ZPRÁVY Z OBCE
Z jednání zastupitelstva obce dne 04.06.2020
Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání z tohoto roku projednalo kromě běžných
organizačních záležitostí následující:
Zastupitelstvo obce schválilo:
Závěrečný účet obce za rok 2019 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce
bez výhrad.
-

Účetní uzávěrku obce za rok 2019.

Žádost Základní školy Radiměř o výjimku z počtu žáků na školní rok
2020/2021.
-

Záměr pořídit nové hasičské záchranné auto.

Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory pro TJ Radiměř ve výši
140.000. Z toho 50.000,- Kč bude využito na údržbu areálu a 90.000,- Kč na činnost
cvičení žen a fotbal.
Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory Římskokatolické farnosti
Radiměř ve výši 250.000,- Kč na opravu vstupního schodiště do kostela.
Podání žádosti o dotaci na vybudování krytého odpočinkového místa na lesním
pozemku p.č. 2372.
-

Prodeje pozemků.

Záměr v prostoru bývalého fotbalového hřiště (naproti stávajícím bytovým
domům) postavit developerským způsobem nové dva bytové domy.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Nesouhlas jedné občanky s výstavbou nového kravína ve stávajícím areálu ZD
Radiměř ve střední části obce.
Plné znění z 2. jednání ZO je k dispozici na webových stránkách obce a na úřední
desce.
Josef Češka, místostarosta 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.

Protipovodňová opatření v Radiměři
Vážení spoluobčané, pomalu se blížíme do finále s projektovou dokumentací na výstavbu
protipovodňových opatření v katastru obce. Brzy již budou znovu osloveni vlastníci
pozemků, kteří souhlasili s provedením opatření na jejich pozemcích. Především se bude
jednat o spolupráci ve formě projednání návrhu smluv se směnou, nebo prodejem
pozemků obci za tímto účelem. Firma Envicons připraví veškeré podklady pro další
jednání.
Průběh bleskových povodní ze dnů 13. a 14. června nás znovu utvrdil v tom, že tuto akci
je potřeba dotáhnout do konce, včetně samotné stavby. V současné době máme příslíbeno
získání dotace ve výši 95 % na základě zpracovávaného projektu.
Ve zmíněném víkendu, kdy se v sobotu Radiměří prohnala bouřka s vydatným deštěm a
v neděli odpoledne začalo silně trvale pršet, byly opět zasaženy lokality, které jsme měli
vybrány na provedení protipovodňových opatření dle provedených průzkumů. Avšak jen
malá část z těchto opatření se nám podařila úspěšně projednat s vlastníky pozemků. Mrzí
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mě, že i když obec nabízela odkup nebo směnu pozemku, tak nebylo možné se s
vlastníky některých pozemků domluvit, hlavně v extravilánu obce.
Je zde odůvodněný předpoklad, že případných bouřek a vydatných srážek bude přibývat
z důvodu změny klimatu. Naší snahou bylo protipovodňovými opatřeními eliminovat
dopad na místa naší obce, která jsou často „velkou vodou“ ohrožována.
Na základě zkušeností z povodní minulých let bych doporučil majitelům domů, které
jsou pravidelně povodněmi ohrožovány, si provést alespoň drobné stavební úpravy
k ochraně majetku (např. betonový plot, ztracené bednění atd.). Zajistit si tak alespoň
minimální protipovodňovou ochranu. Obec může pro okamžitou ochranu poskytnout
pouze naplněné protipovodňové pytle. Pokud jste majitelem často ohrožované
nemovitosti a máte o pytle zájem, můžete se obrátit na obecní úřad.
Obec – Zastupitelstvo dle mého názoru udělalo maximum pro zajištění dopadů
bleskových povodní na kritická místa v obci. Kdyby došlo k realizaci všech opatření,
která byla navržena, bylo by tak eliminováno velké množství vody, které by zůstávalo na
polích a loukách. Tam měly vzniknout poldry s regulovaným odtokem nebo zvlnění
krajiny a došlo by tím i k podpoře udržení vody v krajině, která se částečně vsáká do
země. Tímto nechci říci, že nás tato opatření měla kompletně ochránit při jakýchkoliv
vysokých hodnotách srážek, ale měla alespoň eliminovat přítoky vody a hlíny z polí a luk
do obydlených částí obce. Tato navrhovaná opatření mohla sloužit i budoucím
generacím, které by se již nemusely tímto problémem třeba zabývat.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům výjezdové jednotky a všem dobrovolníkům
za pomoc ve zmíněném víkendu, kdy nás postihla blesková povodeň.
DĚKUJI!!!
Roman Satrapa, starosta obce

Ničení čekáren – žádost
Na základě monitoringu čekáren bylo zjištěno, že jsou některé čekárny opět pokresleny.
Před dvěma lety byly čekárny opraveny obecními zaměstnanci. Ti je natřeli fasádní
barvou. Chtěl bych apelovat hlavně na mládež, aby nepoškozovala obecní majetky, které
následně opravujeme za peníze, které jsme mohli investovat lépe. Například jsme
investovali do stavby Workoutového hřiště. Zde nás ještě čeká např. stavba slíbené
pergoly a dalších zařízení pro mládež.
Tímto bych rád požádal rodiče aby apelovali na své děti ohledně chování se ke
společnému obecnímu majetku.
Děkuji Vám.
Roman Satrapa, starosta obce

Radiměřský zpravodaj

ČERVENEC 2020

3

Místní knihovna v Radiměři
„Knihy

jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.“

Knihovna žije
Milé čtenářky a čtenáři, ráda bych Vás touto cestou informovala o obnovení činnosti
Místní knihovny v Radiměři.
Místní knihovna v Radiměři patří mezi knihovny obvodu Svitavy. Smlouva
o poskytování knihovnických služeb Místní knihovně v Radiměři byla mezi MěK ve
Svitavách a Obcí Radiměř uzavřena v roce 2003. Knihovna je evidována na MK ČR pod
registračním číslem 553.
Činnost knihovny bude plně obnovena od 3.září 2020. Otevřena bude stejně jako
v předešlém období každý lichý čtvrtek (tedy jednou za 14 dní).
Knihovna přechází na elektronickou registraci čtenářů pomocí programu Tritius. Každý
čtenář zde bude zaregistrován a následně bude získávat informace o svých výpůjčkách,
termínech vrácení či zamluvených knihách prostřednictvím svého emailu. Na stránkách
obce bude k dispozici katalog knih, které místní knihovna vlastní. Jedná se téměř o 3 000
položek. Zároveň zde najdete i knižní novinky, které má místní knihovna zapůjčené z
knihovny ze Svitav. Tento výměnný fond se obměňuje každého půl roku. Do svého
čtenářského účtu v katalogu Tritius budete moci nahlédnout v okamžiku, kdy se v místní
knihovně přijdete zaregistrovat a získáte své registrační číslo.
Vzhledem k tomu, že je možné získat pro knihovnu v rámci výměnného fondu zajímavé
tituly nových knih a bestsellerů, chtěla jsem Vás touto cestou požádat, zda byste na
soukromý email knihovnice zasílali názvy titulů, které byste si v knihovně chtěli
vypůjčit.
Zasílejte prosím na tento email : junkovap@seznam.cz
S pozdravem Petra Junková, knihovnice
„Ten,

kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“
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ZPRÁVY ZE ZŠ RADIMĚŘ
Setkání s budoucími prvňáčky
V úterý 16. 6. 2020 se na školní zahradě konalo
setkání pro budoucí prvňáčky. Na setkání přišli
všichni předškoláci se svými rodiči. Po krátkém
seznámení děti dostaly námořnické čepice a
statečně plnily námořnické úkoly.
Malí námořníci byli velmi šikovní a při plnění
úkolů se jim dařilo. Za splnění všech úkolů
dostaly sladkou odměnu, pamětní list a dárečky.
Děkuji za milé a příjemně strávené odpoledne všem malým námořníkům a jejich
rodičům. Těším se na další společnou plavbu první třídou.
Lenka Pittnerová

ZPRÁVY Z TJ RADIMĚŘ
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KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ
Vážení přátelé, "COVID 19" zastavil na půl roku naše aktivity. Věříme, že do konce
prázdnin zmizí úplně a že v druhém týdnu měsíce září budeme moci opět uskutečnit ve
středu naše setkání. Přejeme Vám pěkné prožití prázdnin se svými vnoučaty a rodinami
a těšíme se na viděnou. Pozvánka na setkání vyjde ve zpravodaji na měsíc září.
Klub aktivních seniorů

HISTORIE
Kronika Julia Haupta - mlynáře z Moravské Radiměře 40
Julius Haupt narozen 1. ledna 1841 byl dědeček pana Wilhelma Haupta (7. 8. 1898 - 1. 9.
1988), na kterého si mnozí obyvatelé Radiměře ještě dobře vzpomínají.
Pan Julius Haupt byl pokračovatel rodu, který prokazatelně od počátku 18. století vlastnil
a provozoval mlýn a od 70. let 19. století taktéž pilu. Julius Haupt byl kronikářem
v Moravské Radiměři. Jeho první zápisy začínají rokem 1851, poslední zápisy jsou z
roku 1917. Pravnučka Julia Haupta byla paní Wilma Kosková, rozená Hauptová, která
dala kroniku psanou ve starém písmu (v kurrentu) k dispozici paní Hiltraut Hackl, rozené
Jandlové. Ta ji přepsala do spisovné němčiny.
Z matriky bylo možno zjistit jen nejstaršího zapsaného předka pana Julia Haupta. Tím
byl Johann Haupt, narozen 23. ledna 1769. Dřívější majitele se nedalo zjistit, protože
staré matriky byly zničeny při požáru kostela a fary ve Vendolí.
Kronika Julia Haupta je velice rozsáhlá a já jsem neměl možnost se s ní celou seznámit.
V tomto a v dalších vydáních Radiměřského zpravodaje uvedu pouze ty známé zápisy.
moje zemřelá babička, narozená roku 1789, pocházející ze Zeislova mlýnu Česká
Radiměř 4 (dnes dům Prchalových - směr Rohozná), zemřelá v roce 1872, mi říkala, že
náš mlýn mezi ostatními mlýny ve vesnici, jichž toho času bylo 14, je nejmladší.“
„ …

v dřívějších letech bylo mnohem více vody a nad naším mlýnem na zahradě domu
Česká Radiměř 3 (dříve Smrkalovi - nyní Trávníčkovi) byl rybník. Tento rybník
i s Albertovým mlýnem Česká Radiměř 2 (správní budova ZD) patřil dědičnému rychtáři
Česká Radiměř 1 (dnes firma Ipak). Poté v průběhu času místní prameny neustále více
a více vysychaly, a protože u našeho mlýna je přece významný veliký spád, byl
v Albertově mlýnu vymontován katr a u nás nainstalován.“
„…

„…v

roce 1904

Od začátku srpna přitékalo z pramenů na horním konci tolik vody, že pila ani válcovací
mlýn nepotřebovaly do konce prosince žádný 4. díl vody. Z polí a luk za Friedlovým
statkem (vedle Obecního úřadu) teklo tolik vody, že voda z horních pramenů musela být
po více týdnů odváděna trubkami pryč.“
„…v

roce 1912

Velká voda zničila mlynáři Thonovi (později Češkův mlýn) nově zbudovaný jez.
V neděli 9. července se od Stašova a Rohozné přes celou vesnici až po dolní konec
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přehnala strašná bouře s průtrží mračen a krupobitím. Pršelo v proudech přes 2 hodiny.
Během krátké doby nastala potopa. Všechny vodou dosažitelné ploty, dřevěné lávky
a mostky počínaje u Heinischova mlýnu (dnes na pozemku stojí dům pana Josefa
Coufala) byly strženy“.
v Radiměři je více než 600 tkalcovských stavů, na kterých více než 100 sedláků, pro
které je tkaní polovičním výdělkem, vedle svých čeledínů a děveček, rovněž mnozí
majitelé zahrad se svými syny a dcerami, zhotovují po celou zimu plátno většinou civich
a trilich, také kanafas a ostatní plátěné zboží, které dodávají na velké trhy a také do
zahraničí“.
„…

Karel Mauer

INFORMACE
Masáže „Via Salve”
Masáže ,,Via Salve" Dagmar Křivinková přijímá opět objednávky na masáže na
telefonním čísle 720 078 707, Zdravotní středisko č.p. 440, Radiměř.

ZPRÁVY OD OBČANŮ
Vážení,
dovolte, abych reagovala na článek Ing. Nováka v Radiměřském zpravodaji, který se
týká výroby mléka v ZD Radiměř.
Již dříve jsem poslala zastupitelstvu obce svůj nesouhlas s obnovením a rozšířením
chovu krav uprostřed naší obce (směr Rohozná). Bylo mi odpovězeno, že areál patří ZD
a kravíny sem historicky patří. NEPATŘÍ !
Píšete, že za první republiky bylo v Radiměři chováno 700 dojných krav. Věřím tomu.
Když se moji prarodiče po válce přistěhovali do Radiměřě, chovali na svém statku,
kromě ostatních zvířat i jedenáct krav. Babička každé z nich dala jméno a všechny je od
sebe rozeznala, když přišla do chléva a zavolala, kravka se ozvala. V chlévě bylo
poklizeno a čisto jako ve světnici. Dědeček obdělával pole, plodiny se samozřejmě
střídaly a hnojilo se chlévskou mrvou. Téměř vše kolem hospodářství se provádělo za
statkem, směrem do polí. Před statkem měla babička zahrádku na květiny a zeleninu pro
domácnost. A tak podobně se hospodařilo na všech statcích, které byly rozesety po obou
stranách naší dlouhé vesnice. Když uvážíme, kolik tu bylo statků a mnohem větších než
měla babička, určitě bychom těch 700 krav napočítali. A toto byla vesnice, kam kravičky
historicky patřily!
Pak ale sedláci museli vstoupit do JZD, vše se slučovalo, pole, louky i zvířata. Krávy se
nacpaly do kravínů ve středisku živočišné výroby, místo jména dostaly náušnici s číslem
a ze sedláků se stali zaměstnanci. A čím více krav bylo pohromadě a čím blíž to měli
„jezedáci“ do práce, tím více vynikla prosperita socialistické vesnice. Ráz vesnice se
zcela změnil, stodoly se pobořily, z chlévů se nadělali garáže nebo koupelny a pokud
mladí neutekli do města, přestavěli si sýpky na bydlení. Po „sametové revoluci“ se JZD
rozpadlo, ale nikdo již neměl kde hospodařit a také to už neuměl, pole se prodala nebo
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dala do nájmu vznikajícímu ZD. EU dala dotace na řepku a naše republika zežloutla.
Živočišná výroba skomírala.
Na vesnici se začali vracet mladí lidé, bohužel ne do zemědělství, ale ani na rekreaci,
chtějí si tu vybudovat spokojený domov. Obec prodala uprostřed vsi několik desítek
stavebních parcel, kde jsou nyní postaveny a stále se staví nové rodinné domky. Ze
statku „U Hanusů“, který byl dříve součástí živočišného střediska je nájemní dům a na
místě zbouraných chlévů, stodol a zahrady vyrůstají další rodinné domky. Střed obce se
stal malým „satelitem“ a je nejhustěji obydlenou částí vesnice.
A zde nyní chcete obnovit a rozšířit chov krav.
Popisujete technologii chovu, jejímž cílem je dosažení co nejlepší pohody zvířat, to
chválím, nastínil jste provoz ve středisku, který by nás neměl zatěžovat, oceňuji, že
z půdy nechcete jen brát, ale zachovat ji i pro naše potomky. Věřím vám, že rostlinná
výroba navazuje na živočišnou a jedna bez druhé špatně funguje. Vím, že zemědělství na
vesnici patří a podle vás včetně všech svých dopadů na život obce a okolní krajinu,
podílíte se na krajinotvorbě, ale sem patří i podoba vesnice. Chcete-li zachovat symbiózu
vesnice a zemědělství, nemůžete přece nacpat kravíny jejího do středu jako za totality.
Píšete o 300 kravách, které s námi budou sousedit, ale pod čarou čtu, že pokud soud obce
s vlastníkem sousedního pozemku nedopadne ve prospěch obce, neotevře se středisko
„za kostelem“ a veškerá výroba se přenese do středu obce. Přitom toto druhé středisko je
mimo obec, není v ochranném pásmu vod 2.stupně a pokud by mléčná farma byla
umístěna tam, dokreslila by ráz obce a symbióza vesnice a zemědělství by byla
dokonalá. Dle katastrální mapy, pan … se střediskem nesousedí, jeho pozemek je
nejméně 400m od kravínů a pokud chcete kravíny směrovat k Vendolí, jak bylo řečeno
na zasedání obce, kde je problém? Asi je jednodušší předělat středisko uprostřed obce,
sice pár metrů od lidí, ale na obsluhu dostupnější.
ZK
A dotaz na obec. Nebylo by lepší zažádat o změnu územního plánu a místo PRODEJE
pozemků za kostelem, vyměnit je s ZD Radiměř za dosud chátrající areál uprostřed obce?
Může se totiž v budoucnu stát, že EU dá dotace na vepře a budeme tu mít i prasečák,
a ten nám vláda nevykoupí jako ten v Letech u Prahy.
Z.Křivková

POZVÁNKA
Pouťový víkend v Radiměři
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás pozvat na Pouťový víkend v Radiměři. Ten se
uskuteční u příležitosti již tradiční poutě sv. Anny v termínu od 24.07.2020 do
26.07.2020.
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Vzhledem k tomu, že se nedaří na tuto pouť zajistit pouťové atrakce, zkusili jsme
vymyslet nový model tohoto tradičního svátku, kdy obec navštíví ať už bývalí občané,
nebo rodinní příslušníci, kteří již dnes žijí v jiných částech naší, nebo cizí země.
Na pátek jsme pro Vás připravili po dohodě s vedením TJ Radiměř odvysílání letního
kina, které proběhne v areálu TJ Radiměř, kde také bude zajištěno občerstvení
v hospůdce a to od 18:00 hod. Určitě můžete přijít dříve na pivo, nebo na něco jiného, co
pro Vás obsluha připraví. Odvysílána bude česká komedie PŘES PRSTY. Vybíráno bude
pouze symbolické vstupné 50,- Kč (osoba starší 18ti let). Vysílání bude zahájeno kolem
půl desáté (viz. plakát). V případě nepřízně počasí se film odehraje na sále ZD.
Na sobotu 25.07.2020 jsme se pokusili vymyslet náhradní program místo pouťových
atrakcí pro malé i velké s názvem „Pouťové odpoledne pro všechny“. Toto odpoledne
bude večer zakončeno již tradiční pouťovou zábavou. Tu pořádají hasiči – výjezdová
jednotka. Také pro Vás budou zajišťovat občerstvení.
Program bude pestrý a doufáme, že se bude líbit. Zahájení programu bude ve
14:00 hod. a předpokládané ukončení v 18:00 hod. Od 20:00 hod. bude zahájena
Pouťová zábava, na které bude hrát rocková kapela FÍZL BAND vstupné 100,-Kč.
V neděli můžete navštívit kostel sv. Anny, kde bude sloužena bohoslužba místním
farářem Pavlem Michutem od 11:00 hod., kterou bude doprovázet svými zpěvy pěvecký
sbor RAKOS.
Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že využijete alespoň nějaký den z nabídky tohoto
pouťového víkendu. Přeji Vám všem již snad klidnější dobu bez různých omezení
vzhledem k pandemii, která nás nějakým způsobem zasáhla a přeji hezké prožití letních
prázdnin.
Roman Satrapa, starosta obce
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