
ZPRÁVY Z OBCE

2. zasedání Zastupitelstva obce Radiměř

Zastupitelstvo  na  svém 2.  jednání  dne  11.12.2018  mimo jiné  projednalo,  vzalo  na
vědomí, schválilo, rozhodlo, vydalo: 
 Vzalo  na  vědomí  přepočet  poplatku  na  rok  2019  za provoz  systému

shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních
odpadů. Svozová firma Liko zdražila poplatek na rok 2019 na poplatníka o 60,- Kč.
Obec tento rozdíl v roce 2019 zadotuje příjmem od EKOKOMU za třídění odpadů
cca 130.000,-  Kč/rok a cca 80.000,- Kč/rok z rozpočtu obce zbylou část  zaplatí
poplatníci. Výše poplatku na občana za komunální odpad na rok 2019 zůstala
ve stejné výši 550,- Kč včetně úlev.

 Vzalo  na  vědomí  dílčí  přezkoumání hospodaření  obce  Radiměř  za  rok  2018
auditem Pardubického kraje – kontrola proběhla bez zjištění závad a nedostatků.

 Schválilo prodej pozemku pč. 1599/9, ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře
39 m2 dle předloženého GP.

 Schválilo  prodej  5-ti  nově  utvořených  parcel  podle  vyhotoveného  GP  1132-
133/2018  ze  dne  18.7.2018  za  ceny  -  parcela  1591/12,  3322/2,  1591/1  -  RD1
o celkové výměře 1216 m² x 90,- Kč/m² + 140.000,- Kč, parcela 1591/14, 3322/1,
1591/13 - RD2 o celkové výměře 1198 m² x 90,- Kč/m² + 140.000,- Kč, parcela
1588/4 - RD3 o celkové výměře 988 m² x 110,- Kč/m² + 140.000,- Kč, parcela
1588/1 - RD4 o celkové výměře 981 m² x 110,- Kč/m² + 140.000,- Kč,  1588/2 -
RD5 o celkové výměře 1104 m² x 110,- Kč/m²+ 140.000,- Kč. Ceny jsou uvedeny
včetně DPH. Cena 140.000,- Kč je za přivedené veškeré inženýrské sítě na jednu
parcelu - plyn, kanalizace, vodovod, dešťová kanalizace, elektro přípojka včetně
zaplaceného  rezervovaného  el.  připojení  25  A.  Prodejní  výše  cen  za  pozemky
a přípojky byly určeny s ohledem na zájem obce navýšit počet obyvatel obce, dětí
do školy a školky a rychlé zastavění tohoto prostoru.
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 Pověřilo  radu  obce  přípravou  pravidel  pro  prodej  pěti  pozemků  nejpozději  do
31.1.2019. Pravidla určí podmínky a způsob prodeje pozemků a informaci o datu,
od kterého budou přijímány žádosti o koupi pozemku na obec.

 Schválilo strategický plán rozvoje sportu v obci Radiměři.
 Schválilo vodné na rok 2019 ve výši 26,09 Kč/m3 bez DPH, což je  30,- Kč/m3

s 15% DPH – zachována cena jako v roce 2018. Provozovatel Vhos a.s. navrhoval
navýšit cenu na 30,50 Kč z důvodu poklesu výroby vody.

 Schválilo stočné pro rok 2019 ve výši 42,87 Kč/m3  bez DPH, což je 49,30 Kč/m3

s 15% DPH.   Cena stočného je dána v současné době analýzou, která musí být
dodržována po dobu udržitelnosti projektu a to je 10 let, až do roku 2023. Cenu se
snažíme i tak držet co nejníže v povolených limitech daných analýzou, při jejím
nedodržení by obec byla postižena korekcí ze získané dotace na tuto akci.

 Schválilo  Rozpočet  obce  na  rok 2019,  návrh  rozpočtu  byl  zveřejněn na  úřední
desce písemně a v elektronické podobě s dálkovým přístupem. Po schválení ZO je
zveřejněn schválený rozpočet obce.

 Schválilo  střednědobý  výhled  rozpočtu  na  období  2020-2021.  Jedná  se
o dokument, ve kterém jsou navrženy odhadované finance na investiční akce, které
by obec v tomto období mohla realizovat.

 Schválilo nákup pozemků , p.č. 5044, ostatní plocha, o výměře 530 m2 , p.č. 5041,
ostatní plocha, o výměře 847 m2. Obec tento pozemek kupuje pro ucelení pozemků
v areálu TJ Radiměř.

 Schválilo založení nového účtu (podúčtu) u České spořitelny pro vedení veškerých
finančních  toků,  při  provozování  obecní  kanalizace.  Tento  účet  byl  založen
z důvodu zavedení možnosti paušální platby za stočné. V měsíci únoru proběhne
ještě klasická fakturace a od března 2019 by měla být zavedena možnost paušálu.
Přesněji  Vás  budeme  informovat  o  zavedení  nového  systému  plateb  stočného
v dalším zpravodaji. Mělo by se jednat o identický systém plateb, jaké platíte za
vodné, plyn, elektřinu atd.

 Pověřilo  RO podáním  odvolání  k rozsudku  vyhlášenému  Okresním soudem ve
Svitavách ve sporu mezi žalobcem Česká republika – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111 a žalovaným obec Radiměř, IČ: 00277258
ve věci sporu vytěžení dřevní hmoty. 

 Schválilo  odměny  na  volební  období  2018-2022  za  výkon  jednotlivých  funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva.

 Vydalo formou opatření obecné povahy doplnění změny č. 1 ÚP Radiměř týkající
se vypořádání námitek v lokalitě Z1/9a a Z1/9b-změna č. 1ÚP Radiměř a rozhodlo
o námitkách dle předloženého nově zpracovaného návrhu, které se týkají lokality
Z1/9a a Z1/9b ve vydané změně č. 1 ÚP Radiměř. Jedná se o plochu zemědělské
výroby u kravína č. 2.

Přesné a úplné znění přijatých usnesení z 2. jednání Zastupitelstva obce ze dne
11.12.2018 je zveřejněno na webových stránkách obce nebo je možné do originálu

nahlédnout na OÚ Radiměř.
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Dokončení akce – Rekonstrukce a vybavení učebny IT – Základní škola

Touto  akcí  byla  v Základní  škole  realizována  kompletní  rekonstrukce  počítačové
učebny,  kde  byly  kompletně  provedeny  nové  rozvody  elektřiny  včetně  osvětlení,
počítačové  sítě,  nové  vybavení  počítačovými  systémy  včetně  keramické  interaktivní
tabule  a  nového  nábytku.  Dále  byl  vybudován  do  školy  ze  zadní  části  bezbariérový
přístup, bezbariérové WC u tělocvičny a výtah, který propojil přízemí s prvním patrem.
Do učebny pro pracovní výchovu (dílny) byly nakoupeny nové pracovní stoly, které již
vyžadovaly výměnu. Škola již v předešlých letech získala dotační finance a dílna pro
výuku pracovní výchovy byla vybavena novým nářadím (např. aku vrtačky, přímočaré
pily  a  další  ruční  nářadí).  Před  vchodem do Základní  školy  byla  provedena  výsadba
zeleně včetně umístění lavičky a odpadkového koše. Tato akce byla realizována firmou
PP-GROUP.cz s.r.o. Proseč, IČO: 28829913, za celkovou konečnou cenu  2.334.268,- Kč
bez DPH. 

Projekt byl podpořen ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní
akční skupiny Svitava pro období 2014 – 2020 (2023).  

FOTOGRAFIE VÝSTUPŮ PROJEKTU

Úprava vchodu před školou Nové vybavení dílen
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Nové vybavení učebny výpočetní techniky Nové vybavení učebny výpočetní techniky

Bezbariérové WC u tělocvičny Bezbariérový vstup ze dvora
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Dotační projekt protipovodňová opatření

Jedná  se  o  pokračování  projektu  na  základě  zpracované  studie  Eliminace  příčin
přívalových srážek a povodní  v k.ú.  Radiměř,  která  se mnohých z Vás také dotýkala,
a bylo  s Vámi  jednáno  v této  věci.  Snažíme  se  o  posunutí  tohoto  projektu,  aby  již
vynaložené  finance  naplnily  význam  naplánovaných  opatření  v k.ú.  Radiměř  ve
zpracované  studii.  V  prosinci  proběhlo  výběrové  řízení  na  zhotovení  projektové
dokumentace na protipovodňová opatření  v katastru obce Radiměř.  Na tuto akci  byly
osloveny  tři  firmy  a  všechny  podaly  nabídku.  Jako  nejvhodnější  byla  vybrána  firma
ENVICONS  s.r.o.,  Hradecká  569,  533  52  Pardubice,  IČO  27560015,  která  byla
vyhodnocena jako nejvhodnější s nejnižší cenovou nabídkou. Po dokončení projektové
dokumentace a vydání stavebního povolení by měl být vybrán zhotovitel díla a zahájena
realizace – předpoklad jaro 2020.

Dotační projekt sběrný dvůr

Ve  spolupráci  s administrátorskou  firmou  ZERA Náměšť  nad  Oslavou  na  základě
přiznané  dotace  proběhne  začátkem roku  výběr  na  zhotovitele  stavby  a  technického
vybavení  dvora  oslovením  firem  dle  podmínek  poskytovatele  dotace,  které  se  touto
činností zabývají, aby mohla být co nejdříve zahájena realizace stavby, která by měla být
ve čtvrtém čtvrtletí 2019 dokončena.

Dotační projekty Oprava kaple sv. Josefa a oprava dřevěného kříže

Na obě tyto akce již byly podepsány smlouvy o dílo. Dřevěný kříž byl již demontován
a odvezen k celkové revitalizaci a na kapli sv. Josefa firma může zahájit stavební práce
kdykoliv po podpisu smlouvy. Zahájení opravy bude záviset na vývoji počasí.

Workoutové hřiště pro mládežníky v Radiměři

Na základě sdělení pí Mgr. Selicharové a některých občanů o zájmu starších dětí z naší
obce o vybudování Workoutového hřiště (venkovní posilovna – hrazdy, žebříky) v obci
byla  na  tuto  akci  zastupitelstvem  obce  v rozpočtu  na  rok  2019  schválena  částka
300.000,- Kč. Řešení tohoto požadavku bude předmětem jednání hned začátkem roku,
protože  je  zde  možné  dosáhnout  na  dotaci.  Tomuto  projektu  by  se  měli  věnovat
mládežníci, kteří mají zájem o vybudování tohoto hřiště, aby si vybrali místo na obecních
pozemcích  a  dále  si  zpracovali  agendu  (žádost  na  obec)  a  v případě  realizace  hřiště
zajišťovat  úklid a drobnou údržbu hřiště  a dohlížet,  aby hřiště  bylo využíváno pouze
k účelům, ke kterým bylo postaveno. 

Věřím, že se tato akce povede a bude tím podpořen nejenom rozvoj sportu, ale i aktivní
přístup k majetku obce. Mládež pak získá zkušenosti při řešení projektů nebo podávání
žádostí na jakýkoliv institut, se kterým se bude  v běžném životě setkávat.
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Příklad workoutového hřiště

POZVÁNKA

PLES SPORTOVCŮ
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ŠKOLNÍ PLES

STŘÍPKY Z HISTORIE 

Co se kdysi jedlo a pilo v Radiměři

Jako  základní  potraviny  obyvatel  nejen  Radiměře  ale  i  celého  Hřebečska  sloužily
v první řadě polní a zahradní plodiny, taktéž mléčné výrobky a maso z chovu dobytka na
statcích.

Do konce 18.  století  se  jednalo o maso výlučně hovězí,  ovčí  a  drůbeží.  Teprve se
zavedením pěstování brambor se v domácích chovech a v jídelníčku objevuje vepřové.
V této  souvislosti  je  v  kuchyních  zdravý  lněný  olej  převážně  nahrazován  vepřovým
sádlem. 

Ze  zahradní  zeleniny  mělo  od  počátku  velmi  veliký  význam  jako  zdroj  vitamínů
hlávkové zelí.

Pro  potřebu  podzimní  kuchyně  bylo  ve  sklepě  skladováno  jako  hlávky,  pro  zimní
potřebu ve formě nastrouhaného kysaného zelí.

Aby  byla  každodenně  nasycena  nejen  rodina  a  čeleď,  byly  poptávány  nejen  polní
a statkové produkty. Zvěřina, polní a lesní plodiny byly vítaným doplněním jídelníčku.

V létě  a  na  podzim se  sbíraly  houby,  borůvky,  maliny,  ostružiny,  trnky a bezinky.
Z domácích zahrad k tomu přicházely různé druhy švestek a jádrového ovoce. Z toho
byly vyráběné různé mošty, šťávy, sušené ovoce a marmelády a tím se doplnil i zimní
jídelníček. Byliny se po sběru sušily a používaly převážně na čaje.

Jako  hlavní  jídlo  během  pracovního  týdne  se  připravoval  jednodušší,  sytý  oběd,
skládající  se z polévky a hlavního jídla.  Pravidelně v neděli  přicházelo na stůl maso.
Zcela výjimečně,  dvakrát  týdně,  obohatilo maso jídelníček navíc ve dvou pracovních
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dnech.  Snídaně  a  večeře  se  v první  řadě  skládaly  z  mléčných  výrobků,  které  byly
doplněny střídavě chlebem nebo různě připravovanými pokrmy z brambor.

Na  svačiny  se  konzumoval  křupavý,  doma pečený  žitný  chléb  namazaný  máslem,
tvarohem, sádlem nebo doma vyrobeným sýrem. 

Zvláštní záležitost představovaly na statcích zabijačky. Po tzv. „Sautanz“ (sviní tanec)
byla hlavní jídla doplněna kromě jiného o zabijačkové bílé i barevné polévky, tlačenky,
jitrnice a uzené maso.

Zvlášť  známé  byly  ovšem  naše  kuchařky  díky  mnohým  dobrým  moučným
a bramborovým jídlům. Různé koláče z kynutého těsta byly pravidelně na stolech od
pátku do neděle.

Koláče  byly  dle  ročního  období  plněné  tvarohem,  mákem,  švestkovými  povidly,
sušeným  ovocem  nebo  čerstvě  nastrouhaným  zelím,  taktéž  třešněmi  nebo  jahodami
a borůvkami.  Koláče  dostaly  správný  třpyt  rozpuštěným  máslem,  kterým  se  koláče
natíraly pírkem. 

Jako příklad mnohých bramborových jídel se musí zmínit jedno skutečně syté jídlo
z bramborového  těsta  „  Schlieschkelen“  („šišky  s  mákem“).  To  byly  ve  vařící  vodě
vařené malé válečky těsta a poté posypané cukrem, mákem,nastrouhaným perníkem nebo
strouhánkou  Také zde nesmělo chybět rozpuštěné máslo, kterým se jídlo polilo.

Žízeň se zaháněla převážně pramenitou vodou nebo vodou ze studní. Vodovody, které
ve městech existovaly  již  staletí,  byly  na  vesnicích plánovány a stavěny částečně na
přelomu 19. a 20. století, ale hlavně teprve po skončení 1. svět. války. Tak tomu bylo
i v Radiměři.

Pivo  bylo  taktéž  v  Radiměři  „nápojem  mužů“.  V  druhé  polovině  19.  století  se
i v Radiměři objevují palírny ovoce, hlavně slivovice ze švestek. Tento výrobek nechyběl
při žních ani při polních pracích. Bohužel ale zničil také mnoho rodin.

Protože se v Radiměři vinná réva nepěstovala, bylo víno velmi drahé a přišlo na stůl
jen velmi zřídka při příležitosti křtin, svateb nebo o svátcích. 

Aby bylo pro všechny zabezpečeno nutné množství jídla a pití, bylo potřeba v dobách
našich předků vykonávat permanentně těžkou práci, která se na druhou stranu postarala
o spolehlivé spalování kalorií.

Hans Jandl
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