
ZPRÁVY Z OBCE
Zprávy z jednání Zastupitelstva obce Radiměř

Dne 12.12.2019 se  konalo jednání  Zastupitelstva  obce Radiměř,  které  projednalo dle
schváleného programu: 

➢ Na základě podané rezignace zastupitele Lukáše Svobody byl vyzván náhradník,
který  kandidoval  za  SNK  pro  rozvoj  obce  Jindřich  Kincl,  který  složil  slib
zastupitele a stal se novým patnáctým členem. 

➢ Zastupitelstvo  zvolilo  nově  do  funkce  předsedy  Finančního  výboru  Jindřicha
Kincla.

➢ Zastupitelstvo vzalo na vědomí činnost Rady obce za období od 23.09.2019 do
03.12.2019.

➢ Zastupitelstvo projednalo dělení a prodej pozemků.

➢ Zastupitelstvo schválilo odkoupení nemovitosti čp. 166 od Zemědělského družstva
Radiměř za 500.000,- Kč.

➢ Zastupitelstvo schválilo vodné na rok 2020 v celkové výši 30,- Kč vč. DPH  i při
změně DPH z 15% na 10%, od 01.05.2020 zůstane cena 30,- Kč vč. DPH a základ
daně bude navýšen z 26,09 Kč/m³ na 27,27 Kč/m³.

➢ Zastupitelstvo schválilo stočné na rok 2020 ve výši 46,36 Kč/m³ bez DPH což činí
53,32 Kč/m³ vč. 15% DPH. V průběhu roku 2020 dojde dle novelizace zákona od
01.05.2020 ke snížení DPH na 10%, což bude činit 51 Kč/m³ vč. DPH.
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➢ Zastupitelstvo schválilo  Rozpočet  obce na  rok 2020 příjmy – 22.364.700,-  Kč
a výdaje  –  37.997.000,-  Kč.   Stav  na  bankovním  účtu  obce  k 31.10.2019
33.750.675,37 Kč (zveřejněno na úřední desce obce).

➢ Zastupitelstvo  schválilo  Střednědobý  výhled  rozpočtu  na  období  2021  –  2022
(zveřejněno na úřední desce).

➢ Zastupitelstvo obce schválilo navýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu
z 550,-  Kč  na  570,-  Kč/poplatník  důvodem  bylo  zdražení  poplatku  svozovou
firmou na 708,- Kč (např. zdražování skládkovného). Obec stále i tak dotuje tuto
službu odměnou od Ekokomu a z rozpočtových rezerv obce. Považujeme to jako
motivační  příspěvek  za  třídění  odpadů  pro  občany.  Dále  byly  také  zachovány
veškeré úlevy pro poplatníky jako v minulém roce.  Vše je řešeno vydanou Obecně
závaznou vyhláškou č.1/2019.

➢ Zastupitelstvo z důvodu úpravy legislativy muselo projednat nové vydání Vyhlášek
– poplatek za psi - zůstává ve stejné výši jako v předešlých letech: za prvního psa
100,-  Kč a každého dalšího 150,- Kč a nově úleva ze zákona – osvobození od
poplatku – poplatník, který držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Dále byla vydána
nově vyhláška o shromažďování odpadů – nově povinnost likvidace olejů a tuků.
Na základě této povinnosti bude v měsíci lednu v naší obci také umístěna popelnice
(u obecního skladu – výjezd na Rohoznou), do které budete moci ukládat použitý
olej z kuchyní v pet lahvích.

➢ Zastupitelstvo zrušilo celkem tři vyhlášky – poplatek z místa, poplatek z ubytovací
kapacity, poplatek ze vstupného – důvodem zrušení těchto poplatků byla minimální
aplikovatelnost  těchto poplatků v porovnání  s nákladovostí  zaúčtování,  ukončení
činnosti ubytovacího zařízení Kuřim, osvobození spolků od poplatku ze vstupného
atd.

➢ Zastupitelstvo  vzalo  na  vědomí  provedení  auditu  –  dílčí  přezkoumání  auditory
Pardubického kraje za rok 2019, které proběhlo bez zjištěných závad a pochybení
Obce Radiměř.

Úplné  znění  usnesení  a  zápisu  z jednání  Zastupitelstva  obce  Radiměř  konaného
12.12.2019 najdete na webových stránkách Obce Radiměř www.obec-radimer.cz.

Co nás čeká v roce 2020

➢ Otevření Sběrného dvora, kde budete moci likvidovat již průběžně odpady z vašich
domácností  –  Sběrný  dvůr  byl  již  zkolaudován,  v měsíci  lednu  bude  řešeno
povolení  provozu  na  Krajském  úřadu  Pardubického  kraje  a  bude  zpracován
provozní řád, který bude specifikovat, jaké odpady budete moci ve sběrném dvoře
ukládat. Zahájení provozu předpokládáme v měsíci únoru 2020.
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➢ Zadání  zpracování  projektové dokumentace na dokončení  vybavenosti  a  úpravy
v areálu TJ Radiměř včetně stavebního povolení a pro možnost získání dotace na
úpravy, které již byly zpracovány do studie po projednání s vedením TJ Radiměř.

➢ Oprava  budovy  bývalé  mateřské  školy  čp.  316  (celková  rekonstrukce  včetně
venkovních úprav (vybudování čtyř bytů, přístup k nemovitosti atd.) – obci byla
přidělena dotace.

➢ Dokončení  projektové dokumentace – Protipovodňové opatření  v obci  Radiměř,
výběr zhotovitele a případné zahájení realizace projektu.

➢ Dokončení projektové dokumentace na výstavbu nového Kulturního sálu včetně
stavebního  povolení  a  provedení  výběru  zhotovitele  stavby.  Dále  rozhodnout
o způsobu financování  této  stavby,  aby  případně  mohla  být  stavba  v roce  2021
zahájena. 

➢ Úpravy  zeleně  v obci  na  základě  získané  finanční  dotace  za  Zelenou  stuhu
a finance schválené v Rozpočtu obce na rok 2020 – např. různé výsadby po obci –
dětské hřiště v dolní části obce, workautové hřiště vč. mobiliáře, ošetření stromů na
obecních pozemcích, dokončení výsadeb na banínské cestě – výsadba keřů mezi
nově vysázenými stromy. Jednání se ZD Radiměř o možnosti vysázení stromořadí,
které  by  oddělovalo  radiměřský  a  hradecký  katastr  (u  Zahradníka)  a  případné
kácení stromů v havarijním stavu na obecních pozemcích.

➢ Oprava vodovodu v dolní části obce od čp. 55 po čp. 79 návaznost na předešlé
etapy. Realizace bude prováděna protlačováním nového potrubí do starého potrubí
(BRESLING)  a  budou  řešeny  pouze  protahovací  šachty  –  akce  je  podmíněna
získáním dotace z Pardubického kraje.

➢ Předčištění odpadní vody před nátokem do přečerpávací stanice ČS1 na dolním
konci – důvodem tohoto opatření je vysoká opotřebovatelnost dvou čerpadel, které
zajišťují  výtlak odpadní vody do Svitavské čistírny vod. Tímto předčištěním by
mělo  dojít  k zajištění  předčištění  odpadní  vody  od  hrubých  nečistot,  které
poškozují čerpadla.

➢ Zabývat  se  přípravou  dalších  stavebních  parcel  pro  možnost  výstavby  nových
rodinných domů.

➢ Oprava  lavic  a  stolů  v areálu  u  požární  nádrže  –  podána  žádost  o  dotaci  na
Pardubický kraj.

Vážení spoluobčané, snažil jsem se Vás seznámit s výčtem některých akcí, které považuji
za priority, ale určitě se budou muset řešit i věci a akce, které nepředvídáme. Zároveň za
standardní  považuji  zajištění  komplexní  údržby  celé  obce  jako  každý  rok,  servis
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kanalizace, abychom předcházeli poruchám a eliminovali tak náklady na opravy celého
kanalizačního systému. Věřím, že i v tomto roce nám budete nápomocni a pomůžete nám
obec udržovat  čistou a  vzhlednou a  to  i  úpravou svých zahrad a  ploch okolo svých
nemovitostí za což Vám předem děkuji.

Kultura v obci

Jako každý rok pro Vás a Vaše děti je připraveno několik kulturních akcí, plesy, výlety,
zájezdy, tradiční fotbalové utkání, nebo Vás možná čeká i něco nového. Tyto akce pro
Vás  budou  jako  vždy  připravovat  –  Kulturní  komise  obce,  SRPDŠ,  Základní  škola,
Mateřská  škola  a  spolky  obce  –  myslivci,  sportovci,  hasiči,  včelaři  a  nově  založený
spolek aktivních seniorů, který uvítá rozšíření svých řad novými zájemci. 

Všem těmto aktivním složkám, občanům, ZŠ a MŠ děkuji za to, že naše obec je živá.

Upozornění pro občany 

Veškeré poplatky – za popelnice, za psy -  budou vybírány jako vždy od 1. března do
31. srpna  2020,  nebo  můžete  hradit  na  účet  obce.  V případě  potřeby  informace
k elektronické platbě můžete volat podatelnu obce 461 594 133, nebo se dotázat emailem
obec@radimer.net.

Vzrostlé stromy na soukromých pozemcích – upozorňujeme občany, že jsou povinni si
zabezpečovat na své náklady údržbu stromů a zeleně – ozdravné řezy, redukční řezy,
výchovné  řezy,  nebo  případné  kácení  stromů,  které  vykazují  špatný  zdravotní  stav
a ohrožují tak osoby nebo majetek. V případě poškození majetku nebo zranění osob nese
odpovědnost majitel pozemku, na kterém se strom nachází. Pro kácení stromu pokud je
ve 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm musí být podána žádost na Obecní
úřad, který posoudí žádost a vydá rozhodnutí. Dále je nutné řešit včasnou údržbu stromů
a keřů pod elektrickým vedením. Je třeba předcházet prorůstání do vedení a zajišťovat
ořezávání větví a keřů okolo místních komunikací z důvodu viditelnosti a průjezdnosti.
V současné době je možné provádět tyto práce, protože je období vegetativního klidu –
1.11.–31.3. každého roku.

Roman Satrapa, starosta

Klub aktivních seniorů – změna termínu setkání
Upozorňujeme na změnu termínu prvního setkání seniorů v novém roce 2020, která  se
přesouvá  z 8.  ledna  na  15.  ledna  2020 v 16:00  hod  v jídelně  u  sálu  ZD Radiměř.
Tentokrát bude Naše posezení zpestřeno vystoupením harmonikáře.

Srdečně Vás mezi sebe zveme a těšíme se na příjemné setkání.

Aktivní senioři
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ZPRÁVY ZE ZŠ RADIMĚŘ
Školní poradenské pracoviště v roce 2019/2020

Vedoucí školního poradenského pracoviště:
Mgr. Radek Škorpík – školní metodik prevence
Členové školního poradenského pracoviště:
Mgr. Jana Selicharová – výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérní poradenství
Mgr. Lenka Pittnerová –  výchovný poradce pro 1. stupeň, SVPÚ
Blanka Roštlapilová – asistent pedagoga
Tereza Zelyczová – školní asistent

Školní poradenské pracoviště zahájilo na ZŠ Radiměř 1. 9. 2016. Hlavním cílem naší
práce je poskytovat poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících
oblastech:

• výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
• péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
• problémy se školní docházkou
• kariérní poradenství – profesní orientace žáků
• prevence a řešení sociálně patologických jevů (rizikového chování)

Pro letošní školní rok jsme si stanovili priority:
• Specializační  studium  Školního  metodika  prevence  a  vzdělávání  dalších

pedagogických pracovníků.
• Pokračující  spolupráce  s  Pedagogicko-  psychologickou  poradnou  při  tvorbě

Individuálních  vzdělávacích  plánů  a  Plánů  pedagogické  podpory  pro  žáky  se
vzdělávacími obtížemi.

• Začlenění nových žáků a pomoc při  zvládání adaptačních potíží  u nových žáků
a žáků 1. a 6. ročníku

• Prevence a osvěta nebezpečí v KYBERPROSTORU, ŠIKANY apod.

Několik rad závěrem:
MOTTO:
PRO ŽÁKY: "NIKDO NEMÁ PRÁVO TI UBLIŽOVAT. NEBOJ SE MLUVIT O SVÝCH
PROBLÉMECH S NĚKÝM, KOMU VĚŘÍŠ."
PRO RODIČE: "PTEJTE SE DĚTÍ A NASLOUCHEJTE JIM."
PRO  PEDAGOGY: "NEBUĎME  LHOSTEJNÍ  K  ŠIKANĚ,  PŘEDCHÁZEJME  JÍ
A VČAS ŘEŠME."

Pokud  si  s  něčím  nevíte  RADY obraťte  se  na  ODBORNÍKY ve  ŠKOLE  nebo  na
ODKAZECH, které vám mohou pomoci:
Potřebné informace v oblasti šikany - http://www.minimalizacesikany.cz/
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E-learningové kurzy pro RODIČE  v oblasti kyberšikany– na http://www.kpbi.cz/
http://www.kpbi.cz/videospoty-pro-deti-a-studenty-zkrot-net-hned-c329
https://www.internetembezpecne.cz/
www.seznamsebezpecne.cz
www.e-bezpeci.cz
Poradna E-Bezpečí - www.napisnam.cz
Linka bezpečí  - www.linkabezpeci.cz

Nebo na telefonech:
       Linka bezpečí – pro děti 116 111, 800 155 555, pro rodiče 606 021 021
Více informací naleznate také na:

www.100let.webnode.cz,(ŠKOLA / Školní poradenské pracoviště) http://zsradimer-
prevence.webnode.cz/

nebo facebooku https://www.facebook.com/zsradimer

Za ŠPP Mgr. Radek Škorpík

ZPRÁVY Z TJ RADIMĚŘ
Pozvánka na PLES SPORTOVCŮ

"TJ Radiměř zve na PLES SPORTOVCŮ, v sobotu 18. ledna 2020 od 19:30 hodin na
sále ZD, hraje ČT 2 a speciální host kapela  ARGEMA. Předprodej vstupenek: 200,- Kč
v  obchodě  Aqua  Radiměř  u  paní  Švábové.  Bude  připravena  bohatá  tombola  a  teplá
kuchyně. Svoz zajištěn v 19:00 z dolního a v 19:15 z horního konce."
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POZVÁNKY NA CVIČENÍ
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HISTORIE
Dětský opatrovací ústav v Radiměři

Dle  závěti  paní  Veroniky  Haberhauerové  vznikl  již  19.července  1898  zdejší  klášter,
respektive dětský opatrovací ústav, důstojným děkanem Gregrem z Hradce nad Svitavou
slavnostně  vysvěcen  a  otevřen.  Na  začátku  byl  ústav  při  celodenním  vyučování
navštěvován 50, 60 a někdy i více dětmi, které byly vedeny třemi řádovými sestrami. Ty
děti, které ústav pilně navštěvovaly, byly poté při přijetí na národní školu ve srovnání
s ostatními prvňáčky ve znalostech mnohem dále.

Pro navštěvující děti z blízkého okolí byl ústav veliké dobrodiní. Naproti tomu pro ty
malé  tříleté  děti  vzdálené více  než  čtvrthodinu bylo často hlavně za špatného počasí
nemožné  ústav  navštěvovat.  Ti,  kteří  byly  ještě  z  větší  vzdálenosti,  byly  od  tohoto
požehnaného  dobrodiní  již  zcela  odloučeni.  Také  starším děvčatům bylo  za  poplatek
1 zlatý poskytováno vyučování jemného šití a vyšívání.

Asi po pěti letech se počet navštěvujících dětí zmenšil do té míry, že velebný pan farář
Josef Kašpar jako prokurista se u vyšší konzistoře přičinil o řešení další existence ústavu,
což se také na konci školního roku 1905 po sedmiletém trvání ústavu stalo. Bylo to již
v době zřízení tohoto kláštera a předvídavosti výše jmenovaného prokuristy, že v případě
neudržení dětského opatrovacího ústavu připadne budova kláštera s veškerým majetkem,
polnostmi  a  lesy  pro  zřízení  nějakého  dalšího  požehnaného  dobročinného  zařízení
v majetku vesnic Česká a Moravská Radiměř,  což bylo také veledůstojnou konzistoří
i vyšším správce městem Brno v prosinci 1905 schváleno.

V příloze k závěti  se nalézá „ Úřední listina odpovědnosti“ odkazů v závěti  pro obě
vesnice Moravská a Česká Radiměř z 27.5.1907. Obce Moravská a Česká Radiměř jako
vlastníci tohoto odkazu jsou zavázáni:

1/  Obytný dům a šenk č.113 v Moravské Radiměři a dům v České Radiměři č.112 se
souhlasem kompetentního školského úřadu adaptovat  na  školní  budovu.  Kdyby měly
v budoucnosti vzniknout 2 školy s různými konfesemi, musí tato škola zůstat výhradně
římsko – katolické konfesi.

2/  Dosavadní stará škola č. 114 (dnes kuchyně a družina – pozn. překl.) patřící obci
Moravská Radiměř má být použita jako nemocnice eventuelně jako sirotčinec. 

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.ledna 2020
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