
ZPRÁVY Z OBCE
Informace z veřejného jednání Zastupitelstva obce, 

které se konalo 21.02.2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej 2 pozemků p.č. 1547 a p.č. 1118.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo plán financování provozu vodovodu na roky
2019 až 2028. Dále bylo sděleno zastupitelstvu, že od roku 2010 se nám podařilo ztráty
na vodovodu z 65,30 % na 35,13 %. Na našem vodovodu bude v letošním roce osazen
poslední monitorovací systém na vodojemu Hájenka, který hlídá veškeré uniky vody na
vodovodu.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dar ve výši 250.000 Kč na opravu kostela.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro
místní  rozvoj  ČR  na  akci  vybudování  workoutového  hřiště  na  p.č.  92,  93  (bývalé
kluziště).

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR na opravu křížku u kaple sv. Josefa, včetně přístupu ke kapli. Od tohoto
měsíce  již  začne  realizace  opravy  kaple  sv.  Josefa,  na  kterou jsme již  získali  dotaci
v minulém roce.

 Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  pořízení  projektové  dokumentace  na
komplexní zpracování vyřešení vybavení a drobných staveb v areálu TJ Radiměř. Tento
projekt by měl sloužit na postupné dodělání areálu TJ s možností čerpat dotace pomocí
zpracovaného projektu.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přihlášení do soutěže Vesnice roku 2019,
které jsme se poprvé zúčastnili v minulém roce.
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Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  bezúplatný  převod  vlastnického  práva
k majetku – pozemková parcela č. 5637 (banínská cesta) od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových.

Přesné a úplné znění přijatých usnesení z 3. jednání Zastupitelstva obce ze dne
21.02.2019 je zveřejněno na webových stránkách obce nebo je možné do originálu

nahlédnou na OÚ Radiměř.

Termíny svozu nebezpečného odpadu v roce 2019

Nebezpečný odpad se bude jako vždy vybírat ve 2 termínech. V jarním období to bude
02.04.2019.

Sběrné místo pro nebezpečný odpad bude jako vždy v obecním skladě PREFA (naproti
bytovému domu č.p. 167, výjezd Rohozná)

Odpad se bude vybírat v pondělí 01.04.2019 od 14:00 hod. do 19:00 hod. a v úterý
02.04.2019  od  7:00  hod.  do  9:00  hod.  Výběr  odpadu  budou  zajišťovat  jako  vždy
zaměstnanci obce.

Informace k placení záloh na stočné

Příkaz k úhradě (úhrada z bankovního účtu):
Zálohy na stočné z bankovního účtu zasílejte na  účet č. 35-1283353379/0800, který

má  obec  zvlášť  zřízen  pro  vybírání  stočného.  Jako  variabilní  symbol  uvádějte  číslo
popisné. Trvalý příkaz si nastavte v rozmezí od 10. do   25. dne v měsíci. První platbu
proveďte již za měsíc březen 2019 ve výši zálohy, jakou jste si zvolili a nahlásili na obec.

SIPO:
Obec bude inkasovat  částky záloh prostřednictvím služeb SIPO od občanů,  kteří  si

tento způsob platby zvolili. Prosíme, aby si tito občané zajistili dostatečné prostředky na
úhradu nové platby ze SIPO již do 20.03.2019.

Prořez stromů

Upozorňujeme občany, aby si pravidelně zajišťovali údržbu stromů, které zasahují do
obecních komunikací, veřejného osvětlení a rozhlasu, kdy mohou způsobit škodu nebo
snížit kvalitu veřejného osvětlení a šíření rozhlasu. Nad obecními komunikacemi nebo
v jejich blízkosti je třeba provést vyřezání starých, suchých větví a případně stromů, které
mohou ohrozit provoz, průjezdnost a bezpečnost osob pohybujících se po komunikacích. 

Děkujeme  všem,  kteří  toto  upozornění  budou  akceptovat  a  podpoří  tak  bezpečný
pohyb po našich místních komunikacích.

Prodej parcel v lokalitě bývalá Rasta  pro 5 RD

Podáváme  informaci  pro  zájemce  o  koupi  stavebních  parcel  pro  výstavbu  5  RD
v lokalitě  bývalé truhlářské dílny - Rasta.
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Veškerá  dokumentace  související  s  prodejem parcel,  jako  je  žádost,  informace  ke
zveřejnění, smlouva a pravidla pro prodej je již připravena. Rada obce tuto dokumentaci
upravila dle zaslaných připomínek od zastupitelů, kteří zareagovali na výzvu.  

Rada  obce  se snažila  přihlédnout  ke  všem  připomínkám  a  upravit  pravidla  dle
nejlepšího uvážení.  V současné době je tato dokumentace zaslána k posouzení právní
kanceláři  a po  jejím  vyjádření bude  vše  zveřejněno  v dubnovém čísle  zpravodaje,  na
úřední desce a na webových stránkách obce. 

Příjem žádostí bude zahájen 8.4.2019 a ukončen 3.5.2019. Potřebnou dokumentaci
bude  možné  stáhnout  z  webových  stránek  obce  nebo  vyzvednout  na  obecním úřadě
v úředních hodinách.  

Veškeré  dokončené  stavební práce  (inženýrské  sítě) byly  již  příslušnými  úřady
zkolaudovány a elektřina bude ze strany Čez Distribuce realizována v měsících květen -
červen - firmou Energomontáže Votroubek. 

Rádi bychom, aby tyto parcely využily hlavně mladé rodiny, které již mají děti nebo
se  teprve  připravují  založit  rodinu.  Vycházíme  z  potřeby  obce  stále  zajišťovat přísun
obyvatel  do  naší  obce  a  také  zajišťovat  děti  do  školky  a  školy. Důvodem  našeho
rozhodnutí je také přihlédnutí k bezproblémovému fungování ekonomiky příspěvkových
organizací, které jsou dotovány  obcí a státem na základě počtu dětí. Čím méně dětí, tím
více peněz z obecního rozpočtu. Myslím, že to jsou velice jednoduché počty a Ti, kteří
neuspějí  nebo  nesplní  námi  nastavené  požadavky,  doufám  pochopí  důvod  takto
nastavených pravidel.

UPOZORNĚNÍ
Maškarní karneval

Upozorňujeme, že termín konání Maškarního Karnevalu 
se posouvá na 23. března 2019 

z důvodu nemocnosti dětí.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ohlédnutí za 13. školním plesem

Letošní školní ples ZŠ Radiměř byl uspořádán dne 15. 2. 2019 na sále ZD Radiměř. Na
hosty čekala bohatá soutěž o ceny (malá i velká), program tanečních vystoupení. Nejprve
zatancoval taneční kroužek při ZŠ Radiměř pod vedením paní učitelky Pavly Svobodové.
Příjemným zpestřením byla vystoupení mažoretek, žákyň ZUŠ Svitavy, břišní tanečnice,
kulturisty Františka Stodoly a vystoupení Dana Křikavy, který předvedl nádherná salta
přes švédskou bednu. O dobrou náladu se po celou dobu plesu staral DJ Tomáš Janků.
Celým večerem provázeli báječní moderátoři Karel Křivinka a Jaroslav Hnát. O to, aby
vše probíhalo v klidu a v pořádku, se starali zástupci SDH Radiměř I, Roman Buchta a
David Hasoň.

Poděkování  za  všestrannou  pomoc  při  přípravě  plesu  patří  manželům  Hnátovým,
Křivinkovým,  Minaříkovým,  Mauerovým,  Kinclovým,  Švoncovým,  L.  Lipenské,
L. Klofandové,  H.  Mauerové,  V.  Svobodové,  H.  Sokolové,  V.  Prchalové,  S.  a  J.
Kinclovým,  manželům  Hozákovým  a  Gabriele  Škorpíkové  za  vytvoření  nádherných
fotografií.

Ceny  do  tomboly  poskytli  :  AMD Svitavy,  Drupork  Svitavy,  Schaeffler,  Stanislav
Schaffer, Hnátovi, ADFORS SAINT GOBAIN, Informační centrum Svitavy, Železářství
Andrlík,  Truhlářské  montážní  práce,  Vlastimil  Němec,  DK  Plast  Vítějeves,  Papera,
Zdeňka Hnátová,  Stupka – stavebniny,  ELKO Svitavy,  COOP Havlíčkův Brod,  Obec
Radiměř, AQUA NOVA s.r.o. Radiměř, MARY KAY – Martina Nečasová, TJ Radiměř,
Iveta  a  Lenka  Coufalovy,  Lenka  Klofandová,  Lenka  Lipenská,  Satrapovi,  Kinclovi,
Mauerovi, Jitka Mauerová, Eva Mauerová, Miluše Mauerová, Křivinkovi, Minaříkovi,
Marcela Šplíchalová, Lenka Peterková, Lenka Pittnerová, Michaela Nečasová, Lucie a
Libuše Findejsovy, Pavel Dufek, Jana Pokorná, Jana Selicharová, Radek Škorpík, Renata
Kudová,  Jaroslava  Linhartová,  Švoncovi,  Hozákovi,  Marie  Kysilková  a  Marie
Smrkalová.

Za organizátory plesu RNDr. Libuše Findejsová, třídní učitelka 9. ročníku
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Mládež v Radiměři 2019

Dne  29.  1.  2019  jsme  my,  žáci  osmé  a  deváté  třídy  Základní  školy  v Radiměři
předložili Radě obce Radiměř námi zpracovanou žádost  Mládež 2019 na vybudování
workoutového hřiště v naší  obci. Žádost jsme zpracovali ve formě prezentace,  kterou
jsme doplnili papírovou dokumentací – katastrální mapy, zakreslení návrhu do mapy, typ
sestavy  pro  hřiště,  návrh  na  rozvržení  hřiště,  předběžný  cenový  rozpočet  realizace
a složku s podpisy občanů Radiměře, kteří nás v našem projektu podporují.

Přijetí  ze  strany  zastupitelů  bylo  přátelské  a  milé.  Ocenili  náš  aktivní  přístup,
poděkovali nám za dobře odvedenou práci a slíbili podporu tohoto projektu. 

Přípravy nám ulehčilo i naše zapojení do projektu Mladí ladí D-DUR (Demokratický
Dialog  o  Udržitelném Rozvoji)  a  náš  společný  vzdělávací  pobyt  v Horním Maršově
v prosinci 2018.

Jaroslav Hnát, žák 9. ročníku

Fotografie z prezentace najdete na 
https://www.facebook.com/pg/zsradimer/photos/

Zápis do 1.ročníku 
Brzy půjdu do školy.

Nemusím mít úkoly,
nejsem ještě řádným žákem,
ale už jsem předškolákem.
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Vážení rodiče, milí budoucí školáci,
srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku školního roku 2019/2020, který se uskuteční
12. dubna 2019 od 13ti hodin v budově základní školy. K zápisu zveme všechny děti
narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 
Letošním zápisem Vás bude provázet Rákosníček. Abyste vše dobře zvládli, Rákosníček
si pro Vás připravil několik rad, co je třeba umět:
1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, kde bydlím.
2. Umím pěkně říct básničku nebo zazpívat písničku.
3. Umím správně držet tužku a namalovat maminku nebo tatínka.
4. Poznám barvy.
5. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
6. Spočítám předměty do 5, poznám geometrické tvary.
Ničeho se nebojte, Rákosníček se na Vás už moc těší.

Kolektiv ZŠ Radiměř

STŘÍPKY Z HISTORIE
Tragická událost v radiměřském kostele.

V roce 1570 byl v tehdejším radiměřském kostele při kázání na kazatelně šípem střelen
farář Michael Klein. Následně, s pověstí opředenými slovy:

„ Nyní jste měli faráře Kleina,
od nynějška nemáte žádného“,
jeho život vyhasnul.

Radiměřská  farnost  se  tímto  činem  na  určitou  dobu  stala  farností  protestanskou.
Zatímco se tato událost dále předávala jen ústním vyprávěním, rokem 1629 se počínající
rekatolizace Radiměře dá písemně doložit. V roce 1636 si pan farář zapisuje: „... 3. ledna
v Radmil je pochován starý farář Motl Jandl, který se jako první stal novým katolíkem.
Před smrtí  se nejen sám pomodlil,  nýbrž také sám učinil  závěť, v které na boží dům
nemyslel jen dobytkem ale i s penězi. Jedinečné to obrácení se ve víře k poctě Boha“.

Boží tělo.
Každý rok se procesí formovalo na kostelním vršku. V čele průvodu šla školní mládež.

Ta se dala do pohybu, když ostatní účastníci stáli ještě u oltáře. Dále následovaly spolky,
hasiči v uniformách, kapely a nosiči praporů, také nově přijaté děti a v tom roce provdané
ženy  v  bílém.  U  dočasných  oltářů  zpívali  členové  kostelního  sboru,  farář  dal  svaté
požehnání. Doprovázen kaplany a děvčaty v bílých šatech nesl monstranc. První oltář se
nacházel  u malé kapličky sv.  Jana Nepomuckého pod domem Moravská Radiměř 15
(Slavíčkovi).  Procesí  tedy  nemuselo  jít  daleko.  Druhý  oltář  se  nacházel  u  sochy
Nejsvětější Trojice (mateřská škola). Cesta věřících vedla dále směrem na Rohoznou, kde
před domem (dříve Lopourovi) stál třetí oltář. Čtvrtý oltář byl u dědičné rychty (dnes
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firma Ipak). Kolem dnes již neexistujícího Leckeova mlýnu se procesí vracelo zpět ke
kostelu.

Oltáře byly vkusně ozdobené. Až do vejití průvodu do kostela k poslední pobožnosti
vyzváněly kostelní zvony a ozývaly se výstřely z hmoždířů. Radiměřáci již několik dní
předem vyčistili a upravili celou vesnici včetně zahrad a domů a především vyzdobili
mladými březovými stromečky a větvemi celou cestu procesí.

Kaplička sv. Tří králů na horním konci.
V zimě zapadaná sněhem u silnice na Pomezí na konci vesnice zvaném Schmödergoss

(řada  dnes  již  neexistujících  domků po pravé  straně  při  výjezdu  z  obce  na  Poličku)
vybízela kaplička sv. Tří králů k návštěvě a procházce zasněžených lesů horního konce.
Zima tam nahoře byla vždy zpravidla tuhá a všude leželo dlouho hodně sněhu. Večer
před svátkem Tří králů se konalo procesí ze středu obce až nahoru ke kapličce. Okna
domů byla ozdobena a za nimi stojící vánoční stromečky krásně svítily. U kapličky se
potom s kostelníkem konala malá pobožnost. Ten, kdo toto místo zná, může ještě dnes
rozeznat zbytky základů stavby. Před mnoha lety byla svévolně vykradena a rozbořena.

Karel Mauer

Vydává Obecní úřad Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032.  Redakční rada: Mgr.Radka Satrapová, Anna
Peňázová ml., e-mail pro příspěvky: radimersky.zpravodaj@seznam.cz.  Příspěvky nejsou redakčně upravovány.  Zpravodaj

je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách obce www.radimer.net. 
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@radimer.net. Uzávěrka příštího čísla bude 20.března 2019
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Letecké snímky naší obce
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