SS101 
A  U K L Á D Á
starostovi obce zveřejnit na UD záměr provést 
stavbu. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

8. Žádost o projednání odprodeje části po-
zemku p.č.1001 v k.ú.Radimovice.
Předsedající přednesl návrh žadatelky Dity 
Vyhnánkové, Radimovice 41, zda by obec Ra-
dimovice mohla odkoupit cca 5 m2 pozemku, 
které užívá (vývěska OU a poštovní schránka) 
z pozemku p.p.č.1001 o výměře cca 5 m2. Tato 
navrhuje za úplatu 10.000,- Kč.
Usnesení č. 6/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S O U H L A S Í
s návrhem na odkoupení části pozemku p.č.
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1001 za předem dohodnutých podmínek. 
Zastupitelstvo obce
U K L Á D Á
starostovi obce nechat zpracovat GP na do-
tčenou část pozemku a na jeho základě nechat 
zpracovat kupní smlouvu a žádost o vklad do 
katastru. Vypracování GP, smlouva o koupi a 
poplatek za vklad do katastru půjdou na vrub 
OÚ Radimovice.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

9. Žádost o souhlas s umístěním novostavby 
RD na p.č. 188/15 k.ú. Radimovice 
u Sychrova.
Předsedají přednesl žádost p. K. Slívy o umís-
tění novostavby RD na pozemku č. 188/15, 
k.ú. Radimovice u Sychrova a v této souvislosti 
žádost o sjezd z komunikace. 
Usnesení č. 7/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E 
variantu č.1 umístění RD s garáží na pozemku 
č. 188/15, k.ú. Radimovice ze žádosti p. K.Slívy 
a souhlasí se sjezdem z komunikace p.č. 1274 
za dodržení podmínek stavebního zákona.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

10. Smlouva o zřízení služebnosti LI 063 011 
Radimovice vodovod v lokalitě Šulcovi
Usnesení č. 8/2022
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 zřízení služebnosti inženýrské sítě – 
vodovod, číslo stavby LI 063 011 v délce 6 m za 
částku  10.000,- Kč dle usnesení č. 37/2011 (ce-
ník za zřízení věcných břemen na pozemcích 
obce Radimovice)
a  u k l á d á
starostovi obce podepsat se Severočeská vo-
dárenská společnost a.s., se sídlem Přítkov-
ská 1689, 415 50 Teplice, IČ:49099469, DIČ: 
CZ49099469, zastoupená Bc. Patrikem Nová-
kem, na základě pověření, smlouvu o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě – vodovod ,číslo 
stavby LI 063 011 za částku  10.000,- Kč.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

11. Žádost o umístění oplocení pozemků 
novostaveb v lokalitě novostaveb Šulcovi.
Předsedající přednesl návrh p.Durníka, zá-
stupce stavebníků, kteří mají pozemky těsně 
sousedící s tělesem komunikace na p.č. 1273, 
1016/6, 1060/12 a kde žádají o možnost oplo-
cení jimi zakoupených pozemků přesně po 
hranici pozemků a navrhují budoucí úpravu 
zimní údržby tak, že se na této budou staveb-
níci do budoucna podílet. 
Zastupitelstvo obce po projednání
Z A M Í T Á 
návrh na stavby oplocení po hranici pozemků 
v lokalitě -Šulcovi podél p.p.č. 1273, 1016/6, 
1060/12 a trvá na odstupu oplocení minimálně 
1 m od uliční čáry na straně kde se nenachází 
VO a VR.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

17. Diskuze
Informace předsedajícího:
- Zůstatky na účtech k 7.2.2022:
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 Běžný účet KB – 2.086.194,46 Kč
   ČNB – 357.284,- Kč
   Spořící účty KB celkem – 3.223.163,34 Kč
- K.K. se bude podílet na letošním Masopustu, 
pomůže s občerstvením  a organizací, hlavní 
část masopustu organizuje p.L.Dvořák ml., 
kdo by měl čas a chuť, budeme rádi za pomoc.
- Potřeba úpravy lip na návsi, v příloze nabíd-
ka p. Jelínka za částku 36.000,- bez DPH.
- Jarní brigáda  - 2.4.2022  - bude vyhlášeno 
s dostatečným předstihem, prosím o návrhy na 
úpravy veřejné zeleně i míst úklidu , občerstve-
ní bude zajištěno.
- návrh na umístění popelnic na tříděný odpad 
na parcele p.p.č. 823, k.ú Čtveřín, bylo poptá-
no a nebyl zde souhlas většiny sousedů.
- kontrolní a finanční výbor – závěrečná zprá-
va předložena.. 
- změna správce víceúčelové budovy – p. Vla-
dimír Casanova
- cenová nabídka na zbudování vsaku na 
p.č.1011/5 od p. Hauzra dle projektu fy.Zikuda 
je 140.237,- Kč
- studie „stavba samoobsluhy a zázemí obce 
na p.č. 1007/2 v k.ú. Radimovice u Sychrova 
od Ing. Arch. Vojtěcha Pánka za  nabídkovou 
cenu 35.500,- s DPH, termín do 10.5.2022.
- smlouva o směně s p. Kohoutkem, čeká se 
na smlouvy vypracovanou právníkem Mgr.
Pintou.
- školení hasičů výjezdové jednotky – první 
pomoc s certifikátem o zkoušce, 1500,- za oso-
bu, minimální počet 8 účastníků. (12.000,- Kč)

18. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:25  
hod.

MARIÁŠOVÉ OHLÉDNUTÍ

V loňském roce se nám podařilo dohrát další 
ročník radimovické mariášové ligy. Odehrát 
celkem 5 soutěžních turnajů se nám tentokrát 
protáhlo téměř na 2 roky, ale povedlo se. Do 
hry se postupně zapojilo 18 hráčů a na celkové 
vítězství tentokrát dosáhl opět nový vítěz – 
Martin Preisler. Ve finálovém turnaji zaútočil 

ze zadní pozice, turnaj vyhrál a odsunul až 
na celkové třetí místo obhájce titulu, Tomáše 
Peštu. Na krásném celkovém druhém místě 
skončil tentokrát nejlepší domácí hráč – Láďa 
Dvořák.
 
V pátek 25.3.2022 jsme již rozehráli nový 
(pátý) ročník RML. Jeho úvodního turnaje se 
zúčastnilo 13 hráčů a zcela jednoznačně ho 
ovládl další domácí hráč Láďa Voštenák, který 
odolal u finálového stolu silnému semilskému 
tandemu – druhému Tomáši Peštovi a třetímu 
Danovi Strnadovi a do dalších turnajů si pone-
se solidní náskok 6 bodů. Jako čtvrtý skončil  
v tomto turnaji domácí Robert Marek.
Výsledky 10 nejlepších hráčů:

Za pořadatele - Jarda Žalský.

MASOPUST 2022

Po jednoročním půstu, kdy se akce uskuteč-
nila ve velmi omezeném kruhu pouze dvou 
účastníků, se letos opět do ulic obce vrátil 
průvod plný masek, smíchu, dobrého jídla 
a pití. Sobotní odpoledne 26. února se totiž 
v Radimovicích znovu konal Masopust.

Masopustní masky se sešly ve své tradiční, 
i zcela nové podobě. K vidění, tak byly jak 
maškary slaměné, strakaté a ušmudlané, tak i 
zcela nové figurky a postavy z říše zvířat a pohá-
dek, či prken, která znamenají svět. Jinak, se ale 
průvod držel zaběhnutých a funkčních pravidel. 
Sraz masek a první kobliha s panáčkem u Rej-
hových, dále příchod na náves s představením 
masek a předání klíče od obce z rukou pana 
starosty, obchůzky po jednotlivých domech

1.  PREISLER Martin 98 1.  VOŠTENÁK Láďa
2.  DVOŘÁK Láďa 92 2.  PEŠTA Tomáš
3.  PEŠTA Tomáš 89 3.  STRNAD Daniel
4.  ČERNÝ Vojta 88 4.  MAREK Robert
5.  PEŠTA Daniel 85 5.  MAZÁNEK Edward
6.  ŽALSKÝ Jarda 83 6.  PEŠTA Daniel
7.  STRNAD Daniel 83 7.  DVOŘÁK Láďa
8.  NOVÁK Radek 60 8.  ŽALSKÝ Jarda
9.  ROJAR Jarda 56 9.  PREISLER Martin

10.  MAREK Robert 56 10.  ŽĎÁRSKÝ Jan

TOP 10 RML 2020-2021 
(jméno/body)

TOP 10 turnaje T1/2022 
(jméno/body)

1.  PREISLER Martin 98 1.  VOŠTENÁK Láďa
2.  DVOŘÁK Láďa 92 2.  PEŠTA Tomáš
3.  PEŠTA Tomáš 89 3.  STRNAD Daniel
4.  ČERNÝ Vojta 88 4.  MAREK Robert
5.  PEŠTA Daniel 85 5.  MAZÁNEK Edward
6.  ŽALSKÝ Jarda 83 6.  PEŠTA Daniel
7.  STRNAD Daniel 83 7.  DVOŘÁK Láďa
8.  NOVÁK Radek 60 8.  ŽALSKÝ Jarda
9.  ROJAR Jarda 56 9.  PREISLER Martin

10.  MAREK Robert 56 10.  ŽĎÁRSKÝ Jan

TOP 10 RML 2020-2021 
(jméno/body)

TOP 10 turnaje T1/2022 
(jméno/body)
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a večerní program ve víceúčelové budově.

Po představení masek a zahájení akce na návsi, 
kterému přihlížela velká řada místních i přes-
polních diváků, se vyrazilo na první obchůzku. 
Tentokrát to bylo do domovu seniorů BeneVita 
v Radimovicích. Zde jsme měli možnost strávit 
asi 20 minut s lidmi, kteří už nemohou skotačit 
tak jako my, ale bylo vidět, že si to i přes tento 
handicap uměli užít. Někteří se dali i do tance, 
nebo si s námi jen povídali. Po úvodní zdravici 
zahrála naše živá kapela k poslechu pár starých 
fláků z repertoáru lidovek. Na některých očích 
byla vidět slzička, některá ústa si potichu zpíva-
la. Další na programu byla krátká hra Svatba a 
poté jsme se s obyvateli domova podělili o uko-
řistěné i donesené dobroty a soutěžní koblihy.

Další obchůzky směřovaly k Zárybnickým, 
Dvořákovým a končili jsme u Hloušků. Na 
všech těchto místech bylo možné se bohatě 
občerstvit, ochutnat pokrmy pro masožravce, 
vegetariány i milovníky sladkého a vše splách-
nout něčím chlazeným, teplým, jemnějším i 
ostřejším. Všude, ale až poté, co Laufr se svou 
družkou služně a hlasitě požádali hospodáře 
s hospodyní a povolení ke vstupu a následně 
si s nimi v kole skočili, opět za doprovodu živé 
hudby.

Po ukončení obchůzek jsme se přesunuli do 
víceúčelové budovy. Zde již byla přichystána 
další část odpoledního programu. Basu s hous-
lemi a harmonikou vystřídala druhá kapela 
s kytarami a klávesami, pilo se čepované pivo 
a jedlo se vše, co kdo donesl z vlastních zásob, 

to co se pobralo na obchůzkách cestou, ale i 
obec poskytla pár dobrot, hrazených z části 
svého rozpočtu. Diváci, se tak mohli bavit při 
recitaci básniček od třech náctiletých slečen, 
nebo při hudební vložce tria dalších náctiletých 
v sestavě housle /  pozoun / klávesy . Nesmělo 
však chybět ani vyhlášení nejlepších masek a 
vítěze o Nejlepší Masopustní koblihu. Za dětské 
masky letos zvítězily malé kuchařky a v dospělé 
kategorii to byla skupinka mimů, kteří toho za 
celý den opravdu moc nenamluvili. Po dvouleté 
nadvládě v koblihové soutěži došlo letos ke 
změně na postu nejvyšším. Novou vítězkou, 
která si odnesla putovní pohár se stala paní Jana 
Bradáčová, která byla tříčlennou komisí zvolena 
naprosto jednohlasně. Všem vítězům tímto tedy 
ještě jednou gratuluji. No a po vyhlášení všech 
cen, recitaci a hudební vložce došlo na zlatý 
hřeb tohoto večera. Po postavení kulis, utišení 
diváků a filmové klapce, nám parta místních 
ochotníků s ochotou jim vlastní zahrála pohád-
ku O Sněhurce. Jak asi tušíte, nebyla to pohádka 
zcela tradiční a také letos se v ní objevilo něco, 
co Vám ve školce zcela určitě nečetli… Skvělé 
herecké výkony a celková choreografie byly 
odměněny hlasitým potleskem. A jelikož se již 
čas mírně nachýlil a hladina krve v alkoholu se 
postupně zmenšovala, přešli jsme plynule k zá-
věrečnému programu, kterým je tradiční mod-
litba za naši basu a její pohřbení. Paní farářka 
s Laufrem při tomto obřadu dlouze a klidně 
hovořili a děkovali base za služby, kterými nám 
byla a bude prospěšná. Nakonec byla basa po-
hřbena a tím se letošní ročník Masopustu mohl 
úspěšně zakončit. To vše nám však nebránilo 
v tom, dopíjet a dojídat co ještě zbylo, vrhnout 
se opět do tance, nebo jen s unavenýma noha-
ma sedět u stolů a klábosit s přáteli. Těm, které 
hlasitější projev rušil z otevřených oken, se 
ještě jednou omlouvám. I tak si ale nemyslím, 
že bychom přetahovali jak časovou měrou, tak 
silou decibelů.

Závěrem mi tedy dovolte poděkovat všem, kteří 
se se mnou po roční pauze opět do akce pustili, 
věnovali tomu svůj čas, úsilí, finance za tvorbu 
masek nebo darované občerstvení, či se jinak 
podíleli na zdárném uskutečnění, již osmého 
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ročníku Masopustu v Radimovicích. Snažím se 
také věřit tomu,  že se dnešní chmurná doba již 
brzy uklidní a my budeme mít znovu čas a myš-
lenky jen na to  jak, kdy a kde se bavit a veselit a 
nebudeme muset sledovat zprávy o tom jak, kdy 
a kam se musí někteří lidé schovat a utíkat před 
šíleným sousedem, který se rozhodl vzít jim 
rodinu, domov, klid a šanci vést normální život. 
Těmto lidem pak přeji hlavně obrovský kus 
štěstí a dostatek pomocných rukou, bez kterých 
se v následující době rozhodně neobejdou.

Zdravím Vás - Laufr

SVÁTEK  MATEK

Kytička fialek (Maminka)
Podruhé nesmíš utrácet,
prozraď mi, kolikpak stála?
A těch pár maminčiných vět
znal jsem už téměř nazpaměť.
Šetřila vždycky z mála.
K holiči radši měl bys jít.
To znám již, teď možná dodá:
Zítra budeš chtít na sešit,
a kde mám na to všechno vzít,
krejcaru je dnes škoda!
Jen násilím ji vtiskl jsem
ten modrý chomáček jara.
Když splácela mi polibkem,
zaševelilo jejím rtem:
Synáčku, už jsem stará.
Rok co rok se tak zlobila,
později míň už sice.
Když vázičku si rozbila,

dávala kvítka spanilá
do sklenky od hořčice.

Svátek matek se slaví po celém světě v různé 
dny, nejčastěji v březnu a květnu. Původ svátku  
matek , jako většiny svátků, je křesťanský. Ale  
přesněji musíme zapátrat ještě hlouběji. Počátky 
svátku matek sahají až do antických časů, do 
starověkého Řecka. Ale způsob, jakým se Den 
matek slaví dnes, přišel z Ameriky až na počát-
ku 20. let.  Další zmínky o tomto svátku sahají 
do roku 1600 do Anglie, kdy se svátek matek 
slavil čtvrtou postní neděli před Velikonoce-
mi. Původně se jednalo o den, kdy křesťané 
navštěvovali své „mateřské kostely“. Sluhové 
dostali volno a mohli se vrátit do svého rodné-
ho města za svými rodinami a navštívit tamní 
kostely. Po návratu domů trhali mladí lidé v 
přírodě květiny, které zanesli do kostela, nebo 
jimi obdarovali své maminky. A právě květiny 
jsou nejčastějším dárkem k Mezinárodnímu 
dni matek dodnes. Jak víme, v současné době 
se Den matek od svého původního nábožen-
ského významu dost vzdálil. V roce 1907 Anna 
Jarvisová (zemřela v roce 1948 bez prostředků 
a zcela opuštěná ve starobinci) zahájila kampaň 
za ustavení Dne matek jako národního svátku. 
Dočkala se v roce 1911. V roce 1914 byl Den 
matek prohlášen oficiálně za národní svátek - 
den veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. 
Druhou květnovou neděli matky nepracovaly, 
nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, 
které navíc maminky ochotně obsluhovaly. 
Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřá-
ní. Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, 
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kdo maminku už neměl, a červenou ti ostatní.
Nápad oslavy Dne matek do Československa 
přišel kolem roku 1918. Ideu šířila Čs. ochrana 
matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolic-
ké spolky i některé ženské komise při politic-
kých stranách. Nejvíce se o oslavu Dne matek 
v bývalém Československu zasloužila Alice 
Masaryková. Ostatně není divu, protože její 
otec T. G. Masaryk na svou matku vzpomínal 
takto: „Matka na mne měla větší vliv než otec... 
Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla zbož-
ná. Ráda chodila do kostela, ale neměla k tomu 
kdy, protože musela dřít na rodinu...“ Matka, 
která vychovala a vypěstovala ve svých dětech 
ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často 
v pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého 
zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by 
matkám měly být více nakloněny zákony a že 
stát by měl matkám a dětem hmotně pomáhat. 
Minulý režim svátek matek zatlačil do pozadí a 
nahradil jej upřednostňovaným Mezinárodním 
dnem žen, který se slavil 8. března. Ten má o 
něco delší tradici a komunistům se líbil víc. Vý-
jimečně byl připomenut v roce 1968, obnoven 
byl ale až po revoluci, v roce 1990.
 Druhá květnová neděle, která je věnována 
všem matkám na světě, se nezadržitelně blíží. 
S ní přichází také čas, kdy můžeme našim ma-
minkám poděkovat za vše, co pro nás udělaly.
V dětství je pro nás maminka nejdůležitější 
ženou na světě. Dala nám život, chrání nás, 
vychovává, pečuje a snaží se nás toho spoustu 
naučit. A i když dospějeme, něco z dětského 
pocitu, že je maminka sluncem našeho vesmíru, 
v nás stále přetrvá. V očích našich matek jsme 
pořád těmi dětmi, kterým zpívala před spaním 
ukolébavky, četla pohádky a pofoukala odřená 
kolínka. Ať už je váš vtah s matkou krásný nebo 
složitý, vždy je za co děkovat. Minimálně za ten 
největší dar, který vám dala – váš život

Renata Hoffmanová
Zdroj Kytička fialek (Maminka) Jaroslav Seifert, 

Stará Šumava

HLAVNÍ VÝZNAM AED JE 
V LIDECH, KTEŘÍ HO POUŽÍVAJÍ
Zimní den, sníh, protažené běžecké tratě. 

Všechno přímo vybízí k výletu na hřebeny. To 
je začátek jednoho z našich příběhů s dobrým 
koncem. Na běžky vyrazil i Josef Kavan, pro 
kterého se ale plánovaný sportovní zážitek 
značně zdramatizoval.

Krátce před třetí odpoledne na dispečinku 
Zdravotnické záchranné služby Libereckého 
kraje zazvonil telefon. Volající informovala 
operátorku, že v Rejdicích u Kořenova leží 
v příkopu vedle cesty běžkař v bezvědomí. A 
začal boj o jeho život. Na místo okamžitě vyjely 
záchranářské posádky, vyslán byl i vrtulník a 
Horská služba. Volající spolu s dalšími na místě 
poskytovali zkolabovanému muži první pomoc 
podle pokynů operátorky. Horská služba k 
nim dorazila jako první, vrtulník se pro špatné 
povětrnostní podmínky k pacientovi nedostal. 
Horská služba naštěstí přesně věděla, co v po-
dobných situacích dělat. Od volajících přebrala 
resuscitaci a členové Horské služby muži nale-
pili na hruď elektrody AED. Přístroj vyhodnotil 
situaci a doporučil elektrický výboj. 
V okamžiku, kdy na místo události na skútru 
Horské služby dorazil náš lékař, srdeční činnost 
pacienta již byla obnovena. Zdravotničtí zá-
chranáři pacienta převzali, vyšetřili, za pomoci 
Horské služby dopravili k sanitě a převezli 
ho do nemocnice, kde mu byla poskytnuta 
další pomoc. Po několika dnech Josef Kavan 
z nemocnice odešel domů a vrátil se ke svému 
běžnému životu.
Ten mu zachránila včasná a správná reakce 
volajících a skvělá součinnost záchranářských 
týmů. A také automatizovaný externí defibri-
látor.

Podobných příběhů s dobrým koncem, kde 
pomohlo AED dříve, než na místo dorazily naše 
posádky,  bohužel nemáme stovky. Desítky jich 
už ale jsou. A jsou jasným důkazem, že projekt 
„AED pro Liberecký kraj“ zachraňuje životy a 
jejich kvalitu.

V současné době finalizujeme již III. etapu 
projektu „AED pro Liberecký kraj“, v jejímž 
rámci předáme hlídkám Policie ČR a jednot-
kám Sboru dobrovolných hasičů dalších 19 
automatizovaných externích defibrilátorů. 
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Celkově se jejich počet v terénu zvýší na 99. 
Všechny hlídky first responderů z řad IZS, 
kterým AED předáváme, samozřejmě projdou 
naším školením první pomoci, která pravidelně 
opakujeme. Právě školení první pomoci mají 
pro nás ten největší smysl - život totiž zachra-
ňují ti, kdo vědí, jak se přesně v krizové situaci 
zachovat, přístroj AED jim „jen“ poradí, výboj 
doporučí podat jen v některých případech.

„Od roku 2019 do konce roku 2021 jsme systém 
AED aktivovali celkem 900krát. Počet aktivací 
meziročně stoupá. V roce 2019 jich bylo 181, 
v roce 2021 již 407. Díky systému AED se 53 
lidí vrátilo z nemocnice zpět k běžnému živo-
tu,“ řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby 
Libereckého kraje Luděk Kramář. Vysvětlil, 
že systém AED je operátory ZZS LK aktivo-
ván vždy, když je možné, že vyškolené hlídky 
first responderů budou na místě dříve než 
sanita nebo vrtulník. Co nejrychlejší zahájení 
resuscitace je totiž pro záchranu pacienta vždy 
rozhodující.

„Vyškolení first respondeři se na místo události, 
kam je poslali naši operátoři, dostali dříve než 
sanita v 65 procentech případů,“ zhodnotil 
vedoucí operačního střediska ZZS LK Petr 
Matějíčka a doplnil, že průměrně se jedná o dří-
vější příjezd o čtyři minuty. Právě doba dojezdu 
sanity je jedním z kritérií, podle kterého jsou 
AED přístroje po Libereckém kraji rozmístěny. 
K dispozici je mají policisté, hasiči, Horská 
služba a jsou i v některých turisticky frekven-
tovaných lokalitách, například na běžkařských 
tratích nebo na hradech.

Projekt „AED pro Liberecký kraj“ funguje od 
roku 2016 díky finanční pomoci Libereckého 

kraje. Ten do zatím tří etap investoval již cca 
6.000.000,- korun, jak na nákup přístrojů tak 
i do baterií, které je třeba pravidelně měnit a 
v neposlední řadě do proškolení těch, kdo s pří-
strojem AED pracují v terénu.

„Systém AED má pro nás obrovský smysl. 
V dnešní době už v naší práci a při záchraně 
lidského života nerozhodují minuty, ale vteřiny. 
Pokud se pomoc k pacientovi dostane včas, 
jeho šance na život se velmi výrazně zvyšuje. A 
zvyšuje se i naše šance, že budeme moci posky-
tovat odbornou zdravotnickou pomoc. Pokud 
by na místě nebyl včas správně reagující volající, 
pokud by včas nebyla poskytnuta první pomoc 
first respondery, my bychom v některých přípa-
dech už možná neměli komu pomáhat,“ uzavřel 
Kramář.

ZPRÁVA KULTURNÍ KOMISE  
V RADIMOVICÍCH.

   Vážení spoluobčané, z důvodu citelného 
zvyšování cen, které postihlo nejenom Vaše 
domácnosti, ale má dopad i na kulturní komisi, 
jsme nuceni některé akce z důvodu finanční 
náročnosti upravit a některé budeme nuce-
ni zrušit. Toto rozhodnutí, je pro nás velice 
nepříjemné a uděláme vše proto, aby i méně 
finančně náročné akce, které jsme připravovali 
s bohatým kulturním programem byli pro Vás 
příjemným zpestřením všedních dní. Velice nás 
potěší, když nás podpoříte a  akcí se zúčastníte.
Za kulturní komisi a všechny , kdo pro ni 
pracují:
 

Vít Jenšovský- předseda
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