ZPRÁVY Z OBCE
Poplatky za odpad a psa
Připomínáme občanům, že se vybírají poplatky za odpad a poplatky za psa, které jsou
splatné do 31. srpna 2020. Poplatek za odpad je ve výši 570,-Kč za osobu, děti do 15ti
let ve výši 470,-Kč. Poplatek za prvního psa 100,-Kč, poplatek za druhého a dalšího psa
je ve výši 150,-Kč.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která
je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. (viz.
zveřejněná vyhláška).
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.

Informace k placení záloh na stočné
Připomínáme, že je možné si nastavit zálohy na stočné z bankovního účtu a zasílat je na
účet č. 35-1283353379/0800, který má obec zvlášť zřízen pro vybírání stočného. Jako
variabilní symbol uvádějte číslo popisné. Trvalý příkaz si nastavte v rozmezí od 10. do
25. dne v měsíci.
Obec umožňuje inkasovat částky záloh prostřednictvím služeb SIPO od občanů, kteří si
tento způsob platby zvolili. Prosíme, aby si tito občané zajistili dostatečné prostředky na
úhradu nové platby ze SIPO.
Radiměřský zpravodaj
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Sběrné nádoby na použité jedlé oleje a tuky

Oznamujeme občanům, že po obci byly umístěny sběrné
nádoby – popelnice na sběr použitých jedlých olejů a tuků.
Jedna nádoba je umístěna u horní prodejny a další je
umístěna u sběrného místa před bývalým obecním úřadem
č.p. 167. Žádáme občany, aby do těchto nádob vhazovali
pouze jedlé tuky a oleje v uzavřených PET lahvích nebo
plastových kanystrech. Do těchto nádob nepatří oleje
z automobilů a jiné druhy olejů a tuků. Veškeré použité
druhy olejů a tuků je možné odevzdat do nebezpečného
odpadu ve sběrném dvoře, každou sobotu od 8 do 13
hodin.
Tímto bych také chtěl požádat naše občany, aby nevylévali
tuky z vaření do domovních odpadů, protože tím dochází
k silnému znečišťování a zanášení kanalizace a poškozování
hlavních přečerpávacích čerpadel včetně systémů, které tato
čerpadla spouštějí. (plováky, sondy, atd.). Jinak tomu není
ani v případě domovních čerpacích stanic. Tyto stavy
zjišťujeme vždy při pravidelném servisu a vidíme, co se do
kanalizace vypouští. Dochází tak samozřejmě i ke zvyšování
nákladů na servis veškerých zařízení kanalizačního systému.
Pro pracovníky, kteří se o kanalizaci starají, jsou servisní
práce náročnější časově i technicky.
Zaznamenali jsme, ale i pozitivní zjištění, že se nám podařil
snížit problém s vhazováním vlhčených ubrousků do
kanalizace. Za tento přístup bych chtěl všem poděkovat a
doufám, že se nám to podaří i v případě likvidace jedlých
olejů a tuků.
Radiměřský zpravodaj
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ZPRÁVY ZE ZD RADIMĚŘ
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás krátce seznámili s tím, co se děje v Zemědělském družstvu
Radiměř, a to z hlediska výroby mléka. Pokud se podíváme do historie, tak za první
republiky bylo v Radiměři chováno 700 dojných krav. V 90. letech minulého století bylo
v Radiměři chováno přes 600 krav s užitkovostí kolem 4,5 tis. litrů mléka.
Výroba mléka je i dnes nedílnou součástí produkce ZD Radiměř a její další zachování
a rozvoj je na různých úrovních projednáván několik posledních let. Velikost současně
chovaného stáda je 270 krav a další provoz v této velikosti je ekonomicky neudržitelný.
Záměr postavit novou mléčnou farmu na středisku K2 vyžaduje změnu územního plánu,
který byl projednán a odsouhlasen obecním zastupitelstvem, ale nyní je předmětem
soudního sporu mezi obcí Radiměř a vlastníkem sousedního pozemku. Čekání na
rozhodnutí o změně územního plánu odložilo opravy střediska ŽV do té míry, že se
technologie a budovy dostaly na hranici provozuschopnosti. Provoz střediska ŽV je již
několik let ztrátový a je nutné začít řešit jeho opravu a zamezit dalším ekonomickým
ztrátám.
ZD Radiměř se rozhodlo zpracovat druhý projekt rekonstrukce středisek ŽV, který
počítá s provozem na středisku K2 i vedle cesty na Rohoznou. Projekt respektuje
stávající územní plán i schválené VDJ na obou střediscích a stále umožňuje vybudování
mléčné farmy i na středisku K2. V určité fázi realizace projektu bude potřeba rozhodnout
o konečném umístění stájí a dojírny. Rozhodnutí o rozdělení stájí mezi obě střediska
bude záviset především na tom, zda bude v dané chvíli k dispozici rozhodnutí soudu
o změně územního plánu.
Projekt novostavby stáje pro 300 ks dojnic a hnojiště, umístěný na hlavním středisku
směrem na Rohoznou, je v souladu s územním plánem obce Radiměř a navazuje na
dokončenou rekonstrukci stáje pro dojnice K5 a silážních žlabů. Projektový záměr
nebude navyšovat celkový počet ustájených zvířat, neboť stáj pro výkrm býků a část
reprodukční stáje pro dojnice bude nahrazeno v nové stáji ustájením 300 ks dojnic. Nová
stáj nahradí současné nevyhovující objekty a nedojde tak k navýšení počtu dobytčích
jednotek v areálu. Objekt stáje je navržen jako ocelová, bez podporová konstrukce, kde
střešní krytina je navržena ze sendvičových panelů a prosvětlovacích panelů u hřebene a
podlahy budou betonové. Cílem navržené stavby a technologie chovu je dosažení co
nejlepší pohody (welfare) zvířat. Vzhledem ke skutečnosti, že ve stádech dojeného skotu
je preferováno volné boxové ustájení je i tato stáj navržena jako bez podporová vzdušná,
se systémem stelivového ustájení s odklizem chlévské mrvy. Jedním ze základních
požadavků na welfare v chovu dojnic je zajištění pohodlného místa k odpočinku. Počet
boxů musí odpovídat počtu ustájených zvířat. Systém boxového ustájení je v chovu
úspěšný pouze za podmínky, že jsou správně zvoleny rozměrové parametry boxového
lože, které max. zohledňují průměrnou živou hmotnost krav ve stádě a další podmínkou
je max. péče o povrch a strukturu boxového lože. Je navržen hluboký box, kde vlastní
lože je nastýláno slámou různé délky s následným pravidelným dostýláním. Podstatné
pro použití slámy jako podestýlky je její včasná sklizeň a vhodné skladování a úspěch
spočívá v dostatečném množství podestýlky.
Radiměřský zpravodaj
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Chlévská mrva bude odklízena pravidelně mobilními prostředky do nového hnojiště,
což zajistí zvířatům pobyt v čistém a suchém prostředí, čímž se zlepšuje stájové
mikroklima bez koncentrace čpavku a sloučenin dusíku v ovzduší. Pro odvod vzdušné
vlhkosti a škodlivin je navržena hřebenová větrací štěrbina. Podélné stěny budou
opatřeny proti průvanovými systémy, protože účinným větráním se sníží emise
amoniaku. Dispozičně je objekt rozvržen na krmný stůl, krmiště, hnojné a přeháněcí
chodby, boxové lože a přeháněcí chodbu pro přesun do stávající dojírny. Součástí
hnojiště bude přečerpávací jímka betonové konstrukce. Stavba stáje není předmětem
posuzování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a z hlediska zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v projektu nebyly
zjištěny závady, které by byly v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany
veřejného zdraví.
Další rozvoj střediska chovu skotu závisí na výsledku a rychlosti rozhodnutí soudního
řízení o změně územního plánu střediska K2.
Vzhledem k tomu, že polovina obce Radiměř včetně střediska u cesty na Rohoznou, se
nachází v ochranném pásmu vod druhého stupně, tak technologie stelivového ustájení
bude vhodnější než kejdový provoz jak pro zemědělskou půdu, tak pro okolí střediska.
Naše vyspělá společnost není na přírodních podmínkách závislá méně než naši předkové,
spíše naopak, a proto nezbývá, než se na zvýšené riziko sucha adaptovat a zmírňovat jeho
negativní dopady. Statkovými hnojivy vracíme do půdy značnou část živin odebraných
z půdy pěstováním a sklizní zemědělských plodin. Často se však zapomíná na fakt, že
půda by měla uživit i naše potomky a není možné jenom z ní brát, ale je nutné též do ní
investovat a hospodařit tak s vizí dlouhodobé udržitelnosti. Klimatické extrémy
posledních let a důležitost stavu půdy při odolnosti půdy vůči zemědělskému suchu tento
fakt jen potvrzují. Statková hnojiva dodávají půdě schopnost lépe jímat vodu a pomáhat
tak rostlinám překonávat období sucha. Půda dostatečně zásobená organickou hmotou je
„pružnější“ a lépe odolává zhutnění od pojezdu strojů. Navrácení organických látek zpět
do zemědělské půdy uzavírá přirozený koloběh při produkci potravin a krmiv, a dále
zvyšuje schopnost krajiny a půdy zadržovat vodu a předcházet tak rizikům sucha
i povodní.
Žijeme na vesnici a zemědělství na vesnici patří, včetně všech svých dopadů na život
obce, ale i na její okolní krajinu, kterou nemalou měrou utváří právě zemědělství. Jak
jsme již vícekrát zmínili, stojíme si zatím, že rostlinná výroba je navazující prvek na
živočišnou výrobu a jedna bez druhé špatně funguje, a to hlavně v našich podmínkách.
Chceme být i nadále hlavním zaměstnavatelem v obci a máme zájem, aby se obec
rozvíjela s výhledem na budoucnost a nejen na rekreaci. Jsme přesvědčeni, že symbióza
vesnice a zemědělství je možná, a že může být přínosná pro všechny zúčastněné.
Za Zemědělské družstvo Radiměř
Ing. Michal Novák
Radiměřský zpravodaj
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HISTORIE
Nouzové peníze a těžký život obyvatelstva v době 1. světové války
28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko měsíc po atentátu na následníka trůnu
Ferdinanda a jeho manželku válku Srbsku. Tím začala 1. světová válka. Během války se
hospodářská situace v zemích monarchie stávala ve všech oblastech těžší a těžší. Největší
břímě války ale dopadlo na obyvatelstvo, tak jak na to v pozdějších záznamech
vzpomínají pamětníci v Radiměři. Ze vzpomínek tehdejšího ředitele měšťanské školy
Josefa Sokele a řídícího učitele Eduarda Böhse:
Stav napjatosti po atentátu se brzy rozšířil jak ve veřejném tak i v soukromém životě.
Všichni s válkou počítali. Byly zavedeny potravinové a textilní lístky, začal nedostatek
uhlí, křečkování a černý obchod kvetl. Kovové mince se uschovávaly a sotva postačovaly
na trhu. Všude byl po vypuknutí války pozorovatelný vzrůstající nedostatek drobných
mincí. V Rakousku-Uhersku se 1 a 2 halíře vyráběly z čisté mědi, 10 a 20 halíře z nějaké
slitiny, 1 a 2 korunové mince z čistého stříbra, 10 a 20 korunové mince ze zlata.
Kovové mince brzy skoro téměř zmizely z oběhu, neboť byly obyvatelstvem
uschovány. Ustrašené osoby si tím chtěly pojistit svoji existenci a striktně odmítaly
převzít peníze papírové. Přitom nepomyslely na to, že svým jednáním poškozují
hospodářskou situaci státu. Taktéž dočasnou zvýšenou ražbou kovových mincí ze strany
státu se množství na trhu kvůli nerozumu nezvýšilo. Mnohé vesnice a soukromé
průmyslové provozy nebyly za těchto okolností schopné posluhy a dělníky vyplácet
v kovových mincích. Kvůli tomu si vypomáhaly vydáním nouzových peněz.
Nouzové peníze nebyly peníze, které je oprávněn tisknout jen stát a které jsou všude
platným platidlem. Jednalo se pouze o úvěrové stvrzenky, ceniny, záruční listy
a poukázky, které mohl každý v platebním styku odmítnout, a které ze strany výdejních
míst musely být v určitém čase vyplaceny. Byly také pro příslušné podniky vydávány
v různém barevném provedení a opatřeny razítky a podpisy jejich prokuristů. Pro
obchodníky to bylo při třídění pro vyplácení snazší.
Na nouzových penězích byl popis: Protože při nynějším všude vládnoucím nedostatku
tvrdých peněz není jinak možné lidem vyplatit mzdu v hotovosti, se tímto žádají
obchodníci přijmout v obchodních místech tuto poukázku a shromážděné poukázky
potom odevzdat v naší kanceláři k okamžitému proplacení.
Účinek tohoto opatření byl velmi dobrý. Poukázky byly přijímány ochotně
a u obyvatelstva nastávalo pozvolné uklidnění a nashromážděné měděné a stříbrné mince
se zase objevovaly v oběhu, takže ke konci roku 1915 v této oblasti nastaly normální
poměry.
Další vzpomínky jsou na každodenní život obyvatel nejen v Radiměři v letech 1914–
1918.
Na počátku války bylo velmi lacino. Trhy plné drůbeže, vajec, másla a vše se
prodávalo za babku. Jen málokdo je proto v létě 1914 tak prozíravý, aby si dělal zásoby
na horší časy. Jen ti největší pesimisté skupují mouku, kroupy nebo fazole. Nedostatek
potravin byl cítit již na sklonku roku 1914.
Radiměřský zpravodaj
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Zemědělská výroba začala stagnovat. Potravinová krize propuká naplno s rokem 1915.
V dubnu je zaveden přídělový systém. Fasují se potravinové lístky - moučenky, masenky
nebo chlebenky. Vskutku originálně reagují na nastalou situaci úřady. Vydávají „chytrou“
příručku, v níž ženám radí, jak úsporně vařit. Doporučují denně tři skromná jídla.
K obědu polévku, jako hlavní chod hrách s uzeným masem nebo segedínský guláš se
zelím a bramborem. Rada je to dobrá, ale mnoho těchto ingrediencí již dávno není na
trhu. Nedostatkovým zbožím jsou také tuky a cukr, později i sůl. Rok 1917 je již opravdu
hladový. Dobytek na venkově byl zkonfiskován pro armádu a ten, komu zbyly ještě
nějaké slepice, se musí strachovat, že mu je někdo jiný ukradne.
přeložil Karel Mauer

POZVÁNKY
Výprava do Motýlího království
Milí přátelé přírody Radiměře, rádi bychom Vás opět po roce pozvali do neoficiální
radiměřské rezervace Motýlí království. Po loňském, vinou sucha nepříliš úspěšném
honu na orchideje, jsme letos termín procházky trochu upravili a sejdeme se v sobotu
20. června v 10:00, znovu u bývalé školy v horní Radiměři (dům č. p. 316). Letos bude
naším hlavním cílem poklad jiný, ovšem ten ze všech zdejších pokladů nejvzácnější –
kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný. Samozřejmě nás ale nebude zajímat pouze
tento jeden motýl, ale ukážeme si všechno zajímavé, co můžeme na tomto neobyčejném
místě vidět.
Akce potrvá zhruba do 12:00, nezbytná je dobrá obuv a oblečení do terénu. Organizace
akce bude probíhat tak, abychom dodrželi všechna aktuálně platná nařízení a omezení.
Na večer, cca od 20:00, je v případě příznivého počasí v plánu monitoring nočních
motýlů pomocí lákání na světelný zdroj. To, zda se pozorování hmyzu uskuteční a kde
přesně, sdělíme účastníkům dopolední exkurze, popř. v den konání na tel. čísle
604 654 499.
Těšíme se na Vaši účast.
Roman Kalous
Český svaz ochránců přírody Arion

INFORMACE
,,Via Salve"
Od 11. 5. přijímám opět objednávky na tel.: 720 078 720.
Masáže ,,Via Salve"
Dagmar Křivinková
Zdravotní středisko Radiměř č.p. 440
Radiměřský zpravodaj
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Příměstský tábor
Malý sedlák
Vydejte se s námi po stopách zemědělské historie
Příměstský tábor pořádaný farmou
Květná Zahrada
Pro školáky od 7 do 15 let

Přidejte se k nám na naší tradiční české farmě a poznejte, jak funguje,
odkud se berou potraviny na náš stůl.
Budete si moci vyzkoušet:
- péči o zemědělská zvířata (koně, poníky, krávy, ovce, kozy, prasata, králíky, drůbež)
- nadojit mléko a ochutnat sýr, který se z něj vyrábí přímo na
farmě
- uvidíte postrojování tažného koně a budete si to moci
vyzkoušet na ponících
- svezení na koni.
Zároveň se dozvíte i něco z historie
zemědělství a vyzkoušíte si výrobu
keramických nádob pravěkými postupy, bez použití
hrnčířského kruhu, drcení obilí na zrnotěrkách a pečení
chlebových hadů a placek na otevřeném ohništi.

A mnoho dalšího.
Místo konáni - Květná Zahrada, z.ú., Květná 40.
Cena je 2 500,- Kč za 5 dní (Po - Pá). V ceně je zahrnuto:
• oběd a občerstvení
• pitný režim
• materiál na tvořivou činnost
• odměny odborným asistentům (archeoložka, výtvarnice, koňáci…).
V ceně není zahrnuto vypálení keramiky.

Termíny:
13. - 17. července
27. - 31. července
10. - 14. srpna
Přihlášky a další informace na: Fb @kvetnazahrada a www.kvetnazahrada.cz
V případě dotazů volejte Petru Hamalovi na tel: 604 551 429,
nebo piště na malysedlak@email.cz.
Radiměřský zpravodaj
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