ZPRÁVY Z OBCE
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 16.05.2019
Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání projednalo kromě běžných organizačních
záležitostí následující:
Zastupitelstvo obce schválilo:
 Závěrečný účet obce za rok 2018 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce bez
výhrad.
 Účetní uzávěrku obce za rok 2018.
 Žádost Základní školy Radiměř o výjimku z počtu žáků na školní rok 2019/2020.
 Záměr prodat starý obecní traktor.
 Záměr na pořízení předčištění odpadních vod u dolní přečerpávací stanice.
Plné znění ze 4. jednání ZO je k dispozici na webových stránkách obce a na
úřední desce.
Josef Češka, místostarosta obce

Prodej starého obecního traktoru
Na základě usnesení zastupitelstva bylo rozhodnuto, že bude prodán starý obecní
traktor Zetor 6945, na který byl proveden znalecký posudek a nejnižší prodejní cena byla
stanovena na 140.000,- Kč. Na prodej tohoto movitého majetku bude vyvěšen záměr a
podmínky prodeje. Traktor je pojízdný, v současné době bez STK a je zde nutná
kompletní garanční oprava.
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Sekání obecních pozemků
Vzhledem k vývoji počasí jsme v letošním roce zahájili sekání obce později než
obvykle. Dalším důvodem byl také vzrůst trávy, který byl dlouhodobě špatný, takže jsme
nechávali seč až na pozdější dobu, kdy travnaté plochy dostatečně zarostly a zhoustly.
V současné době již nastoupila firma M-závlahy, která pro obec každoročně seč provádí,
takže bude již postupně sečena celá obec. Kdyby měl někdo zájem si v okolí své
nemovitosti sekat trávu na krmení, prosím, ať to sdělí na obec nebo pozemek označí
cedulí. Zároveň se nám také podařilo dohodnout se s SUS Pardubického kraje, která nám
provede 2-3 seče okolo silnice v délce celé obce.

Šířící se nákaza – Grafióza Jilmu
Dle provedených pochůzek po obci bylo zjištěno, že se v naší obci rozšiřuje nákaza
s názvem Grafióza Jilmu, kterou se obec na svých pozemcích snaží řešit okamžitým
pokácením a likvidací dřeva nejlépe na palivo. Tato nákaza se projevuje usycháním
dřevin, opadáváním kůry a po té je strom křehký a hrozí jeho pád nebo polom. Jedná se
o vážnou chorobu s potencionálním přenosem a rozšířením na jiné pozemky. Žádáme
vlastníky, kteří mají pozemky, kde se tato dřevina vyskytuje a vykazuje tuto
nákazu, aby provedli neodkladně jejich pokácení včetně vytěžení tohoto nákazového
dřeva z těchto pozemků, aby bylo šíření této nákazy co nejvíce eliminováno. V případě,
že by se tak nestalo, budou majitelé pozemků zasažených touto nákazou vyzváni dopisem
k provedení těchto zásahů. Tato záležitost byla konzultována s arboristy, kteří v době
vegetativního klidu v naší obci prováděli kácení stromů a v letních měsících budou
pozváni na provedení ozdravných, zdravotních řezů, provedení dynamických vazeb
a redukcí korun vyšších stromů.
Děkujeme za spolupráci a věříme, že vlastníci pozemků provedou případné nutné
zásahy. Našim společným cílem by mělo být chránit naši přírodu a zeleň v naší obci.

Poplatky za odpad a psa
Připomínáme občanům, že poplatky za odpad a poplatek za psa 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 poklady 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.
Dále žádáme ty, kteří neuhradili faktury za stočné, aby tak neprodleně učinili.
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Oprava dřevěného kříže v dolní části obce
V dolní části obce u dolní hasičárny byl na základě získané dotace kompletně
zrestaurován a osazen na novém místě dřevěný kříž obce včetně sochy Ježíše.

Možnost letní brigády pro studenty
Vzhledem k nízkému stavu zaměstnanců obce je možné se přihlásit na brigádu –
hlavní činnost hrabání trávy a další drobné úklidové práce. V případě Vašeho zájmu
dostanete bližší informace na obecním úřadě.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis do 1. ročníku školního roku 2018/19
12. duben byl pro předškoláky a jejich rodiče významným dnem. Konal se zápis do
1. ročníku, při kterém budoucí školáci předvedli své dovednosti rodičům i p. učitelkám.
Na stanovištích je čekaly různorodé úkoly, které děti dobře zvládly. A co budoucí školáky
příští rok ve škole čeká? Budou se učit číst metodou splývavého čtení Sfumato
a matematiku budou poznávat prostřednictvím metody prof. Hejného. Tyto obě metody
již máme dobře ověřené a máme s nimi dobré zkušenosti.
Ve školních lavicích bude od září sedět osm prvňáčků. Všem přejeme, aby se jim ve
škole líbilo a vše se jim dařilo.
Žáci a zaměstnanci ZŠ Radiměř

STŘÍPKY Z HISTORIE
Cikánské housle
Ve dříve zmíněné „Hřebečské ročence“ jsem nalezl další vyprávění již zmíněného pana
Williho Seewalda z České Radiměře 94. Jsou to zase vzpomínky na jeho dětství, které
prožil na dolním konci Radiměře. Nejsou to nijak dramatická sdělení, přesto i taková
vyprávění přibližují život obyvatel Radiměře před mnoha lety.
Pan Seewald vypráví:
U nás v Čechách se nejen hodně muzicírovalo, nýbrž taktéž každý vlastnil nějaký
hudební nástroj.
U nás v domě to bylo tak, že moje sestry uměly hrát na housle. Měly drahé housle, na
jejichž certifikátu bylo uvnitř označení „Kopie of Stradivari“. Také já jsem se směl na
tento nástroj učit. Do houslí jsem chodil k Willimu Schusterovi, tehdy kapelníku na
dolním konci Moravská Radiměř 69.
Napřed toto - nedaleko od nás, na moravské straně byla usedlost Hoblerů. Před jejich
domem jsme si často jako děti hrály. Náš otec byl s touto rodinou nějak spřátelen. Došlo
k tomu, že jednoho dne byl dům prodán a rodina Hoblerova se odstěhovala. Různé tam
zanechané harampádí jsme měli uklidit a zlikvidovat. Tehdy to pro nás děti byla veliká
radost, pravá pokladnice.
Radiměřský zpravodaj
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Pro děvčata to byly vzlášť jednotlivé díly kompletního tkalcovského stavu. Ale dole
pod tím se našly černé lakované housle bez pouzdra a smyčce. Ale to mě i mým rodičům
bylo jedno. Housle byly ve Svitavách opraveny a patřily jenom mě! Houslař opatřil
smyčec černým chomáčem z koňské hřívy a náš otec k tomu vyrobil pouzdro a taky
černě nalakoval. A tak od mne dostaly jméno „cikánské housle“.
Toto označení používal v následujících vyučovacích hodinách také náš učitel Willi
Schuster. Vzal mi je a hrál a hrál, jako by mu měly patřit. V každé hodině to bylo stejné.
Když jsem jednou, abych je taky vyzkoušel, si do hodiny vzal housle mých sester, byl by
mě nejraději poslal domů pro výměnu.
Na dolním konci Radiměře, na volném místě u rozdvojení silnice na Hradec nad
Svitavou a Banín, je mlýnský luh. Pole viditelné z našeho domu bylo téměř neustále
obsazené jednou nebo více cikánskými skupinami. Ženy byly téměř neustále na cestách
jako žebračky. Jednou mě přemohla zvědavost a já jsem jednomu mladému cikánu ukázal
černé housle, abych znal jeho názor. Mezi cikánskými skupinami bylo vždy hodně
dobrých muzikantů. Někteří hráli i v kapelách. Se zlou jsem se potázal. Cikán viděl
v houslích cikánský majetek se vzláštním významem. Cikán je chtěl mít! Chtěl je koupit!
Chtěl je vyměnit! Muži přicházeli dokonce ve dvou, ve třech. Prosili nás! Věštili nám
pohromu! Vyhrožovali nám! Ale housle jsme nevydali. Raději jsme je dobře schovali. Od
té doby jsem měl z cikánů určitý strach. Náš bernardýn Bello byl tehdy náš „pevný hrad“.
Doba cikánů rychle skončila s připojením Sudet k Říši a mnohé se změnilo. Já jsem
nejprve musel na brané cvičení do vojenského prostoru, potom pracovní služba a nástup
do armády. Po válce 5 let v zajetí. Housle jsem již nikdy neviděl. Otec vypravoval, že po
mém nástupu do armády vzal housle do našeho hostince v Hradci nad Svitavou a tam je
schoval. Po válce Čech, který náš hostinec převzal, skrýš s houslemi našel, křičel a jásal
„Cikánka, Cikánka“.
Historie o houslích je u konce a pro mne nyní existuje jen jako nesmazatelná
vzpomínka.
Přeložil Karel Mauer
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