
ZPRÁVY Z OBCE
 

Poplatky za odpad a psa

Připomínáme občanům, že se vybírají poplatky za odpad a poplatky za psa, které jsou
splatné do 31. srpna 2020  . Poplatek za odpad je ve výši 570,-Kč za osobu, děti do 15ti
let ve výši 470,- Kč. Poplatek za prvního psa 100,-Kč, poplatek za druhého a dalšího psa
je ve výši 150,- Kč. 

Poplatky je možné uhradit v hotovosti v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu
od 7:30 hod. do 12:00 hod., od 13:00 hod. do 17:00 hod. a ve čtvrtek od 13:00 hod. do
15:00 hod. do obecní pokladny nebo převodem na účet obce č. 1283353379/0800. 

Pokud si nejste jisti, zda máte či nemáte zaplaceno, dotazujte se osobně na obecním
úřadě či telefonicky na telefonním čísle: 461 594 133.
 

Opakované upozornění - třídění plastu a jeho ukládání do kontejnerů
umístěných po obci

Stále  zjišťujeme,  že  občané  při  likvidaci  plastových  odpadů  i  přes  opakované
upozornění,  které  bylo  zveřejněno  již  několikrát  ve  zpravodaji,  tak  bohužel  tato
upozornění  nerespektují.  Stále  dochází  k  malému využití  kapacity  kontejnerů tím,  že
odpad  není  před  uložením upraven  tak,  aby  byl  jeho objem co  nejmenší  a  následně
vysypán z pytlů přímo do kontejneru pro lepší rozložení a úsporu místa v kontejneru.
Dále  jsou  zde  stále  ukládány  plasty  větších  rozměrů,  které  je  možné  každou  sobotu
odvézt na sběrný dvůr. 

Není možné stále rozšiřovat kontejnerovou síť po obci, jak vůči vzhledu obce, tak vůči
omezené prostorové kapacitě sběrných míst. Všichni máme možnost likvidace odpadu ve
sběrném  dvoře.  Převážná  většina  obyvatel  má  doma  osobní  automobil  a  může  bez
problémů tento odpad odvézt každou sobotu na sběrný dvůr. 
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Dále bych chtěl v této souvislosti požádat občany, aby neukládali odpady – sklo, plast,
papír volně po obci ke kontejnerovým místům. I zde podotýkám, že je možnost tento
odpad odvézt každou sobotu na sběrný dvůr. Myslím si, že jsme udělali vše pro to, aby
v naší obci byl zajištěn maximální servis pro třídění odpadu, a nechci si myslet, že je to
lhostejností nebo leností našich občanů. Tím nám samozřejmě vždy přibude práce, kterou
musí zajistit obecní zaměstnanci, tzn. úklid sběrných míst a odvoz těchto odpadů, které
nejsou umístěné v kontejnerech. 

Touto  cestou  bych  Vás  opětovně  chtěl  požádat  o  dodržování  těchto  jednoduchých
pravidel,  kterými  si  zajistíme  větší  kapacitu  pro  ukládání  odpadu  do  kontejnerů,
zachování pořádku u kontejnerových míst a tím i celkově pořádek po naší obci. 

 

Jak nejlépe likvidovat plastový odpad

Plasty  patří  do  žlutého  kontejneru  a  je  důležité  jejich  třídění,  ale  i  sešlápnutí  či
zmačkání před vyhozením.  Do kontejnerů na plasty patří  fólie,  sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Jakékoliv objemnější plastové odpady prosím likvidujte na sběrném
dvoře. 

 

Likvidace papíru a papírových kartonů

Při  likvidaci  papíru  hlavně  papírových  krabic  a  kartonů  je  prosím  potřeba  tyto
papírové obaly rozložit a případně rozřezat a poté takto upravené vkládat do kontejnerů
vkládat po obci. Pokud má někdo větší množství papíru nebo papírových kartonů opět
může tyto papírové obaly zlikvidovat každou sobotu na sběrném dvoře. 

Děkuji Vám za pochopení a pevně věřím, že se tato situace bude postupně lepšit a
budeme se snažit společnými silami zachovat pořádek v naší obci. 

 

Volné pobíhání zvířectva po obci

Znovu připomínáme na základě ústních stížností občanů Radiměře, všem majitelům
psů a drůbeže, aby si své zvířectvo hlídali tak, aby nedocházelo k volnému pobíhání po
obci  a  znečišťování  veřejných  nebo  soukromých  pozemků.  „Fyzická  osoba  se  jako
chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1
zákona na ochranu zvířat proti týrání. Za toto jednání může být uložena v přestupkovém
řízení pokuta až do výše 50.000,- Kč.“ 

Každý kdo si pořídí jakékoliv zvířectvo je povinen se o něj řádně starat a zabezpečit
proti volnému pobíhání a znečišťování veřejných pozemků a ohrožení jiných osob. 

Dále bychom chtěli apelovat hlavně na majitele psů, kteří mají své pejsky sice pod
kontrolou, ale využívají k procházkám a venčení svých psů obecní veřejná prostranství,
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která jsou volně přístupná. Zde je potřeba dodržovaní veřejného pořádku, tzn. uklidit si
po svém psovi případné exkrementy. 

Tuto záležitost začínáme také řešit z důvodu několika podnětů od našich občanů, kdy
dochází k tomu, že venčení psů probíhá sice na obecním pozemku, ale například u plotů,
u branek, u vjezdů nemovitostí, o které se někteří naši občané starají. Z těchto důvodu  je
jejich snaha o udržování veřejných prostranství znepříjemňována. 

Sekání trávy ve dni klidu (neděle) 

aneb „Jak by tady bylo krásně, kdyby ...“

„Jak by tady bylo krásně, kdyby tady nebyly ty děsný vosy a ten tyranskej křik.“ Slova,
která  pronesl  Rudolf  Hrušínský  ve  filmu  Slavnosti  sněženek  natočeného  na  motivy
povídky Bohumila Hrabala. Na tato slova si možná někteří z nás vzpomenou, když se
v neděli rozezní po okolí sekačky, křovinořezy, pily, cirkulárky, ...

Vážení spoluobčané, také v minulosti jsme již řešili tento problém, na který jsme byli
v poslední době znovu a opakovaně některými občany upozorněni. Bohužel v posledních
týdnech se  tato činnost  stává poměrně pravidelnou i  o  nedělích,  kdy by si  lidé  měli
odpočinout a připravit se na následující pracovní den. 

Z některých podnětů, které se k nám na obec dostaly, lze odvodit, že se jedná pouze
o sousedské naschvály. Například když v sobotu proběhne rodinná oslava a druhý den
ráno soused vytáhne křovinořez a 4 hodiny nepřetržitě seká trávu. Samozřejmě ne vždy
se jedná o tento příklad. 

Rád bych touto cestou požádal naše občany, aby alespoň neděle byla respektována
takovým  způsobem,  aby  jakákoliv  činnost,  ať  už  je  to  sekání  trávy,  řezání  pilou
nenarušovala  tento  den  odpočinku,  kdy  si  třeba  chtějí  odpočinout  ti,  kteří  pracovali
například  i  v sobotu  a v pondělí  musí  znovu  do  práce.  Neděle  je  také  den,  kdy
navštěvujeme své rodiny a přátele. Chceme si v klidu popovídat.  Bohužel se často děje,
že musíme překřikovat sousedovu sekačku či v horším případě křovinořez. Myslím si, že
je to vše jen o troše tolerance a lidskosti.

Podanými podněty se bude zabývat Rada obce a bude vyhodnocovat jakým způsobem
k nim přistoupit. K těmto problémům obec nemá přijaté žádné vyhlášky a při jednání se
zástupci Ministerstva vnitra nám bylo  doporučeno než přijímat vyhlášku, tak je vždy
lepší se s lidmi domluvit. K této věci je také potřeba říci, že obec nevede přestupkovou
agendu a v případě řešení nahlášeného přestupku musí zaplatit městu Svitavy 3.000,- Kč
za  každý  nahlášený  a  řešený  přestupek.  Například  v minulém  roce  jsme  zaplatili
z obecního rozpočtu cca 27.000,- Kč. Tuto agendu obec není schopna sama zajišťovat,
protože  na  to  nemá  vyškolené  speciální  úředníky.  Určitě  si  umíme  představit
smysluplnější vynaložení výše zmíněných financí.

Zkusme se všichni společně zamyslet nad těmito věcmi a pojďme je společně řešit
rozumným  přístupem  a  odpovědností.  Myslím  si,  že  není  vždy  nejsprávnější  řešení
zvednout telefon a volat  obec k řešení problému. Žijeme tu spolu,  tak se snažme být
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tolerantní a neznepříjemňovat si navzájem život.  Abychom si nemuseli každou neděli
povzdychnout: „Jak by tady bylo krásně, kdybych tady nebyl já“.

Provoz kanalizace a její servis

Vážení spoluobčané, letos to bude již 7 let, kdy obec Radiměř zajišťuje provozování
kanalizace,  která  nám  všem  slouží  k odvodu  odpadních  vod.  Na  celém  systému
pravidelně provádíme servisní práce hlavně převážně na čerpadlech, ale i na plovákových
systémech hlídající hladinu a na bezpečnostních čidlech, které také slouží k zajišťování
bezpečného provozu přečerpávacích stanic. Bohužel i přes opakované upozornění jsou do
kanalizačního  systému  vhazovány  vlhčené  ubrousky,  které  se  bohužel  skládají
z materiálu, který se nerozloží a nejsou schopny je rozdrtit ani přečerpávající čerpadla.

 Dále jsme již také žádali občany, aby nevylévali do odpadu použité rostlinné nebo
fritovací oleje,  které v kanalizaci ať už gravitační  nebo tlakové vytváří  nerozložitelné
útvary, které mnohdy ani při servisu hlavních čerpacích stanic není možné bez rozbití
vysát z hlavních přečerpávacích stanic. 

Na základě těchto již sedmiletých zkušeností bych znovu chtěl touto cestou apelovat na
všechny  občany,  aby  vlhčené  ubrousky  likvidovali  v komunálním  odpadu  a  veškeré
použité rostlinné oleje ukládali v petlahvích do popelnic, které jsou umístěny na sběrných
místech u čp. 167 (bývalý obecní úřad) nebo do popelnice u horního obchodu. 

Občané  z dolní  části  obce,  ale  i  všichni  ostatní,  mají  možnost  donést  tyto  oleje
k likvidaci opět na nově postavený sběrný dvůr, kde zajišťujeme odběr těchto použitých
rostlinných  olejů.  Tímto  bych  Vás  všechny  chtěl  požádat  o  respektování  našich
požadavků, protože opravdu pro servisní techniky není jednoduché provést opravu těchto
zařízení. 

Touto  cestou  také  chceme  upozornit  na  to,  že  v případě  opakovaných  nálezů
ubrousků  v přečerpávacích  domovních  stanicích  a  následném  poškozením
přečerpávajícího  čerpadla,  bude  tato  oprava  případně  výměna  celého  čerpadla
naúčtována tomu, kdo způsobil poškození systému.  
 

Čerpadlo obalené tukem a vlhčenými ubrousky.
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Plánované investiční akce obce 

➢ Podařilo se nám získat dotaci z ministerstva zemědělství na opravu božích muk,
které se nachází na polní cestě za Krasem směrem na Vendolí, kde již dříve byly
provedeny výsadby nových remízků po zatravněných okrajích cesty. Dojde zde ke
kompletní rekonstrukci, umístění tabule o historii spojenou s těmito božími muky a
vybudování přírodní lavičky k oddychu při procházkách nebo cykloturistice. 

➢ Na akci rekonstrukce horní MŠ č.p. 316 na čtyři byty, byla již vybrána firma na
základě výběrového řízení, které proběhlo elektronickou formou, kdy se přihlásilo
do soutěže 5 uchazečů a  byl  vybrán uchazeč s nejvhodnější  cenovou nabídkou
firma Letostav, spol. s r.o., Letovice, IČ: 16343794 za cenu 9.377.177,77 Kč bez
DPH. Předpokládané zahájení stavby je srpen až září 2020. 

➢ Přidělená dotace ve výši 500.000,- Kč za zelenou stuhu ze soutěže Vesnice roku
2019 bude využita na provedení výsadeb zeleně v různých částech obce. Na tuto
dotaci  jsme  museli  zpracovat  projektovou  dokumentaci,  kterou  jsme  předložili
k posouzení  a  tato  dokumentace  nám  byla  potvrzena  a  přidělení  dotace
akceptováno. V současné době čekáme na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

➢ U  workoutového  hřiště,  tak  jak  jsme  slíbili,  připravujeme  ještě  výstavbu
jednoduché pergoly, která bude situována do tohoto prostředí. 

➢ Obec pořídila z dotace MAS Svitava – Malý leader párty stan o rozměru 12 x 6 m
a 6 setů lavic a stolů pro pořádání kulturních akcí obcí případně obecními spolky
a sdruženími. 

➢ Protipovodňová opatření Radiměř – pokračujeme v realizaci provedení znaleckých
posudků na pozemky, které budou využity k provedení protipovodňových opatření,
abychom mohli s majiteli pozemků vytvořit smlouvy o smlouvách budoucích pro
směnu a prodej.  Firma Envicons postupně dokončuje poslední kroky k dokončení
projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude podkladem pro podání
žádosti o dotaci na realizaci těchto opatřeních. Hrubý cenový předpoklad by mohl
být okolo 20. milionů KČ s 95 % dotací. 

Roman Satrapa, starosta obce Radiměř 
 

Informace o odečtech vodoměrů

Paní Pospíšilová bude v první polovině srpna provádět odečty vodoměrů v naší obci.
Stav vodoměru bude možné nahlásit i na obecním úřadě.
 

Poděkování

Jak si  již  mnozí  všimli,  vznikl  nový klip  zpěváka Raega a  hudební  skupiny Argema
„Všude dobře, doma nejlíp“.  V této písni, oslavující krásy naší vlasti, se v textu a obraze
objevila i naše obec. Považuji to za velkou propagaci naší obce a všem, kteří se na tom
podíleli, patří dík.
 

Josef Češka
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ZPRÁVY Z MS LOVĚNA RADIMĚŘ
Výsadba na banínské cestě

Nápad na přeměnu staré banínské cesty, na místo plné života, se zrodil někdy před
čtyřmi lety, kdy jsme v rámci našeho mysliveckého sdružení Lověna Radiměř přemýšleli
nad katastrální mapou naší obce a hledali vhodná místa, kde bychom byli schopni provést
takové  zásahy  v krajině,  které  by  alespoň  částečně  zvrátily  negativní  trendy,  které
postihly  intenzivně  zemědělsky  obhospodařované  oblasti  napříč  naší  vlastí.  Jedná  se
především o ztrátu biodiverzity, schopnost krajiny zadržovat vodu a její zranitelnost vůči
všem druhům eroze půdy.  

Stará  banínská  cesta  se  od  počátku  jevila  jako  jeden  z hlavních  favoritů,  jednak
z pohledu historické reminiscence, po celá staletí využívané spojnice mezi Radiměří a
Banínem, a pak především z pohledu ekologicko-krajinářského. Cesta protíná rozsáhlé
scelené  půdní  bloky  a  je  v daném místě  v podstatě  jediným prvkem,  který  v dobrém
„narušuje“ hegemonii nekonečných polí. 

Klíčovým  prvkem  se  však  stal  samotný  rozměr  pozemku,  kdy  bylo  již  letmým
pohledem do katastrální  mapy zjištěno,  že  v průběhu uplynulých desetiletí  docházelo
k neustálému přiorávání.  V některých úsecích až  o několik metrů.  Neméně důležitým
faktorem  bylo  vlastnictví  pozemku  v rukou  Úřadu  pro  zastupování  státu  ve  věcech
majetkových. 

Po  zhodnocení  všech  těchto  informací  jsme  plán  na  ozelenění  banínské  cesty
představili  radě  obce  Radiměř.  Naše  iniciativa  byla  pozitivně  přijata  a  vedení  obce
přislíbilo,  osobou  pana  starosty  Romana  Satrapy,  okamžitě  vstoupit  do  jednání
s příslušnými státními institucemi se záměrem převést tento pozemek do majetku naší
obce. Úřední šiml má své tempo, ale nakonec se v průběhu roku 2019 podařila tato akce
dotáhnout do zdárného konce.  

O záměru výsadby dřevin byli informováni představitelé ZD Sebranice, se kterými byl
dohodnut  další  postup.  Za  velké  pomoci  Ing.  Miroslava  Kučery  došlo  po  ukončení
sklizně  na  sousedních  polnostech  k novému  vytýčení  pozemku.  V té  době  jsme  již
pracovali  na  dotační  žádosti  v rámci  enviromentálního  programu  Škody  Auto,  která
umožňovala  v případě  schválení  získat  až  40.000,-  Kč  na  nákup  dřevin  a  dalšího
podpůrného  materiálu  v podobě  kotvících  kůlů,  krytových  materiálů,  hnojiva  apod. 
Uvedený dotační titul nám byl schválen a my mohli začít plánovat výsadbu. V prvé řadě
jsme řešili druhovou skladbu dřevin tak, aby v budoucnu byla přínosem jak pro zvěř, tak
pro naše včelaře. Takto bylo nakoupeno 46 stromů. Jednalo se o lípy srdčité, javory kleny
a mléče, střemchy obecné, hrušně obecné, jabloně lesní, duby letní, jeřáby ptačí, třešně
ptačí a buky lesní. 

Po  již  načerpaných  zkušenostech  s výsadbou  vysokokmenných  dřevin  s balem
v lokalitě na Farském, jsme požádali různými cestami o pomoc radiměřskou veřejnost.
V den výsadby, 24. listopadu 2019, jsme byli neskutečně mile překvapeni, kolik našich
spoluobčanů si našlo v nevlídném počasí cestu do polí a skutečně tvrdou prací přispěli
k výsadbě  stromů.  Jsou  to  přesně  tyto  momenty,  které  člověka  doslova  pozitivně
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nakopnou, když zjistí, že spoustě z nás není dění kolem lhostejno. Chtěli bychom touto
cestou ještě jednou všem velmi poděkovat! 

Na jaro tohoto roku byla v plánu výsadba několika  stovek keřů,  která  by  rozšířila
druhovou rozmanitost dřevin v tomto prostoru. Pandemie koronaviru však těmto plánům
učinila přítrž, a proto tato výsadba proběhne během podzimu.

Martin Mauer
MS Lověna Radiměř
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HISTORIE
Velikonoční neděle - z kroniky Julia Haupta

V roce 1866 o Velikonoční neděli během odpolední svaté mše vznikla mezi věřícími
skrze jednu příhodu strašná panika. Příčina k tomu byla následující: 

Do přeplněného kostela vešel posel a hrnul se k mlynáři Jandlovi Moravská Radiměř
167 (Joich Muhle - Doskočilovo na horním konci), který seděl v jedné lavici a něco mu
pošeptal do ucha - co, to vyšlo najevo od jednoho dítěte mlynáře Jandla před jeho smrtí.
Mlynář náhle vstal a tlačil se k východu z kostela.

Lidé, kteří toto zpozorovali, usoudili, že venku snad někde hoří! Vyděšeně vyskočili
z lavic a v mžiku jeden přes druhého křičeli: „Oheň, oheň!“. Jakoby hořelo v kostele.
Kdo mohl, vyskočil z lavic a hnal se hlava nehlava k východům. Podařilo se to ale jenom
několika lidem, kteří stáli ne-daleko od dveří a dostali se ven. 

Při  tomto  náhlém  náporu  byly  dveře  zavaleny  a  další  otevření  dveří  bylo  zcela
nemožné. Mnoho lidí, hlavně ti slabší, byli sraženi na zem a ti silnější se plnou silou přes
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ně probíjeli ven. Když se po čase mohly dveře trochu pootevřít, tak následující nápor je
znovu ucpal. Všechno se to zase vrátilo a přes lavice se proud valil k ostatním východům,
ale i zde se nebylo možno dostat ven. Když se po důrazných výzvách těch rozvážných
situace trochu uklidnila – k tomu u vysokého oltáře požehnal pan farář Schlerka - muselo
se uznat,  že v kostele  skutečně žádný oheň není.  Až na několik žen,  které se vůbec
nechtěly  zklidnit,  nápor  zeslábnul  a  teprve  teď  v  prostoru  dveří  došlo  k  rozmotání
lidského klubka.

Byl jsem před kostelem tohoto všeho dění očitým svědkem. Bylo velmi pěkné nedělní
odpoledne, a jak již bylo zmíněno, kostel byl zcela zaplněn a bylo by velmi těžké do
kostela  vejít.  Šel  jsem  s jedním  kamarádem  za  kostel  a  stáli  jsme  bezprostředně
u hřbitovní zdi bokem od východu ze sakristie. Trvalo to jenom chvilku a my zaslechli
strašný hluk vycházející z kostela. Nejprve jsme si mysleli,  že v kostele hoří,  což by
v případě faráře Schlerky nebylo zcela nemožné. Všude bylo zapalováno množství svíček
a od nich mohl požár lehce vzniknout, jak se to často ale v malém rozsahu u vysokého
oltáře již stalo. 

Ti  první  šťastlivci,  kteří  stáli  poblíž  dveří,  a  podařilo  se  jim opustit  kostel,  k nám
rychle přiběhli a ptali se - kde hoří? Vysvětlovali jsme, že opravdu nikde nehoří. Nikdo
nám ale nevěřil, až se sami o tom přesvědčili. Pospíšili jsme si k východu ze sakristie
a s hrůzou vidíme tu tlačenici skrz škvíru pootevřených dveří. Protože na začátku nebyla
tlačenice tak silná, tak se dveře daly ještě otevřít, což někteří okamžitě využili a rychle
kostel opustili. 

Když nával skrz sakristii znovu započal, sakristie se okamžitě ucpala. Zde byly dva
východy. Ze sakristie do chodbičky a z ní ven. Chodbička byla malá, kde mohlo být jen
několik  osob.  V  momentu  byla  chodbička  zaplněna  a  tlak  zástupu  ze  sakristie
nedovoloval dveře otevřít. Lidé padali a strašně křičeli, ti za nimi se plnou silou tlačili
ven. Teprve když lidé uznali nemožnost projít a tlak po mnoha výzvách povolil, začali ve
dveřích zaklínění lidé vycházet. Bylo štěstí, že nikdo nebyl ušlapán ani nezemřel. Až na
mnohé  boule  a  odřeniny,  roztržené  šátky  a  oděvy,  zástěry,  sukně,  čepice  a  ostatní
pokrývky hlavy, které ležely roztroušené po celém kostele, to zaplať pán Bůh ještě dobře
dopadlo. 

To se událo v měsíci dubnu a již v květnu toho roku začal pochod našich oddílů proti
Prusům.

 

Přeložil Karel Mauer
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POZVÁNKA OD SRPDŠ RADIMĚŘ
Pojďte se s námi vrátit do školních lavic s Piráty z Karibiku

Poslední prázdninový víkend jsme pro Vás přichystali akci ukončení prázdnin – aneb
piráti  z Karibiku  se  vrací  do  školních  lavic.  Akce  se  bude  konat  v kulturním areálu
koupaliště. Bližší informace upřesníme na plakátech, které budou rozmístěny po obci. Na
všechny se moc těšíme SRPDŠ.
 

Zdroj: https://www.kfilmu.net/
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