ZPRÁVY Z OBCE
Výsledky projednání usnesení, zpráv a informací z Ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Radiměř, které se konalo dne 05.11.2018
Bere na vědomí:
 zprávu o výsledku voleb.
Určuje:
 pro výkon funkce starosty ve volebním období 2018 až 2022 bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn;
 pro výkon funkce místostarosty ve volebním období 2018 až 2022 bude jeden
neuvolněný člen zastupitelstva obce Radiměř.
Zřizuje:
 finanční i kontrolní výbor, které budou v tříčlenném složení.
Volí:
 uvolněným starostou Romana Satrapu;
 neuvolněným místostarostou Josefa Češku;
 členem rady Ing. Miroslava Kučeru, Jarmilu Pomykalovou, Jiřího Bureše;
 předsedou finančního výboru Lukáše Svobodu;
 členem finančního výboru Pavla Hozáka, Mgr. Radku Satrapovou;
 předsedkyní kontrolního výboru Ing. Lucii Jedličkovou;
 členem kontrolního výboru Vlastislava Doležala, Bořivoje Peterku.
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Provozní doba obecního úřadu mezi vánočními svátky
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Poděkování starosty
Vážení spoluobčané, velice si vážím Vaší projevené důvěry, kterou jste mi dali Vašimi
336 hlasy v letošních volbách do zastupitelstva obce. Dovolte mi, abych Vám touto
cestou poděkoval za sebe i za naše sdružení Pro rozvoj obce za Vaši přízeň, kterou se
budeme snažit nezklamat i v tomto volebním období.
Zastupitelstvo
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval radě obce a zastupitelstvu obce, výborům
finančnímu a kontrolnímu a komisím za celé čtyřleté volební období 2014 - 2018, ve
kterém jsme spolupracovali. Věřím, že i s nově zvoleným zastupitelstvem bude tato
spolupráce nadále pokračovat a bude se nám i nadále dařit rozvíjet naši obec dle našich
možností. Noví lidé v zastupitelstvu jistě přinesou i nové myšlenky, nápady a náhledy na
věc. Přeji nově zvolenému zastupitelstvu hodně sil a také trpělivosti, protože vždy
nebude jednoduché rozhodnout ku prospěchu všech občanů. Všichni jsme složili slib, že
budeme vždy jednat v zájmu občanů a budeme se snažit rozhodovat co nejlépe pro obec.
Já myslím, že musíme hledět do budoucna a rozhodovat tak, abychom zanechali naši
obec dalším generacím ekonomicky zdravou a udržovanou s maximem zachovaných či
navýšených služeb pro naše občany.
Spolky
Dovolte mi, abych poděkoval všem spolkům v naší obci, které se podílely na
kulturním, zájmovém či sportovním životě v naší obci. Jejich členové pracují i s našimi
nejmenšími a připravili jim příjemně prožité chvíle na zdravém vzduchu ať už v přírodě
či na místních sportovištích. Chtěl bych zde vyzvednout aktivity, které se týkají
regenerace zeleně v extravilánu naší obce či likvidace nahodilých drobných skládek
v přírodě za pomoci našich dětí. Dále bych rád poděkoval všem trenérům a vedoucím
kroužků, kteří věnují svůj drahocenný volný čas našim dětem, aby je tak naučili
správnému chování k naší přírodě a také podpořili jejich sportovní um a nadšení. Určitě
vždy rádi podpoříme všechny přínosné aktivity pro naše děti.
Hasiči – výjezdová jednotka
Dále bych také chtěl poděkovat výjezdové jednotce hasičů naší obce, na kterou se
kdykoliv můžeme obrátit s žádostí o pomoc.
Radiměřský zpravodaj

PROSINEC 2018

2

Touto cestou bych rád vyzval naše občany, kteří se zajímají o činnost dobrovolných
hasičů, nebo byli třeba ve svém původním bydlišti ve spolku hasičů či přímo ve
výjezdové jednotce, ať přijdou mezi nás. Rádi uvítáme nové členy i děti, které by měly
zájem o tuto činnost. Hasičárnu se nám po několika opravách, ať již za pomoci dotací či
svépomocí výjezdové jednotky, podařilo docela slušně opravit. Podařilo se také vybavit
výjezdovou jednotku potřebnou technikou a výstrojí. Došlo tak k vybudování příjemného
zázemí, které je připraveno i pro Vás případné nové zájemce. Naším cílem je zajistit
v naší obci pokračování generací i v tomto společenství hasičů, které již neodmyslitelně
k životu v naší obci po několik generací patří. V případě zájmu můžete kontaktovat
starostu obce R.Satrapu, velitele výjezdové jednotky pana R. Buchtu nebo starostu hasičů
pana D. Nečesánka. Budeme se na Vás těšit. :-)
Zaměstnanci obce
V letošním roce bylo u obce zaměstnáno 5 sezonních zaměstnanců, kteří pracovali pod
vedením pana Václava Fraňka. Vedoucímu a všem těmto sezonním zaměstnancům bych
chtěl poděkovat za jejich práci, která opět přispěla k pěknému vzhledu naší obce,
provozu dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových veřejných prostranství a dalších
jiných služeb, které zajišťujeme pro Vás a naši obec svépomocí.
Občané
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem občanům, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na zlepšení vzhledu obce a přispěli tak svojí rukou
k našemu společnému cíli a k příjemnému hezkému prostředí v naší obci.

ZPRÁVY ZE ZŠ
Školní poradenské pracoviště v roce 2018/2019
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
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:
1. Navázání spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou při tvorbě
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Individuálních vzdělávacích plánů a Plánů pedagogické podpory pro žáky se
vzdělávacími obtížemi.
2. Prevence a osvěta nebezpečí v KYBERPROSTORU
a) Zpřísňujeme pravidla pro používání mobilních telefonů ve škole k
prevenci KYBERŠIKANY
b) Velmi intenzivně seznamujeme žáky s nebezpečími, která souvisejí s
používáním internetu. Zvláštní důraz je kladen na NEZVEŘEJŇOVÁNÍ
osobních údajů (zvláště těch citlivých, natož intimních),
NENAVŠTĚVOVÁNÍ pochybných webů (seznamky, erotika, apod.), ze
kterých hrozí nejen VIRY ale i nebezpečí OBTĚŽOVÁNÍ, VYDÍRÁNÍ,
MANIPULACE, ZNEUŽITÍ apod. Důležité také je, aby všechny
INFORMACE, které děti čtou, byly OVĚŘENY. Dále jsou poučeni o tom,
že pokud se s nějakým tímto jevem setkají, mají to OZNÁMIT rodičům,
učitelům, na Linku důvěry (116 111, 800 155 555) nebo Policii ČR (158)
c) Rodiče bychom také rádi seznámili s tím, jak mohou POMOCI, aby se
děti cítily BEZPEČNĚJI v kyberprostoru. Zde přinášíme několik rad:
1. Mějte VŽDY PŘEHLED o tom, co vaše dítě na počítači dělá
2. ZABEZPEČTE počítač, mobil, tablet KVALITNÍM HESLEM proti
možnému zneužití.
3. NEVHODNÉ stránky ZABLOKUJTE
4. Každé PODEZŘENÍ OVĚŘTE, případně NAHLASTE Policii.
5. Pokud si s něčím nevíte RADY obraťte se na ODBORNÍKA.
ODKAZY, které vám mohou pomoci:
E-learningové kurzy pro RODIČE – 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
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Více informací naleznate na:
www.100let.webnode.cz, (ŠKOLA/Školní poradenské pracoviště) http://zsradimerprevence.webnode.cz/ nebo na facebooku https://www.facebook.com/zsradimer
Za ŠPP Mgr. Radek Škorpík

Zprávičky ze školní EKOlogie
V měsíci listopadu ukončujeme školní ekologický projekt Tajemná Divoká Desná. Na
jeho realizaci jsme získali finanční podporu – dotaci z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v rámci programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního
prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2018. Finanční podpora (13 300,- Kč) byla
částečně využita na uhrazení dopravy na exkurzi, vstupného a zakoupení nových košů na
tříděný odpad, které budou umístěny v prostorách školních chodeb.
Cílem projektu bylo získat nové poznatky v oblasti ekologie, energetiky, uvědomit si
důležitost vzájemného propojení s obnovitelnými zdroji.
S žáky 5. - 9. ročníku jsme se vydali na exkurzi do přečerpávací vodní nádrže Dlouhé
Stráně v Loučné nad Desnou v Jeseníkách a do historické Ruční papírny Velké Losiny.
Poznali jsme fungování unikátní vodní elektrárny a výrobu ručního papíru, který jsme si
prakticky vyzkoušeli díky programu ekologického centra Paleta Oucmanice. Žáci
z 1. stupně se ve školním programu Živá a mrtvá voda seznámili s důležitostí vody pro
život, její ochrany, šetrného spotřebitelství a společnými silami dokázali přivést vodu
z „kopce do nížiny“. V rámci mezipředmětových vztahů žáci 8. ročníku zavítali do ČOV
v Hradci nad Svitavou.

Mladí ladí D-DUR
Naše škola (žáci 8. a 9. ročníku) je zapojena do projektu „Mladí ladí D-DUR
(demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, podpořeném z programu ERASMUS+,
který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Hlavním cílem projektu je umožnit skupinám mladých lidí navázání demokratického
dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími
odborníky a komunitou tak, aby díky tomuto dialogu spolupracovali při řešení zásadních
otázek udržitelného rozvoje obce - vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění
praktického místního projektu jako prvního kroku k naplnění této vize.
Dílčími cíli pak jsou:
1. Realizací třídenního pobytu podpořit mladé před vstupem do demokratického
dialogu (3.-5.12.2018).
2. Prostřednictvím dialogu mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí, dalšími
Radiměřský zpravodaj

PROSINEC 2018

5

odborníky a komunitou vytvořit v několika obcích vizi obce a uskutečnit konkrétní
projekty, které k ní přispějí.
3. Umožnit mladým sdílet své zkušenosti s demokratickým dialogem, tvorbou vize a
realizací praktického místního projektu s dalšími mladými lidmi a zainteresovanými
osobami.
Mgr. Jana Selicharová, koordinátor EVVO

Exkurze žáků 4. a 5. ročníku do Prahy
Náš výlet se uskutečnil 19. října 2018. O půl osmé jsme se sešli na vlakovém nádraží
ve Svitavách. Do Prahy s námi jeli paní učitelka, její sestra a manžel.
Podívali jsme se na Petřín, Pražský hrad, zrcadlové bludiště, Karlův most, Prašnou
bránu. Viděli jsme orloj na Staroměstském náměstí. Potom jsme šli na Václavské
náměstí, kde jsme mohli jít do různých obchodů a náš výlet jsme zakončili v KFC.
(žákyně 4. a 5. ročníku)
Básnička O Praze
V Praze se nám líbilo,
trapné to tam nebylo.
Bylo všude plno lidu,
my jsme byli stále v klidu.
Byli jsme i v hračkářství,
Ondrův táta v železářství.
Nohy toho měly dost,
hned jsme šli na Karlův most.
Na Václavském náměstí,
bylo plno atrakcí.
My se tady bavíme
a vůbec nepřemýšlíme.
Chtěli jsme jít do penny,
ale měli tam drahé ceny.
Medvěd dělá brum, brum
a pes dělá haf, haf,
V Praze jsme si to užili i tak.
(žáci 4. a 5. ročníku)
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Anny v Radiměři

 Půlnoční mše v kostele sv. Anny bude 24.12.2018 ve 21:00 hodin.
 25.12.2018 bude mše v kostele sv. Anny v 11:00 hod.
 1.1.2019 bude mše v kostele sv. Anny v 11:00 hod.
Poděkování
Všem občanům přeji pěkné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.
Pavel Michut, farář

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Radiměřské motýlí království
Ochránci přírody zachraňují biologicky cenné louky u Radiměře
Že se na česko-moravském pomezí nachází biologicky zajímavá místa, to není mezi
biology a ochránci přírody žádným tajemstvím. Nepřístupná kopcovitá krajina do jisté
míry unikla násilnému přetváření a intenzivnímu hospodaření v minulosti a lidé si zde
Radiměřský zpravodaj
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dodnes udrželi blízký vztah ke své půdě a svědomitě na ní hospodaří. Nejinak je tomu
v Radiměři, kde díky hospodaření a zejména pastvě dodnes přežila řada vzácných druhů.
Když jsme sem poprvé přišli, tušíme, že to bylo asi v roce 2015, skákali jsme
nadšením – zjistili jsme, že tu stále přežívá malá populace jednoho z našich
nejvzácnějších denních motýlů, kriticky ohroženého a celoevropsky významného
modráska černoskvrnného. S tímto vzácným krasavcem se můžeme setkat, kromě
posledních míst česko-moravského pomezí, už jen na Valašsku a v několika vojenských
újezdech. Jak jsme tak po loukách nadšeně běhali a stopovali několik málo přeživších
motýlů, zároveň jsme si všimli, jak místní staré obecní pastviny a sady, kde vzácný
modrásek žije a které jsou pro něj životně důležité, zarůstají náletem a zanikají. To proto,
že zde místní hospodáři nedávno přestali pást dobytek a kosit trávu. Pokud by louky
zarostly zcela, vzácný motýl by zde jistojistě vyhynul. A s ním většina dalších vzácných
motýlů, plazů, orchidejí, hořců a hořečků či taky třeba staré jalovce. A tomu jsme
samozřejmě nemohli jen tak přihlížet. Rozhodli jsme se, že tomu zabráníme a
Radiměřské motýlí království, jak jsme toto krásné místo nazvali, stůj co stůj
vysvobodíme ze spárů nemilosrdných přírodních procesů a zachráníme zdejší přírodní a
vlastně i kulturní bohatství. Protože staré pastviny a sady jsou bohatstvím a památkou,
které nám zanechali naši dědové a otcové, abychom o ně dále pečovali.
Založili jsme rychle občanské sdružení pod křídly Českého svazu ochránců přírody,
pojmenovali ho „Arion“ podle latinského názvu modráska černoskvrnného, což je
Phengaris arion, a pustili jsme se do boje! Od roku 2016 každý rok obnovíme přes
hektar původních luk, pastvin a ovocných sadů. Je to práce náročná, vyčerpávající a
bolestivá. Rukama nám už prošly tuny trávy a dřeva, boj se šípky a hlohy nás stál už litry
krve, s křovinořezem jsme už po zdejších kopcích naběhali tolik, jako kdybychom s ním
několikrát vylezli na Mount Everest. Ale když za sebou vidíme obnovené krásné květnaté
louky a slyšíme modrásky, jak za námi volají „Děkujemeee!“, tak toho vůbec nelitujeme
a v našem boji pokračujeme!
Až budete přemýšlet, kam vyrazit na nedělní procházku, přijďte se podívat, jak
Radiměřské motýlí království vzkvétá! Najdete ho na horním konci Radiměře, na jižně
orientovaných svazích přímo nad obcí. Pro přístup lze použít třeba lesní cestu od staré
školy kolem vodárny nebo cestu od cedule označující konec obce. Pak už se jen
procházejte sady a pastvinami a kochejte se, jak krásná a bohatá místní příroda je!
Například od května do června se můžete setkat s pěti druhy orchidejí, v červenci s
modráskem černoskvrnným a na hořečky si musíte počkat až do září. Ale po celou
sezónu zde najdete opravdové přírodní poklady, které Vám s potěšením představíme
třeba při komentované prohlídce Motýlího království, kterou plánujeme koncem května
(bližší informace ještě budou uveřejněny).
Text a foto: Roman Kalous, ČSOP Arion, www.csoparion.cz
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Modrásek černoskvrnný na své živné
rostlině – mateřídoušce

Kosení orchidejových luk

Pětiprstka žežulník, orchidej hojně se vyskytující na loukách kolem Radiměře
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POZVÁNKY
Kino na kolečkách
Srdečně Vás zveme 14.12.2018 na novou
pohádku „Když draka bolí hlava“.
Promítání se uskuteční na sále ZD od 18:00
hod. Občerstvení zajištěno – popcorn slaný,
sladký, limo, pivo.
Vstupné: děti do 15 let zdarma, dospělí
70,- Kč. Děti do 12 let v doprovodu dospělé
osoby.

Mikulášská besídka
SRPDŠ ve spolupráci se ZŠ a Obecním úřadem
v Radiměři srdečně zvou na Mikulášskou besídku
8.12.2018 v 15:00 hodin na sále ZD Radiměř.
Můžete se těšit na diskotéku, soutěže, čertovu
tombolu, hry a samozřejmě na ČERTA, ANDĚLA A
MIKULÁŠE.
Občerstvení pro malé i velké zajištěno. VSTUPNÉ:
děti – zdarma, dospělí – 50,-Kč.

Adventní dílničky a rozsvícení vánočního stromu
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. Chybět nebude vánoční cukroví ani tradiční punč.
Začátek ve 14.00 hod.
Na závěr proběhne rozsvícení „Obecního vánočního stromu“. O kulturní zážitek se
tradičně postarají žáci ZŠ Radiměř pod vedením pí Mgr. Jany Selicharové.
Předpokladaný začátek v 16.45 hod.
Na místě si budete moci zakoupit nový závěsný Obecní kalendář na rok 2019.
Těšíme se na zdárný průběh této akce a na nadcházející advent.
Kulturní komise při OÚ Radiměř
Radiměřský zpravodaj

PROSINEC 2018

10

STŘÍPKY Z HISTORIE
První statistika obyvatelstva v Radiměři pochází z roku 1760
Výkaz ze 4. dubna 1760 (Conscriptions-Tabelle) je první statistikou v Radiměři, která
uvádí obyvatelstvo dle stáří a stavu.
„Poddaní“ jsou mimo to ještě evidováni dle příslušnosti k panství Kunštát markrabství Morava a ke Královskému věnnému městu Polička - království Čechy –
později odpovídající vesnicím Moravská Radiměř a Česká Radiměř.
V radiměřské farnosti, ke které obě vesnice přináležely, žilo v roce 1760 dohromady
1731 osob. Z toho 811 osob mužského a 920 osob ženského pohlaví. Tehdy bylo
v Radiměři 332 manželských párů. Obyvatelstvo farnosti vykazovalo dobrou věkovou
struktůru: mladších 15 let bylo 279 chlapců a 326 dívek. Starších 50 let bylo 28 mužů
a 33 žen.
Když se tyto skupiny odečtou od celkového počtu obyvatelstva, zbývá 1065 osob ve
věku práce schopných. A tito se toho času pustili do velikého díla - stržení starého
a stavby nového kostela.
Kromě toho se tehdy stavěla již druhá škola. Člověk musí žasnout, jaké oběti lidé
tehdy podstupovali.
Pro představu čtenářstva dle posledního sčítání obyvatelstva před 2. světovou válkou
měla Radiměř 2580 obyvatel. Z toho 1332 v Moravské Radiměři a 1248 v České
Radiměři. Bylo evidováno 550 domů. Počet obyvatel od roku 1900 klesl z 3400 cca o
800! Kromě 1. světové války je úbytek obyvatel daný stěhováním občanů i celých jejich
rodin za prací, např. odchodem mnoha pokrývačů do Vídně.
Hans Jandl
učitel v Radiměři, přeložil Karel Mauer
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VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, začíná poslední měsíc v roce a blíží se z mého pohledu
nejkrásnější svátky. Přichází období pohody a krásné atmosféry v našich rodinách
a domácnostech. Vánoce jsou velkou radostí pro děti a jejich rodiče, snad i pro všechny
občany. Vánoce nás svým kouzlem všechny sbližují a vybízejí k větší ohleduplnosti
a laskavosti.
Přeji Vám milí občané, abyste letošní Vánoce a Nový rok prožili co nejkrásněji, ve
zdraví a pohodě, a v době svátků se vzdálili všem všedním starostem.
Chci vám osobně popřát, aby se vám v příštím roce vyhýbaly neúspěchy, nemoci, aby
ve vašich rodinách vládla pospolitost, vzájemná úcta, láska a aby se vám dařilo vytvářet
pevné a solidární vztahy. V tomto období věnujte svůj čas vašim rodinám, blízkým
a přátelům. Přeji všem krásný a poklidný Štědrý den a hlavně dětem rozzářené oči
z dárků od Ježíška. Dívejme se na nadcházející rok 2019 s nadějí a optimismem
a buďme k sobě dobří.
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok.
Vám přeje
starosta obce Roman Satrapa
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je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách obce www.radimer.net.
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