
ZPRÁVY Z OBCE
Volby do zastupitelstva obce 2018

Vážení  spoluobčané,  připravili  jsme  pro  Vás  souhrn  informací  z voleb  do
Zastupitelstva obce, které se konaly ve dne 5. a 6. října 2018.

Volební účast: voleb se zúčastnilo 525 voličů z celkového počtu 917 voličů.

Výsledky:
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ OBCE

Celkem: 2 983 platných hlasů
Roman Satrapa 336 hlasů

Josef Češka 277 hlasů
Miroslav Kučera 259 hlasů

Pavel Hozák 258 hlasů
Václav Franěk 212 hlasů Vzdal se svého mandátu
Lukáš Svoboda 179 hlasů

Jarmila Pomykalová 170 hlasů
Bořivoj Peterka 196 hlasů

Nový vítr
Celkem: 1 276 platných hlasů

Radka Satrapová 177 hlasů
Lucie Jedličková 135 hlasů
Jana Selicharová 131 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy
Celkem: 1 112 platných hlasů

Jiří Bureš 192 hlasů

Vlastislav Doležal 130 hlasů
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RADIMĚŘ 2018
Celkem: 944 platných hlasů

Josef Hozák 123 hlasů
Rostislav Jagoš 116 hlasů

ZA SPOLEČNOU ŘEČ
Celkem: 808 platných hlasů

Ladislav Olšer 142 hlasů

Celkem platných hlasů: 7 123.
Počet volených členů do zastupitelstva: 15.

Volební strana Počet
hlasů

Počet
kandidátů

Základ pro
porovnání k

hranici

Poměr hlasů
k základu v %

KSČM 1112 14 6648,13 16,72
ZA SPOLEČNOU

ŘEČ
808 12 5698,39 14,17

Nový vítr 1276 15 7123,00 17,91
SNK PRO ROZVOJ

OBCE
2983 15 7123,00 41,87

RADIMĚŘ 2018 944 15 7123,00 13,25

Celá zpráva o výsledku voleb je k dispozici  na webových stránkách obce – úřední
deska.

Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám a dali najevo, jakým směrem chtějí, aby
se ubírala naše obec.

Z jednání zastupitelstva obce dne 25.09.2018

Zastupitelstvo obce na svém 22.  zasedání projednalo kromě běžných organizačních
záležitostí následující.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
zprávu o činností RO za období od 28.6.2018 - 12.09.2018;
zprávu o vyhodnocení hospodaří v obecních lesích v letech 2014 - 2018 v Radiměři;
zprávu o vývoji sporu mezi žalobcem ČR – UZSVM a žalovaným obcí Radiměř;
závěrečný účet v DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2018.

Zastupitelstvo obce schválilo:
 prodeje a dělení pozemků;
 pokračování v projektu eliminace příčin a následků povodní z přívalových srážek

v k.ú.  Radiměř  –  výběr  na  zhotovitele  na  projektovou  dokumentaci  a  poté  výběr
zhotovitele na realizaci celého díla – dotační akce.
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Nevzniklo usnesení:
 prodej parcel v lokalitě RASTA – návrh bude projednávat již nové zastupitelstvo,

aby mohlo být přistoupeno k prodeji nových parcel;
 strategický plán rozvoje sportu v Radiměři;
 změnu  ÚP  č.  1  –  nově  zpracované  rozhodnutí  o  námitkách  včetně  jejich

odůvodnění, lokalitaZ1/9a a Z1/9b.

Posledního jednání zastupitelstva obce se zúčastnilo pouze 10 zastupitelů, ostatní byli
omluveni.

Přesné znění zápisu ze zastupitelstva a usnesení je vyvěšeno v anonymizované podobě
na  obecních  stránkách  obce  https://www.obec-radimer.cz/zastupitelstvo-obce/zapisy-z-
jednani-/.

Investiční akce obce

V měsíci září byly dokončeny dvě investiční akce.

Horní obchod

Horní  obchod  na  místě  bývalé  hasičské  zbrojnice,  který  byl  již  předán  do  nájmu
obchodnímu řetězci COOP Havlíčkův Brod, který zde bude nadále provozovat prodejnu
smíšeného zboží. Celkově se za tuto akci zaplatilo zhotoviteli díla firmě Ing. Jan Hikele
2.622.910,- Kč bez DPH. Obec ještě doplnila venkovní vzhled celé prodejny nákupem
květináčů, stojanů na kola, odpadkového koše, lavice a stolu pro možné posezení našich
občanů i případných cykloturistů. 

Bylo provedeno osázení květináčů a boční meze směrem na dolní konec různorodými
keři  pro  příjemný  celkový  a  bezúdržbový  vzhled  budovy.  Myslím  si,  že  zde  byla
odvedena pěkná práce a nemalý podíl na vzhledu této stavby má určitě pan místostarosta
Josef Češka, který se zasadil o oužití původního kamene na obložení budovy. 

Jsem rád, že i naši  občané chválí  celkový vzhled nově vybudovaného prostoru pro
provozování  prodejny. Vnímám, že tato investice byla účelně vynaložena hlavně pro
zajištění dosažitelnosti této služby v horní části obce pro naše občany a zároveň vznikl
i příjemně upravený nový prostor včetně opravené budovy.

Dolní hasičárna

I  tato  budova  byla  celkově  zrekonstruována,  kdy  jsme  v předešlých  letech  získali
dotaci  na  opravu  střechy  a  odvodnění  celého  objektu.  Zdi  této  budovy  vykazovaly
nadměrnou vlhkost a našim plánem bylo v dalších letech získat dotaci na opravu fasády,
výměnu  tepelného  zdroje,  výměnu  otvorových  prvků  –  okna,  dveře,  vrata  a  opravy
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podlah. Dotaci se nám podařilo získat a v letošním roce proběhla realizace rekonstrukce
celé budovy. Tuto dotaci jsme získali přes MAS Svitava, kde celková cena díla byla ve
výši  709.441,-  Kč  bez  DPH.  Tuto  stavbu  provedla  firma  zednictví  Miroslav  Myška.
I tady si  myslím, že nový vzhled budovy přispěl příjemně k celkovému vzhledu obce
a vylepšení zázemí pro naše hasiče.

Volné pobíhání psů po obci

Opakovaně upozorňujeme a vyzíváme naše občany, aby dbali na zajištění svých psů
proti úniku z pozemků majitele psa. Volně pobíhající psi často poškozují cizí majetek
(roztrhané pletivo, nebo zakousnutá domácí zvířata, atd.). Musíme si být všichni vědomi
své odpovědnosti v případě, kdyby došlo k napadení občanů nebo dětí, které mohou být

na vycházce se svým psem řádně vedeným na vodítku. Určitě by každého
z nás mrzelo, kdyby byla někomu způsobena újma na zdraví.

Dále žádáme občany, aby v případě, kdy jejich pes znečistí cizí pozemek
výkaly,  aby  zajistili  úklid.  Věříme,  že  se  tento  jev  budeme  všichni
společně snažit minimalizovat. Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro soukromé chovatele

Na  základě  výskytu  volně  pohybujícího  se  zvířectva  ve  vlastnictví  soukromých
chovatelů po katastru naší obce a dále upozornění ze spolku Lověna Radiměř, žádáme
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soukromé chovatele, aby si své zvířectvo zajišťovali na svých nebo
pronajatých pozemcích tak, aby nedocházelo k volnému pohybu po
katastru obce a případným škodám způsobeným jiným osobám nebo
spolkům.  Je  nutno  dodržovat  zákona  č. 246/1992  Sb.  na  ochranu
zvířat proti týrání, kdy je každý chovatel povinen učinit opatření proti

úniku chovaných zvířat.
Výzva

V případě, že někde v obci nesvítí pouliční osvětlení, žádáme občany, aby to nahlásili
na obecní úřad, aby mohli být provedeny opravy.

POZVÁNKY
Vánoční tvoření

Dne 01.12.2018 pořádáme tradiční „Adventní dílničky“. Tak
jak  v předešlém roce  si  budete  moci  každý vyrobit  adventní
věnec nebo vánoční dekoraci.

Zajistíme:  větve,  občerstvení  a  předvánoční  atmosféru.
Drobné dekorace a korpusy bude možné zakoupit na místě.

Doneste si: tavící pistole a vázací drát. Samozřejmě, kdo má
svůj vlastní korpus a ozdoby, tak je použije. Nezapomeňte dobrou náladu s sebou.

Pro děti chystáme malé dílničky.

Na závěr proběhne rozsvícení „Obecního vánočního stromu“. O kulturní zážitek se
tradičně postarají žáci ZŠ Radiměř pod vedením pí Mgr. Jany Selicharové.

Těšíme se na zdárný průběh této akce a na nadcházející advent.
Kulturní komise při OÚ Radiměř

Mikulášská besídka

V   měsíci prosinec se 8.12.2018 bude konat  Mikulášská besídka.  Bližší informace
budou zveřejněny v dalším čísle zpravodaje, ve všech informačních systémech obce a na
plakátech.

„Když draka bolí hlava“

Dále Vás zveme 14.12.2018 na novou pohádku „Když draka bolí  hlava“ – bližší
informace na plakátu.

Historické okénko
Připravili  jsme pro Vás novou rubriku, ve které se budeme ohlížet za historickými

souvislostmi a událostmi v naší obci. Do rubriky bude přispívat pan Karel Mauer, autor
knihy „Kronika České a Moravské Radiměře“. Doufáme, že Vám řádky v této rubrice
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pootevřou  pomyslné  okno  do  života  lidí,  kteří  obec  Radiměř  zvali  svým  domovem
mnoho let před námi.

 27 svateb za rok

V průběhu sta let před 2. svět. válkou bylo v kostele Sv. Anny v Radiměři oddáno
průměrně 27 manželství za rok.  Jako nejoblíbenější svatební měsíce byly v první řadě
únor a listopad a jako kompromisní  řešení leden. V letních měsících měli Radiměřáci
jiné myšlenky a mnoho práce, než myslet na svatbu. 

Ale existovaly i jiné důvody: v době masopustu byl tanec povolen a po vesnici chodící
maškary se rády přidružily ke svatební společnosti, aby uzavřely silnici a od svatebčanů
vybraly“silniční clo“. V čase půstu byl tanec zakázán a kvůli tomu se také neoddávalo,
tak jako o adventním čase a vánocích. 

Po vánocích začínaly termíny sňatků teprve od poloviny ledna. Tak došlo k tomu, že
faráři v Radiměři od počátku 20. století  až do začátku 2. světové války zaznamenali v 39
dubnových měsících jen 23 sňatků a v březnových měsících jen 11 sňatků. A když člověk
hledá v matrice sňatků našeho farního kostela ve všech 100 prosincových měsících od
roku 1839 do roku 1939 , potom najde jeden jediný zápis svatby: 7. prosince 1915 se
oženil c.k.rezervista Mauritz Fohler se švadlenou Agnes Fohlerovou. 

Nejvíce manželství za rok je v Radiměři zaznamenáno v roce 1849, tehdy šlo k oltáři
49  párů.  A protože  se  svatby  konaly  v  principu  jen  v  několika  měsících,  docházelo
k tomu , že farář oddával v jednom dni také 4 páry. Potom bylo snažší, když byli v místě
dva duchovní. 

Nejméně sňatků se konalo v pěti letech od roku 1914 do roku 1918- dohromady jen
60.  Avšak 50 let  před tím ve stejném časovém úseku 188 sňatků.  Od roku  1939 se
musely ohlášky vykonávat nejen v kostele ,ale i na matričním ůřadu.

V roce 1939 bylo oddáno zase 48 a o rok později 32 párů. S každým válečným rokem
přicházel očekávaný propad počtu sňatků,raději počkat na lepší dobu. Tak se v roce 1944
šlo k oltáři jenom třikrát, a v roce 1945 to byly jen páry dva , které měly ohlášky. Jeden
z nich je odvolal.Poslední Radiměřák, který zde měl ohlášky, byl Josef Bulla M. Radiměř
181. Ten šel k oltáři 7.dubna 1945 s kuchařkou Emmi Janischovou ale v rodišti nevěsty,
v Žichlínku u Lanškrouna.  Josef  Bulla  kvůli  válečnému zranění  přišel  z  války domů
dříve. Jeho žena  se učila v hotelu Ungar(později hotel Slávia) ve Svitavách kuchařkou
a tam se také poznali.

Byla to vzláštnost, pokud se v Radiměři mohla slavit stříbrná svatba. Zcela jako rarita
se udává oslava zlaté svatby. Této oslavy se dožili v zimě 1939 manžele Josef a Juliana

Praxovi.
Byli oddáni 29. ledna 1889. Josef Prax byl obecní posluha. v Radiměři. Bydleli až do

vysidlení v České Radiměři 124 ve výměnku u rodiny Haberhauerových. V manželství se
narodil syn a čtyři dcery. Syn padl v 1.svět.válce.

Z publikace „ Hřebečská ročenka“  přeložil  Karel Mauer
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