ZPRÁVY Z OBCE
Poplatky za odpad a psa
Připomínáme občanům, že od 01. března se začnou vybírat poplatky za odpad a
poplatky za psa, které jsou splatné do 31. srpna 2019. Poplatek za odpad je ve výši
550,- Kč za osobu, děti do 15ti let ve výši 450,- 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.

Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 se budou konat v pátek 24. května od 14:00 do
22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin. V naší obci bude zřízen
1 volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti obecního úřadu v Radiměři č.p. 170.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Volič může volit i na voličský průkaz, který mu vystaví obecní úřad v místě trvalého
pobytu, popřípadě zastupitelské úřady, je-li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán ve
zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu. Volič může hlasovat v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
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Volební lístky budou voličům doručeny na adresu místa trvalého pobytu do úterý 21.
května 2019.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad na tel. č.:
461 594 133 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. V takovém případě přijedou 2 členové okrskové volební komise
s přenosnou volební schránkou k voliči do domu.

Likvidace bioodpadu - Upozornění pro občany
Vzhledem k tomu, že se neustále objevují v kontejnerech na bioodpad velké větve
ořezané ze stromů a do kontejneru nesmí být uloženy v nepodrceném stavu, opětovně
upozorňujeme, že je opravdu důležité tento rostlinný odpad roztřídit a ukládat do
kontejnerů pouze posekanou trávu, shrabané listí, piliny, štěpka z podrcených větví,
bioodpad ze zahrádek. Při nedodržení ukládaných materiálů nám vznikají problémy
s uložením v kompostárně, kdy musí obecní zaměstnanci kontejnery vybírat a třídit.
Ořezané větve můžete ukládat buď na kupu u své nemovitosti anebo je odvést na dolní
konec na místo, kde budou zlikvidovány obecními zaměstnanci – odbočka u dolní
hasičárny, výjezd směr Banín do polí, v zatáčce se nachází odkládací prostor. Větve
ukládejte prosím mimo cestu.
Děkujeme za ohleduplnost.

Umístění dalšího kontejneru
V obytné části obce u lihovaru byl umístěn ještě jeden kontejner na bioodpad, který je
postaven u č. p. 133 u místní komunikace, kam můžete také odvážet veškerý bioodpad ze
zahrad. Ke kontejneru se dostanete po místní komunikaci od večerky u Aqui a nebo od
domků Hikeleho, bývalá RASTA. Tento kontejner zde byl umístěn z důvodu hustě
zastavěné částí obce a poptávky občanů.

Výměna veřejného osvětlení
Vážení spoluobčané vzhledem k plánované výměně veřejného osvětlení, kdy bylo
s touto akcí počítáno i v rozpočtu obce na rok 2019, proběhne tato výměna během letních
měsíců – červenec, srpen, září. Nově budou osazena všude led svítidla a na hlavních
trasách dojde i k navýšení počtu svítidel (max 200 ks). Dle propočtu bychom po této
výměně měli ušetřit necelé ¾ spotřeby energie. Odběr při současném počtu 177 světel
činní cca 21 tisíc KWh. Po provedené rekonstrukci, bychom se měli pohybovat okolo cca
6 tisíc KWh. Při dnešních cenách energií, které odebíráme na veřejné osvětlení si
myslím, že to bude velice zásadní úspora financí obce.
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Žádáme občany o strpení s výměnou špatných světelných zdrojů, které bychom rádi
řešili přímou výměnou již nového osvětlení, abychom již nemuseli nakupovat světelné
zdroje, které bychom později nevyužili.

Dolní pouť v Radiměři
Ve dnech 5.5.2019 a 6.5.2019 budou pro Vás připraveny
pouťové atrakce pana Lagrona v prostoru před bývalou kuželnou
a dále bude zajištěno drobné občerstvení v hasičárně, které zajistí
členové hasičů SDH 1. Přijďte se svými dětmi využít těchto
pouťových atrakcí a případně se trochu i občerstvit a pobavit.
PŘIPOMÍNÁME
ZÁJEZD DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM
Kdy: 18. 5. 2019

Odjezd: z horního konce Radiměře v 6:15 dolů po zastávkách

Příjezd: v podvečerních či večerních hodinách
Program: Valašské muzeum v přírodě – objednané komentované prohlídky
začátek 9:30 konec 11:30 hod
Cena autobusu:
• obyvatelé Radiměře 150,- Kč, přespolní 250,- Kč
• na dopravu přispívá Obec Radiměř
Důležité informace:
• přihlášky na zájezd a uhrazení autobusu od 8.4. do 10.5. na OÚ
Více informací v dubnovém zpravodaji

Informace o činnosti obce a obecního úřadu
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás poinformoval o dění na obci z trochu
jiného úhlu pohledu. V poslední době opět řešíme žádosti, které považuji za nepřiměřené
a zatěžující obec, vzhledem k množství zveřejňovaných informací. Tyto žádosti jsou
z mého pohledu podávány, ne ve smyslu zájmu o informace, ale ve smyslu
nepřiměřeného zatížení obce (složité vyhledávání, nebo požadavek na velký počet kopií v tísících). A tak místo konstruktivních návrhů řešení co zlepšit v naší obci, nebo jak
kompromisně vyřešit jejich požadavek, se obec snaží touto jejich činností dle mého
názoru nepřiměřeně zatěžovat.
Veškeré důležité informace o dění v obci se každý může dočíst ze zveřejňovaných
usnesení RO nebo zápisů ZO na obecních webových stránkách či ve zpravodaji.
Některým zastupitelům a občanům to však nestačí, a řeší to formou podávání žádostí
Radiměřský zpravodaj
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podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nebo v případě zastupitele podle
zákona o obcích.
Nedávno jsme se snažili vyhovět jednomu z našich „aktivních“ občanů, kterému
nestačil přístup k informacím na webu obce a požádal o nahlédnutí do dokumentace
v úředním dnu v ranních hodinách. Schůzku neměl předem sjednánu. Vzhledem k tomu,
že jsem potřeboval odjet do Svitav tak jsem mu nabídl odpolední třetí hodinu k provedení
nahlédnutí. Vše jsme připravili a předložili jsme veškeré materiály, které požadoval.
Nahlédnutí jsme umožnili žadateli nejprve v kanceláři OU. To mu nevyhovovalo, a tak
jsme vše přesunuli do zasedací místnosti obce. Zde se začal dožadovat zavření dveří do
chodby s tím, že mu táhne na nohy. Vzhledem k tomu, že u nahlížení musí být někdo
z úřadu přítomen (byl jsem to já) a současně byly úřední hodiny, odmítl jsem dveře
uzavřít. Nabídl jsem mu, ať si sedne do zadnější části místnosti, kde mu na nohy
nepotáhne. To odmítl, vstal a vynadal mi: „že jsem HOVADO a už abych tady nebyl“.
Poté odešel.
Tak jsem Vám všem ostatním, kteří s námi komunikujete slušnou cestou, chtěl
poděkovat, protože si toho velice vážíme. Už před volbami mi jeden občan vyhrožoval u
mě v kanceláři, že mě z té židle sesadí. Díky Vašim hlasům v komunálních volbách jsem
to ustál, za což Vám děkuji. Naštěstí je podobných jedinců v naší obci málo. O to víc si
vážím všech, kteří řeší skutečné problémy v klidu a slušnou formou. Jsem vděčný za
každého občana, který si váží práce, která je za námi snad vidět.

Kontrola Ministerstva vnitra na obci
Na základě udání, které na obec někdo podal, byla na obci 27. března provedena
kontrola Ministerstvem vnitra, které kontrolovalo dodržování legislativy dle zákona o
obcích a kontrola povinně zveřejňované dokumentace a vyřizování žádostí dle zákona o
svobodném přístupu k informacím. Z provedené kontroly byl již vydán protokol, kdy
byly shledány tři pochybení, které se týkali 1) nezaznamenání hlasování o programu při
jednání ZO, které vždy proběhne, ale nebylo zaznamenáno v zápise písemně. 2)
způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňovat veškeré poskytnuté informace
žadatelům dle zákona o svobodném přístupu od poskytnutí do 15 dnů. Obec zveřejňovala
tyto informace jednou ročně ve výroční zprávě, které jsou trvale zveřejněny na webových
stránkách. 3) doplnění povinně zveřejňovaných informací tak , aby byly způsobem
umožňujícím dálkový přístup, zveřejněny ve struktuře , pořadí s označením a
uvozovacím textem danými přílohou č.1. vyhlášky č. 442/2006 Sb. Kontrolované období
bylo od 1.1.2018 do 27.3.2019. Tato záležitost bude projednána v zastupitelstvu obce a
budou přijaty opatření k odstranění těchto pochybení. Nepovažuji tyto zjištění jako
zásadní, protože se ve většině zjištění jednalo pouze o administrativní chybu při
vyhotovení zápisu nebo pozdějšího zveřejnění a aktualizace zákonů. To vše je již dnes
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odstraněno. Chápu, že někteří občané asi z těchto udání na provedení kontroly mají
dobrý pocit, že zase zaměstnali obec prací navíc, ze které jsme vyšli dle mého názoru
velice dobře a to je určitě nepotěšilo.

Soudní spor – Změna Uzemniho plánu č. 1
Zastupitel pan Josef Hozák podal již po druhé jako navrhovatel zastoupený Mgr.
Řehůřkem proti Obci Radiměř zastoupené Mgr. Ing. Bahýlem návrh na zrušení opatření
obecné povahy – vydaná Změna č. 1 UP Radiměř – hlavním důvodem podání je
rozšíření výrobní zemědělské plochy u kravína č. 2 podrobněji již bylo uvedeno ve
zpravodaji. Soud proběhl dne 24.4.2019 v 10.00 h. na Krajském soudu na pobočce
v Pardubicích a byl odročen.

Soudní spor obce s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Obec Radiměř již v 90 letech dostala do užívání cca 12 ha lesů, které byly
pravděpodobně dříve majetkem obce. Obec tyto lesy měla zahrnuty do Lesního
hospodářského plánu v předešlých letech a i v roce 2009 - 2018 na základě, kterého obec
hospodaří v lesích. Po celou tu dobu cca20 let byla možnost převodu majetku na obec.
V roce 2013 byla vypsána k poslednímu březnu restituční tečka. To znamená, komu se
nepovedl tento majetek zapsat do svého majetku do této doby, stát začal postupně
požadovat navrácení tohoto majetku. První sdělení jsme dostali až po vyhlášení tohoto
stavu, do té doby jsme neregistrovali, že pozemky, které máme v lesním hospodářském
plánu, nejsou naše. Na základě výskytu kůrovce bylo vytěženo dřevo s odhadem ceny
20.244,- Kč, aby došlo k zabránění dalšího šíření kůrovce, které lesy ČR neřešily, a když
to vidíme, neřeší do dnes. První kolo soudu proběhlo u soudu ve Svitavách, kde jsme
uspěli s ponížení požadované náhrady, ale s ohledem nároku na majetek byl názor soudu
jasný. RO proto navrhla zkusit možnost podat odvolání ke Krajskému soudu. Když
člověk vidí přístup státu a LČR k těmto věcem, kdy obce jsou převážně velice dobrými
hospodáři a starají se o své lesy, tak jak by to mělo vypadat a nezanedbávají likvidaci
kůrovce a následně ani pěstební činnosti tak je to k zamyšlení.
Vážení spoluobčané tyto soudní spory jsou vedeny na základě schválení změny č.1
Územního plánu Obce Radiměř zastupitelstvem obce většinovým počtem hlasů, které
rozhodly o jejím schválení. Soudní spor, který se týká lesů - vytěžení dřeva napadeného
kůrovcem na pozemku, který obec měla ve svém Lesním hospodářském plánu vyvolal
Úřad pro zastupování státu. V prvním případě se Rada obce snaží hájit rozhodnutí
zastupitelstva a ve druhém případě majetek o který se cca 20 let poctivě starala a
provedením těžby chránila les před dalším šířením tohoto škůdce v dobré víře dle
Lesního hospodářského plánu obce. Za devět let mého působení ve funkci starosty jsem
zjistil, že je důležité se nebát a hájit zájmy obce i proti státu a jiným úřadům, kdy se nám
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již několikrát podařilo uspět a minimálně snížit požadované vyměřené korekce. Byli jsme
Vámi zvoleni a složením slibu jsme se zavázali hájit zájmy obce starat se o majetek obce
jako řádní hospodáři. Věřím, že tu naši práci dokazuje vzhled obce a nemalé množství
investičních akcí, které se nám během devíti let podařilo udělat pomocí získaných dotací
a také každoročně ušetřená částka v obecní kase přes dvacet milionů. Naším cílem je
pokračovat v rozvoji obce, aby se nám tu společně dobře žilo.
Roman Satrapa, starosta obce

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Sdílecí setkání projektu D-DUR na půdě OSN v Praze
Dne 11.4.2019 jsme se vydali do Prahy do informačního centra OSN prezentovat naše
aktivity v projektu D-DUR (Demokratický Dialog o Udržitelném Rozvoji). Přípravy na
tento den byly velké. Prezentaci jsme ladili do těch nejmenších detailů! Připravovali jsme
se opravdu poctivě, proto nás velmi potěšilo uznání a pochvala (nejen za stránku
obsahovou, množství realizovaných aktivit, ale i za samotné prezentování) ze strany
pozvaných významných hostů, odborníků a pedagogů z jiných škol. :-)

Ráda bych touto cestou poděkovala Tereze Pomykalové, Jaroslavu Hnátovi, Martinu
Minaříkovi a Adamu Gruberovi za skvěle odvedenou práci.
Za ZŠ Radiměř Mgr. Jana Selicharová
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PRONÁJEM MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ
Základní škola, Radiměř, pronajímá multifunkční hřiště u bývalého koupaliště. Na tomto
hřišti lze provozovat volejbal, fotbal, nohejbal, basketbal či tenis. Sítě jsou součástí
pronájmu.
Provozní doba: mimo prázdniny 16:00 hod až 20:00 hod
o prázdninách

8:00 hod až 20:00 hod

Cena: 70,- Kč/1 hodina
Zvýhodněná cena: 40,- Kč/1 hodina pro skupinu dětí (3 a více) + dospělý doprovod
Platba předem při převzetí klíčů.
Rezervace nutná alespoň 24 hodin předem
u správce
Mgr. Radka Škorpíka, Radiměř 210,
tel: 777 306 001
Upozornění: Nutná vhodná obuv na umělý povrch
bez ostrých hrotů.

POZVÁNKA

Výběrové řízení na pracovní pozici – uklízečka ZŠ
Základní škola vyhlašuje výběrové řízení na volné místo uklízečky. Nástup v srpnu 2019.
Jedná se o plný úvazek s dělenou směnou. Své žádosti posílejte do 20.5.2019
elektronicky na adresu zs.radimer@quick.cz, poštou na adresu Základní škola, Radiměř,
Radiměř 211, 569 07 nebo osobně v kanceláři školy.
Více informací na tel.čísle 731 612 039 – ředitelka školy.
Radiměřský zpravodaj
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Babička
Před několika lety jsem objevil v jednom almanachu vzpomínky pana Williho
Seewalda.
Pan Seewald se narodil v České Radiměři 94 (dnes dům pana Františka Miklánka na
dolním konci). Jsou to vzpomínky na jeho dětství a mládí na dolním konci. Této rodině
patřil do roku 1945 hostinec v Hradci nad Svitavou vedle fotbalového hřiště. Jedna z jeho
vzpomínek směřovala k dnes již téměř nepoužívanému spojení dolní Radiměře s vesnicí
Banín. Tato stará cesta byla až do třicátých let 20. století jediným spojením Radiměře
a Banína.
Pan Seewald vzpomíná:
„Babička je vlastně české jméno. V radiměřském dialektu tomu odpovídalo slovo
„Waba“ nebo „Bába“. Tak se v každém domě volalo na babičku. Na dolním konci
Radiměře měla obě slova babička i bába rozdílné výrazy ze vzláštního důvodu.
Babička – to byl malý kousek staré cesty do Banína. Ověnčený strachem, strmý a se
špatnou pověstí. Začátek byl vjezd do lesa z horních polí a dále dolů až na hraniční
louky. Nejnebezpečnější místo byla jedna ostrá zatáčka z lesa ven přímo přes kamenný
most přes potok. Vyprávělo se o mnoha neštěstích, a toto místo bylo také označeno. Na
třech velikých smrcích byly kovové držáky, na kterých často visely věnce a také olejové
lampy. Na zemi kolem veliké lavice s opěradly ležely neustále nádoby s květinami.
Podobné upomínkové místo existovalo při horním vstupu do lesa, napravo od cesty na
jednom udržovaném místě visel na mohutné borovici chráněn před počasím zarámovaný
obrázek. Vně okolo jmény označené, byly hlavy všech 14 pomocníků v nouzi. Také zde
před obrázkem byla lavice.
Osobní vzpomínkou na „Babičku“ je vzpomínka na neštěstí jednoho vojenského
autobusu popřipojení Sudet do Říše s více mrtvými. Řidič tehdy patrně nerozuměl české
zákazové tabuli nebo si jí nevšimnul. Tato událost byla tehdy přísně držena v tajnosti.
S mojí matkou jsme na kolech jezdili navštěvovat strýce do Bělé. Na naší cestě tam
dozadu až ke staré banínské cestě, která byla hranicí našich polností, jsme kolo tlačili
a potom to už bylo k obávané „Babičce“ pár stovek metrů. Tam jsme opřeli kola o strom
s obrázkem a klečíce se několikrát pomodlili „Otče náš“. Ten prudký úsek dolů jsme
v žádném případě nesjeli, nýbrž šli pěšky. Na vzpomínkovém místě na konci lesa jsme
klečíce na lavici zase vykonali pobožnost.
Tentokrát za chudé duše zemřelých, kteří zde byli smrtelně postiženi nehodou, za
sedláky a čeledíny, za koně a povozy.“
Karel Mauer
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