
ZPRÁVY Z OBCE
Poplatky za odpad a psa

Jelikož nemá stále hodně občanů zaplacené poplatky za odpad, opětovně připomínáme,
že poplatky za odpad a poplatek za psa byly již 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.

Upozornění -  ČEZ Distribuce

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g)
zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se o upozornění vlastníků a uživatelů pozemků, přes něž
vede  nadzemní  elektrické  vedení  distribuční  soustavy  provozované  společností  ČEZ
distribuce, a.s. na něž se zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění
stromoví  a  jiných  porostů  ohrožujících  bezpečné  a  spolehlivé  provozování  zařízení
distribuční soustavy v majetku ČEZ.

Uložení písemností do kopule na kostele Sv. Anny v Radiměři

Vážení spoluobčané, jistě jste si všimli probíhající opravy fasády na kostele Sv. Anny
v Radiměři.  Tato  oprava  byla  již  vzhledem ke stavu  omítek  na  nejvyšší  věži  kostela
nutná. Pan farář Michut získal na tuto opravu dotaci z Ministerstva zemědělství. Opravu
fasády provádí firma Poličská stavební s.r.o. Při této opravě došlo i na opravu kříže na
nejvyšší věži, který byl již silně nahnutý z důvodu vyhnilých materiálů, do kterých byl
kříž ukotven. Z tohoto důvodu muselo být postaveno lešení až nahoru ke kříži. 
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Kříž včetně kopule a vodící tyče, na které je osazena kopule a kříž, byly kompletně
demontovány.  Kůl z jedlového dřeva byl vyměněn. Je okován čtyřmi obručemi a byla do
něj  vypálena  kónická  špice  na  osazení  vodící  tyče.  Všechny  tyto  kovové  díly  byly
pozlaceny a namontovány zpět na věž kostela ve dnech 16.09–18.09.2019. Tuto opravu si
řešil pan farář sám s řemeslníky, nebyla předmětem získané dotace.

Při sundání kříže byly v kopuli nalezeny dva tubusy, v jednom tubusu se nacházely
zápisy  z roku  1870  a  v druhém  tubusu  byly  zápisy  z roku  1929.  Tyto  zápisy  byly
naskenovány  a  předloženy  k překladu.  Pokud  se  překlady  podaří  udělat,  po  dohodě
s panem  farářem,  Vás  budeme  postupně  seznamovat  s texty,  které  byly  zapsány
v uložených písemnostech. 

Pan farář oslovil obec a základní školu zda bychom nechtěli také při zpětné montáži
vložit zápis a případně jakoukoliv dokumentaci o naší obci a škole. Na základě tohoto
oslovení připravila zápis za základní školu p. ředitelka Mgr. Radka Satrapová a za obec
jsem požádal o vytvoření zápisu p. Mgr. Petru Junkovou kronikářku obce. Na písemnosti
obce  a  školy  nechal  p.  farář  vyhotovit  ještě  jeden  měděný  tubus,  do  kterého  byly
materiály vloženy. V pondělí dne 16.09.2019 jsme postupně společně s panem farářem a
s panem  Pavlíkem  starším  i  mladším  nastěhovali  do  úplně  nejvyššího  patra  lešení
veškerý materiál – kopuli, vodící tyč a nářadí na osazení. Kříž ještě nebyl připraven takže
jeho  montáž  byla  provedena  až  ve  středu  18.09.2019.  Mezi  14:30–15:00  hod.  bylo
provedeno osazení  pozlacené kopule,  do které jsme společně s panem farářem vložili
písemnosti, které již v kopuli byly a přidali jsme nové písemnosti za obec a školu. Vložili
jsme tam také dvě CD, i když nevíme, zda vydrží do dalšího otevření kopule. 

Dostalo  se  nám příležitosti  a  pocty  zanechat  zde  stopu pro  příští  generace.  Těžko
odhadnout v jakém časovém horizontu se kopule kostela znovu otevře. Chtěl bych touto
cestou poděkovat panu faráři,  který nám umožnil  písemnosti  do kopule vložit.  Zápis,
který byl vložen do kopule, byl uložen také do obecní kroniky. 

Obec  Radiměř  v letošním  roce  přispěla  na  opravy  kostela  částkou  250.000,-  Kč.
Přikládáme pár fotografií k tomuto článku. 

Roman Satrapa, starosta

Starý nakloněný kříž Nová pozlacená tyč
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Písemnosti vkládané do kopule Tubusy s písemnostmi

Nový kulturní dům v obci

V současné době rada obce na základě schváleného rozpočtu na rok 2019 začala řešit
další krok v přípravě pro výstavbu nového kulturního domu. Ten jsme Vám již přibližně
představili  i  dispozičně v jednom z předešlých vydání  zpravodaje.  Rada obce vypsala
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., které
bylo zveřejněno na Úřední desce a profilu zadavatele s názvem zakázky „Společenský
dům Radiměř  –  DSP+DPS“.  Laicky  řečeno  -  zhotovení  projektové  dokumentace  na
provedení stavby a včetně stavebního povolení. 

Výběrové řízení vyhrála firma Šafář CZ s.r.o. Polička IČ 28850106 s nejnižší cenovou
nabídkou, která byla hlavním kritériem výběrového řízení  - 1.075.000,- Kč bez DPH.
Tím jsme provedli další krok k přiblížení zahájení samotné realizace stavby. Protokol a
zpráva o výběrovém řízení je zveřejněna na profilu zadavatele obce Radiměř. 

Pokračování v soutěži Vesnice roku postup do celostátního kola

Dne 04.09.2019 nás navštívila  šestičlenná komise složená převážné z odborníků na
krajinu a z úspěšných starostů, kteří uspěli v celostátním kole. My jsme se snažili pečlivě
na tuto návštěvu připravit. Složili jsme velice silný a početný tým, který hájil naši obec
v pokračování v této soutěži zaměřené ekologickým směrem. 

Naši obec hájil jako vždy starosta, Ing. L.Jedličková, Ing. M.Kučera, P.Jedlička, DiS.,
M.Mauer,  Bc.  R.Mauer,  DiS.,  Mgr J.Selicharová,  J.Bureš,  Bc.L.Olšer,  Mgr.Kalous za
ČSOP Alerion.  Tímto bych chtěl poděkovat všem jmenovaným, kteří věnovali této věci
svůj čas a snažili se společně bojovat za další úspěch naší obce v této soutěži. 

Vyhlášení výsledků se dozvíme 1. října v Praze ve Valdštejnském paláci. Ještě jednou
děkuji všem a těším se s Vámi na další spolupráci.

Roman Satrapa, starosta
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Nový kontakt na obecního zaměstnance

Nové telefonní číslo na Bronislava Trávníčka, zaměstnance obce je 604 166 478.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
„Škola už je tady“

Prázdniny skončily před více než měsícem a my už máme plnou hlavu učení. Poprvé
jsme se všichni  letos sešli  v pondělí  2.září,  abychom se společně přivítali.  Především
jsme ve  svých řadách uvítali  osm nových prvňáčků a  dalších  sedm nových žáků do
vyšších ročníků. 
Školní prostředí pro většinu žáků není neznámé, protože navštěvovali v loňském roce
adaptační  odpoledne.  Seznámili  se  tak se svojí  třídou i  novou paní  učitelkou.   První
školní den tak pro nikoho nebyl žádnou stresovou záležitostí. Prvňáčci si odnesli domů
kromě zážitků také dárečky od hejtmana Pardubického kraje v rámci projektu Bezpečně
do školy. 
Obec  Radiměř  pak  prvňáčkům,  stejně  jako  ostatním  žákům  školy,  věnovala  školní
pomůcky v hodnotě 500,- Kč na žáka. Přejeme všem žákům aby se jim mezi námi líbilo a
našli mezi námi nové kamarády.

První školní den pro naše prvňáčky
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V letních měsících byla ve škole za přispění SRPDŠ nově vybavena šatna pro
žáky. Zmizely kóje se sítěmi a nahradily je nové šatnové skříňky. Obě šatny mohly
tak  být  spojeny  do  jedné.  V uvolněné  místnosti  do  budoucna  plánujeme  zřídit
školní knihovnu a studovnu. 

Letošní i  příští  školní  rok se ponese v duchu projektu „Šablony II  -  Rozvoj  ZŠ
Radiměř“, reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013528. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií a bude podpořen částkou ve výši 648 878,- Kč. Finance z tohoto
projektu  budou  použity  na  podporu  matematické  a  čtenářské  gramotnosti.  Žáci
budou moci navštěvovat zdarma klub čtenářský, deskových her a zábavné logiky
nebo klub badatelský. 

V rámci projektu budeme také realizovat projektové dny buď přímo ve škole, nebo
také mimo ni. 

Tentokrát budou finance z projektu využity také na pořádání komunitně osvětových
setkání a na podporu nových metod ve výuce. 

Některé akce budou potom zaměřeny na spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci
žáků. Do projektu bude nově zařazena i školní družina.

Organizace školního roku 2019/2020

1.pololetí začátek: pondělí 2.září 2019
konec: čtvrtek 30.ledna 2020

2.pololetí začátek: pátek 1.února 2020
konec: úterý 30.června 2020

Prázdniny:

Podzimní úterý 29. října a středa 30.října 2019
Vánoční od pondělí 23.prosince 2019 do 3.ledna 2020

vyučování začne v pondělí 6.ledna 2020
Pololetní pátek 31.ledna 2020
Jarní od pondělí 10.února do neděle 16.února 2020
Velikonoční čtvrtek 9.dubna (v pátek 10.dubna je svátek)
Hlavní od středy 1.července do pondělí 31.srpna 2020

Státní svátky:
Pondělí 28.října 2019 Den vzniku samostatného Československa
Pondělí 13.dubna 2020 Velikonoční pondělí
Pátek 1.května 2020 Svátek práce
Pátek 8.května 2020 Den vítězství

Ředitelská volna:
Čtvrtek 31.října 2019 a pátek 1.listopadu 2019
Pondělí 29.června a úterý 30.června 2020

Den otevřených dveří: pátek 20.prosince 2019
Termín zápisu do 1.ročníku 2020/2021: pátek 17.dubna 2020
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Personální zajištění školy
Třídní učitelé: I.stupeň Třídní učitelé: II. stupeň

1. ročník - Mgr. Lenka Peterková 6. ročník – Ing. Dita Gutová

2. a 5.ročník - Mgr. Lenka Pittnerová 7. ročník - Mgr. Radek Škorpík

4. - 5. Ročník - Mgr. Pavla Svobodová 8. ročník - Mgr. Michaela Nečasová

9. ročník - Mgr. Jana Selicharová

Ostatní vyučující: Výchovný poradce :

František Balvín vychovatel ŠD Pro I.st. - Mgr. Lenka Pittnerová

Blanka Roštlapilová Asistent pedagoga Pro II. st. - Mgr.Jana Selicharová

Tereza Zelyczová Školní asistent Metodik prevence rizik. Chování:

Mgr. Jana Selicharová Zástupce ředitele 
školy, environmentální
poradce

Mgr. Radek Škorpík

Mgr. Sylva Těšínská Vyučující AJ, D Vedoucí 
stravování:

Marie Burešová

RNDr. Libuše 
Findejsová

Vyučující M Kuchařky: Marie Kysilková, 
Petra Stejskalová 

Mgr. Radka Satrapová Ředitelka školy, 
koordinátor ŠVP a 
metodik a koordinátor 
inf. technologií

Provozní 
zaměstnanci:

Marcela Šplíchalová, 
Petra Janečková

Co říci závěrem? Doufám, že letošní školní rok bude rokem úspěšným. Přeji všem
zúčastněným – žákům, rodičům, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy aby
byl pro ně co nejklidnější a přinesl jim co nejvíce pozitivních zážitků.

Sledujte nás na www.zsradimer.cz , www.100let.webnode.cz

nebo na facebooku - https://www.facebook.com/zsradimer

Mgr. Radka Satrapová, ředitelka školy

HISTORIE
Včelařství na Hřebečsku

  V knize „ Zemědělství na Hřebečsku“ jsem objevil článek Franze Wernera o včelařství
na Hřebečsku. Vesnice Radiměř svojí polohou je taktéž součástí této oblasti, proto i tento
článek může jistě něco vypovídat o historii včelařství ve vesnici .
  Ze starých písemností víme, že včelařství na Hřebečsku zdomácnělo již ve středověku.
To je také zaznamenáno v původní listině o založení města Svitav biskupem Brunem
z Olomouce, kde kromě jiného je napsáno, že les ze Čtyřiceti Lánů až do Vendolí  je díky
pestrosti  dřevin  a  rostlin  včelařský  les.  Ten má být  dle  Norimberského práva  přísně
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obhospodařován.  Neuposlechnutí  a  lesu  škodící  pachatelé  budou  přísně  potrestáni.
Kromě toho existoval včelařský les ještě u Mírova a u Trnávky .
  V jedné písemnosti  kláštera v Litomyšli z roku 1420 je počet včelařů ve vesnicích
přesně určen. Tím je včelařství známé už i na vesnicích. Jako náhrada za duté stromy se
používaly zakryté vydlabané špalky. Po husitských válkách směl včelařit kdekdo. Vosk
a med byly drahé – cukr ještě nebyl.
V jedné svatební smlouvě z roku 1657 je napsáno, že se zetˇ mohl rozhodnout, jestli jako
věno přijme od rodiny nevěsty včelí úl s medem nebo jednu krávu.
  Včelařství bylo ůředně velmi chráněno. Toho se dočteme v jedné zprávě z roku 1769.
Dva muži v zimě na saních v Křenově, Zadním Arnoštově, Dlouhé Loučce a v Janůvkách
ukradli  a  vyloupili  32  včelých  špalků.  Byli  tvrdě  potrestáni.  Oběma  byly  nejprve
useknuty pravé ruce, potom byli lámáni v kole.
  Poté jak se zdá bylo včelařství silně na ústupu. Na ochranu včelařství vydala císařovna
Marie Terezie zákon, který byl platný až do roku 1938. V této době bylo asi vyrobeno
mnoho  vyřezávaných  špalkových  úlů,  které  dnes  můžeme  obdivovat  ve  skanzenech
a muzeích .
  Teprve od sedmdesátých let 19. století je možno mluvit o chovu včel tak jako v dnešní
době. Farář Dzirzen zavedl stavbu rozebíratelných rámečků a major Hruschka vynalezl
roku  1865  včelí  odstředivku  (medomet).  Také  včelaři  na  Hřebečsku  se  tehdy
organizovali.  Již  v  roce  1872 byl  ve  Svitavách založen Spolek chovatelů včel.  Další
vesnice a města rychle následovaly. Tak již po 1. světové válce existovaly  v moravské
části Hřebečska včelařské spolky v Moravské Třebové, Svitavách, Tatenicích, Třebářově,
Rychnově na Moravě, Brodku u Konice a Moravské Radiměři dohromady s 600 členy
a více než 5000 včelstvy.
  Dědiční včelaři neexistovali. Včelaři byli z různých profesí. Jeden horlivý podporovatel
chovu  včel  v  zemědělské  krajině  byl  ředitel  zemědělské  odborné  školy  v  Moravské
Třebové  Rudovsky.
Většinou křížením, nicméně ale poznatelné,  existovaly na Hřebečsku následující  včelí
druhy.
 Převážně v  jazykovém ostrovu  Brodek u Konice (Deutsch Brodek) je to „Kraňská
včela“, v celé oblasti také ale křížením rozšířená s „Italskou rasou“. Ve svitavské oblasti
více zdomácněla „Krušnohorská včela“ nebo „Německá včela“. Byla menší, černá a ráda
píchla. V Javorníku byla „Švýcarská včela“, v Moravské Třebové  kříženec z korutanské
a kraňské včely .
    Stanice spolkového chovu královen byla pod vedením řídícího učitele  Graupnera
v Moravské  Třebové,  ve  Svitavách  u  Erasma  Heinricha  a  jedna  privátní  stanice
v Javorníku řídícího učitele Merkela. Vedle toho provozovalo ještě mnoho včelařů vlastní
chovný  výběr.  K  pozorování  nákazy  měla  oblast  Hřebečska  2  hlídky.  V  Moravské
Třebové H. Graupner, ve Svitavách hospodský Heinisch, který měl v úschově  potřebný
mikroskop . 
  V celé oblasti Hřebečska bylo mnoho zasloužilých včelařských odborníků, kteří celý
svůj život věnovali chovu včel a své zkušenosti předávali začínajícím včelařům. Jeden
z největších odborníků byl Johann Wittmann, řídící učitel z Rychnova na Moravě, který
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při příležitosti včelařského dne v Šumperku byl vyznamenán „Zlatou včelou“ a obdržel
titul   „  Hřebečský  včelařský  král“.  Když  v  roce  1934  zemřel  a  na  Křížovém vrchu
v Moravské  Třebové  byl  pohřbíván,  byl  zaregistrován  neklid  jeho  rojů.  Jeden  roj
doprovázel  rakev  dokonce  až  k  hrobu,  tam obletoval  smuteční  hosty  a  usadil  se  na
jednom stromě, který stál blízko hrobu. Všechna snaha  roj zase polapit byla zbytečná.
Ostatní včely v jeho úlech odmítaly krmení a zemřely hladem.

Karel Mauer

VÝZVA
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bude 20.října 2019

Radiměřský zpravodaj ŘÍJEN 2019 8

http://www.radimer.net/
http://www.radimer.net/
mailto:radimersky.zpravodaj@seznam.cz
mailto:radimersky.zpravodaj@seznam.cz

