ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze Zastupitelstva obce Radiměř konaného dne 24.09.2019
Dne 24.09.2019 se konalo 6. zasedání ZO. Na jednání tohoto zastupitelstva byly
projednány prodeje pozemků, kdy byly mimo jiné prodány i tři poslední parcely v areálu
RASTA. I vzhledem k požadavkům obce se tyto parcely podařilo prodat s cílem, který
podpoří omlazení generace v naší obci. Tak jako se podařilo v lokalitě u hřiště TI9, kde je
dnes již postaveno 13 nových rodinných domů a žije zde 13 mladých rodin.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr s opravou nádrže bývalého koupaliště – kdy by
mělo dojít k celkové výspravě nádrže, obnově vypouštění a napouštění vody a úpravě
chodníku okolo nádrže.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr s opravou kulturního areálu, kdy byla vedena
diskuze o tom, zda tento areál neumístit u nového kulturního sálu.
Zastupitelstvo obce vzalo také na vědomí podání kasační stížnosti k Nejvyššímu soudu
ohledně zrušení části změny č. 1 územního plánu v lokalitě Z1/9a a Z1/9b Krajským
soudem v Hradci Králové - pobočka Pardubice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci na MAS Svitava – Malý
leader. Jedná se o dotaci, která se převážně využívá na obnovu obecních prostranství
nebo nákupu potřebného mobiliáře pro obec nebo drobnější akce. Tato dotace by měla
být využita na nákup většího párty stanu o rozměru 12 x 6 m a skládacích sedacích
souprav vč. stolů pro pořádání kulturních akcí obcí i pro využití obecními spolky.
Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí podání ústavní stížnosti k řešení lesních
pozemků cca 12 ha, na kterých obec dlouhodobě hospodařila cca 20 let, dle předešlých,
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lesních hospodářských plánů a předávacích protokolů. Po vydání restituční tečky v r.
2013 byly tyto pozemky obci odebrány státem zpět do svého vlastnictví.
Přesné znění celého zápisu a usnesení z jednání zastupitelstva bylo zveřejněno
v anonymizované podobě na stránkách obce a na úřední desce byly zveřejněny přijatá
usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.09.2019.

Možnost náhledu na činnost ZO a RO od roku 2010
Na obecních stránkách je možné v sekci Zastupitelstvo obce – Zápisy z jednání ZO,
Usnesení z jednání RO a v sekci Radiměřský zpravodaj, požádat o přihlášení, kdy je
potřeba provést registraci. Registraci Vám povolí administrativní pracovnice obce. Poté
budete moci se opakovaně hlásit svým přihlašovacím údajem – heslem, které si nastavíte
již bez omezení. Blokace nastavena z důvodu GDPR.

Rozklikávací rozpočet obce – volně přístupný
Naše obec má také již několik let volně k náhledu na webových stránkách obce
umístěn také Rozklikávací rozpočet obce, kde může každý občan nahlédnout, jak naše
obec hospodaří s obecními financemi.

Aplikace Radiměř a SMS zprávy
Vzhledem k tomu, že se do obce nastěhovalo poměrně hodně nových občanů,
podáváme také znovu zprávu o možnosti nainstalování aplikace Radiměř – (pouze na
chytré telefony připojené na internet), na kterou jsou pravidelně posílány informace
týkající se naší obce. Aplikace Radiměř ke stažení do Vašeho mobilního zařízení je
umístěna na hlavní stránce webových stránek obce www.obec-radimer.cz, po rozrolování
úplně dole.
Kdo nemá chytrý telefon, můžou mu být zasílány sms zprávy. Pokud má zájem
dostávat informace touto cestou, musí na obec nahlásit své telefonní číslo. Zprávy jsou
identicky šířeny čtyřmi informačními kanály obce – Aplikace, SMS, Webové stránky,
hlášení rozhlasu.
Roman Satrapa, starosta

Projekt MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy
Místní akční skupina Svitava z.s. (MAS Svitava) se stala v letech 2016 – 2017
realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy (MAP). Projekt byl
zaměřen na rozvoj kvality vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci
zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání v území MAS.
Radiměřský zpravodaj
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Na tento projekt navazuje projekt MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy, který
je realizovaný a financovaný s podporou Evropského sociálního fondu Operačního
programu Vývoj, výzkum a vzdělávání.
Realizace: 04/2018 – 03/2022
Celková výše dotace: 11,7 mil. Kč
Partneři projektu: MŠ, ZŠ, ZUŠ, neziskové organizace zabývající se výchovou a
vzděláváním dětí do 15 let v ORP Svitavy
Hlavní cíle MAP II:
 zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ v ORP Svitavy;
 podpora inkluzivního vzdělávání především v oblasti práce s nadanými dětmi;
 polytechnická výchova orientovaná na nadané děti a žáky;
 rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti;
 zvýšení zájmu u dětí a žáků o nejrůznější obory a oblasti vzdělávání.
Přínosem realizace projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému
komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a mládeže v našem území.
Projekt se také bude průběžně věnovat aktualizaci vytvořených dokumentů MAP I,
evaluaci a monitoringu MAP II a implementaci MAP I.
Zpětná reflexe po roce realizace:
• velice úspěšné projektové aktivity, které jsou velmi pozitivně přijímány jak dětmi,
rodiči tak i samotnými školami a jednotlivými pedagogy;
• velký úspěch mladých programátorů v národní soutěži, kteří navštěvují kroužek
programování;
• zapojení rodičů dětí v MŠ do rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím
aktivity městské knihovny „Kufr plný knih“;
• zájem žáků sedmé třídy (ZŠ Riegrova) o poezii, kteří v rámci nadšení sami napsali
sbírku básniček s vlastními kresbami, a to díky aktivitě „Kufr plný knih“;
• zcela výjimečný workshop „Rozvíjíme matematické nadání dětí v MŠ“ pro rodiče
a jejich děti s PhDr. M. Kaslovou - přední odbornicí v ČR na vzdělávání nadaných
dětí;
Radiměřský zpravodaj
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• zajištění letní školy ve Svitavách v roce 2020 na program pro MŠ „Začít spolu“;
• hledání příkladů dobré praxe pro zvýšení kvality vzdělávání v ORP Svitavy – MŠ
Čeladná, ZŠ Táborská Praha;
• nadšení dětí v Bořkově dílně, kterou realizuje SVČ Tramtárie v MŠ a následná
návštěva městského muzea, kde jsou pro ně připraveny další aktivity;
• velký zájem škol o vzdělávací akce pro pedagogy na různá aktuální témata, která
reflektují jejich potřeby.
Hlavní manažerka pro realizaci MAP II je Stanislava Vaněčková,
tel.: 606 931 111, e-mail: massvitava@unet.cz

Odvoz bioodpadu ze zahrádek
Vážení spoluobčané, vzhledem k nastalému podzimnímu času probíhá již likvidace
bioodpadu ze zahrádek a shrabaného listí. Po obci jsou přistaveny čtyři velké kontejnery,
do kterých můžete tento bioodpad ukládat. Jak jsme již několikrát upozorňovali, do
kontejnerů nepatří větve s ořezu stromů. Přesto stále narážíme na tento problém, který
nám přidává nemalé množství práce, když musíme tento materiál z kontejneru vytahovat.
Proto znovu žádáme důrazně občany, aby do kontejnerů větve neházeli a případně
se přímo domluvili se zaměstnancem obce p. Trávníčkem: mob. 604 166 478, jak
a kde zlikvidovat tento odpad.
Dále bych chtěl požádat ty, kteří mají možnost vlastního odvozu, aby si bioodpady
odváželi sami, vzhledem k velkému množství biodpadu, které uklízíme na obecních
pozemcích. Nestíháme tak úklid z důvodu i jiných prací, které zajišťujeme (jako provoz
kanalizace, kontrola a údržba hřišť atd.). Věřím, že všichni máme zájem, aby naše obec
byla uklizená a vzhledná.
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Likvidace plastu a papíru
Na základě upozornění našich občanů bych Vás chtěl opětovně požádat, abyste při
likvidaci a ukládání plastů a papíru do sběrných kontejnerů dbali na to, aby plasty byly
maximálně sešlapány nebo rozřezány a papírové krabice rozloženy nebo naplněny jiným
papírovým materiálem. Pokud k tomu budeme takto přistupovat, určitě se do kontejnerů
vejde mnohem více odpadu. Není možné ani efektivní přidávat stále další kontejnery.
Našim cílem je do budoucna vybudovat pod kontejnery zpevněné plochy z důvodu
lepší manipulace s kontejnery a úklidu těchto míst. Dále nám k tomuto účelu začne
v příštím roce 2020 sloužit také sběrný dvůr, který bude dokončen v měsíci říjnu 2019.
Do konce roku pak bude potřeba dořešit legislativně veškerá povolení k zahájení
provozování. Zde budete moci také ukládat tyto odpady, které nepojmou kontejnery.
Předpokládám, že obec bude mít vytvořeny maximální podmínky pro likvidaci těchto
odpadů. K provozování sběrného dvora bude vytvořen provozní řád, se kterým Vás včas
seznámíme – provozní doba, jaké odpady budeme odebírat atd.
Všem, kteří si tato sdělení vezmou k srdci, a budou se jimi alespoň trochu řídit, předem
moc děkuji. Děláme to přece pro nás pro všechny a naši obec.
Roman Satrapa, starosta

Povinné čipování psů
Od ledna 2020 mají chovatelé psů povinnost své psy očipovat. Pokud tak neučiní, tak
jim od 1. ledna 2020 hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Novinka má usnadnit dohledání
majitele při problému se zvířetem.
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„Povinnost přinese jasnou identifikaci majitele zvířete, což je důležité, například
pokud pes zraní člověka nebo způsobí jiné škody; čip poslouží také v případě týrání,
krádeže, nebo pokud se zvíře zaběhne“, řekla prezidentka Komory veterinárních lékařů
ČR Radka Vaňousová.
Povinné čipování by mělo pomoci v boji proti nelegálním množírnám. Čipování se
týká všech s výjimkou starších zvířat, která byla označena tetováním před 3. červencem
2011. Pokud by nebylo tetování čitelné, doporučuje šéfka komory načipování tohoto
zvířete také.
Čipování je dle veterinářů rychlý úkon, který nemá negativní vliv na zdraví zvířete.
Mikročip o délce cca 1 cm vpraví veterinář do podkoží zvířete. „Obal je vyroben
z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso,“
uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Štěňata musí být označena čipem v době prvního očkování proti vzteklině, což je v půl
roce věku. Psa bez čipu již veterinář nenaočkuje proti vzteklině, což je povinné.
Nabídka čipování
MVDr. Veronika Balíková nabízí pro naší obec čipování a možnost přeočkování.
V případě zájmu prosím volejte na obecní úřad v Radiměři do 15.11.2019. Podle zájmu
bude sjednán termín čipování v Radiměři v sobotu, datum by bylo upřesněno
a zveřejněno na webových stránkách, nástěnkách a aplikaci. V případě, že občané této
nabídky nevyužijí, musí si toto čipování dle platného zákona zajistit následně sami.
Cena čipování je 350,- Kč. Také bude možnost pejska přeočkovat na vzteklinu či jiné
nemoci (parvoviróza, psinka, infekční hepatitida, leptospiróza a infekční
laryngotracheitida, parvoviróza - což je základní vakcinace DHPPi+L). Cena za očkování
proti vzteklině a základním nemocem je 350,- Kč (nebo jednotlivě - vzteklina - 100,- Kč,
DHPPi+L je 250,- Kč).

KULTURNÍ KOMISE PŘI OÚ RADIMĚŘ
Ohlédnutí za RETRO VIDEODISKO
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala pořadatelům diskotéky: předsedkyni
Kulturní komise Jarmile Pomykalové, členkám Kulturní komise Petře Janečkové a Pavle
Svobodové, členům SDH Radiměř Romanovi Buchtovi, Janu Trávníčkovi, Stanislavu
Vlkovi a předsedkyni SRPDŠ Lence Klofandové za pomoc a organizaci, předsedovi TJ
Radiměř Petrovi Jedličkovi a členům TJ Jakubovi Trnečkovi, Vlastimilu Bubelovi,
Radkovi Škorpíkovi, Lukášovi Kudláčkovi, Danielu Stodolovi a Martinovi Valouchovi za
výbornou práci za barem.
Celá akce byla finančně zaštítěna Obcí Radiměř.
Radiměřský zpravodaj
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Děkujeme za kladné ohlasy, velmi si jich ceníme! Můžeme přislíbit, že se podobná
akce bude příští rok opakovat!
Za Kulturní komisi Jana Selicharová

ZPRÁVY ZE ZD RADIMĚŘ
Žádáme občany obce Radiměř, aby nám neodkládali stavební suť a jiný odpad na
středisku K2. Za kravínem se v průběhu měsíce října objevila stavební suť na pozemku
zemědělského družstva. Toto místo není určené ke skladování jakéhokoli materiálu,
jelikož se jedná o soukromý pozemek. Děkuji Dvořák Miloš ml.

POZVÁNKY
Setkání aktivních seniorů
Srdečně zveme všechny přihlášené i nepřihlášené na PRVNÍ NEFORMÁLNÍ
SETKÁNÍ AKTIVNÍCH SENIORŮ, které se uskuteční ve středu 13.listopadu 2019 na
Obecním úřadu Radiměř (zadní vchod do budovy -první poschodí) v 17.00 hodin.
Bukáčková, Trojtlerová, Satrapová

Adventní tvoření, rozsvěcení vánočního stromu
Tak jako každý rok Vás zveme na vánoční dílničky, které
se budou konat v sobotu 30.11.2019 od 14:00 hod.
Připravené budou jehličnaté větve a také budete mít možnost
si tak, jako každý rok zakoupit drobné dekorace různých
barev a stylů.
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V 17:30 hod. proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu � �a děti ze Základní
školy Radiměř nám zazpívají koledy. Těšit se můžete i na tradiční vánoční punč a
příjemnou vánoční atmosféru. Už se na Vás moc těšíme

Svatohubertský bál MS LOVĚNY RADIMĚŘ
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Lampiónový průvod
Vážení spoluobčané,
s ohledem na špatné zkušenosti s počasím z let minulých při pořádání drakiády, jsme
se letos rozhodli ustoupit od jejího pořádání. Abychom však naše nejmenší spoluobčánky
neochudili o společné zážitky, dovolte mi, pozvat Vás jménem spolku TJ Radiměř, z.s. na
lampionový průvod, který budeme pořádat ve spolupráci s kulturní komisí obce, Sborem
dobrovolných hasičů a SRPDŠ.
Lampiónový průvod se bude konat 6.11.2019. Sraz účastníků průvodu je v 17:45 hodin
před sálem ZD. V 18:00 hodin vyjde průvod obcí směrem k sportovnímu areálu TJ, kde
budou pro děti připravena stanoviště s úkoly. Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme
mnoho nezapomenutelných zážitků.
Petr Jedlička, předseda TJ Radiměř, z.s.
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Mikulášská besídka
Také letos nás poctí svou návštěvou Čert, Mikuláš a Anděl,
a to v sobotu 7.12.2019 od 15 hod. Přijďte se za námi pobavit na
sál ZD Radiměř. Pro děti budou připraveny soutěže, zábava,
diskotéka a čertí bohatá tombola � � .�Pro děti budou připraveny
i dílničky. Nebude chybět ani bohaté občerstvení.
Těší se na Vás tým SRPDŠ.

Tradiční vánoční pohádka – kino na sále ZD
Po úspěšném odvysílání pohádek ve vánočním období, proběhne opět odvysílání
filmové pohádky v pátek 20.12.2019 – název, čas a další potřebné informace upřesníme
v dalším zpravodaji.

HISTORIE
Závěť paní Veroniky Haberhauerové
Paní Veronika Haberhauerová ( 1. 10. 1812 – 25.12. 1897) společně se svým
manželem Johannem patřili k nejzámožnějším obyvatelům a největším mecenášům
Radiměře. Protože jejich manželství zůstalo bezdětné, sepsala paní Veronika po smrti
svého manžela závěť.
„ Ve jménu Nejsvětější trojice +božího Otce+Syna+Ducha svatého
Amen
Sepsáno pro můj vysoký věk, při zcela zdravém duchu a tělu. Já na konci podepsaná
Veronika Haberhauerová z Moravské Radiměře 113 jsem se rozhodla dát do pořádku
následující poslední pořízení o mém majetku.
1. Moji duši doručuji do nekonečného milosrdenství boží; ať je moje mrtvé tělo
uloženo na zdejším hřbitově vedle mého zesnulého manžela stejným způsobem a stejnou
slávou. Na můj pohřeb určuji částku 1000 zlatých, která se vezme z vkladů uložených
v místní spořitelně.
2. K zbožné památce mého v Pánu zemřelého manžela Johanna Haberhauera a pro
útěchu chudých a trpících nechť je pod vedením ženského řádu pro Moravskou a Českou
Radiměř zřízena mateřská škola, malé zdravotnické zařízení a pokud bude dostatek
prostředků také siročinec s názvem Nemocniční a sirotčí dům a mateřská škola Johanna
a Veroniky Haberhauerových.
A/Za tímto účelem věnuji a předávám majetek kongregaci Milosrdných sester sv.
Vincenze z Pauli s mateřským domem ve Vídni – Grumpendorfu.
Radiměřský zpravodaj
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a) Můj dům v Moravské Radiměři 113 včetně všech k domu přináležejících budov
a zahrad.
b) K domu patřící lesy a pola na České Radiměři s vyjímkou lesní parcely č. 1486.
c) Z tzv. „ panského pole“ na moravské straně onen díl, který jsem zdědila po svých
rodičích o výměře 10,5 měřice.
d) Dolní louku vedle silnice do Greifendorfu.
e) Kapitál v nominální hodnotě 6 000 zlatých ve státních dluhopisech.
f) Jednu krávu; potom z mé domácnosti: trezor pro domácí cennosti, dva dubové stoly
v mém obývacím pokoji, dvě tvrdé postele i s peřinami, v obyvacím pokoji a v pokoji
naproti u zdi a u kamen stojící lavice, pendlovky, obrazy: „Zarmoucená matka boží“
namalovaná na plátně ve zlatém rámu, diplom „Čestný občan“, „Pomoc Marie“ a naše
oba veliké portréty.
B/Kongregace Milosrdných sester sv. Vincenze z Pauli s rodným domem ve Vídni Grumpendorfu se naproti tomu zavazuje:
1. Zřídit zde mateřskou školu, zdravotnické zařízení nejméně pro 6 nemocných
a sirotčinec.
2. Zajistit vedení a udržování ústavu.
C/Zdravotnické zařízení ať je určeno především pro chudé nemocné z České
a Moravské Radiměře, o které nikdo nepečuje. Jen vyjímečně se mohou přijmout také
ostatní nemocní z České a Moravské Radiměře za přiměřenou odměnu.
D/Do mateřské školy mohou být přijímáni děti za přiměřené školné, přičemž je
kongregaci dovoleno chudé děti od školného osvobodit.
E/Z přátelství mého zesnulého manžela ať mají při přijetí do těchto ústavů přednost ti
potřební.
F/Vrchní dozor nad těmito ústavy, tak jako nad nadací, předávám Jeho knížecí
arcibiskupské Milosti nejvelebnějšímu panu knížeti – arcibiskupu v Olomouci a jeho
následovníkům v úřadu, jejich přízni tuto nadaci doručuji a jim předávám rozhodnutí ve
všech příslušných sporech.
G/Kdyby výše zmíněná kongregace tuto nadaci nemohla převzít, nebo pokud by
udržování těchto ústavů ze strany této kongregace mělo být nemožné, nebo pokud by
kongregace výše uvedené závazky nesplnila je ponecháno rozhodnutí Jeho Milosti,
nejvelebnějšímu arcibiskupovi v Olomouci - měla by být ihned povolána nějaká jiná
kongregace se stejnými právy a povinnostmi. Pokud by udržování těchto ústavů
v průběhu času nebylo vůbec možné, v případě, že by se měly kongregace zrušit – potom
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ať dům, pozemek i s ostatními výměrami a kapitálem připadne do majetku vesnic České
a Moravské Radiměře, ale s důraznou podmínkou, že se vesnice zavazují dům i s celým
udržovacím fondem použit pro stejný nebo jiný podobný účel, ale vždy k účelu svatého
katolického kostela“.
Doslovný překlad ze závěti paní Veroniky Haberhauerové
Karel Mauer
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