
ZPRÁVY Z OBCE
Informace k placení záloh na stočné

Příkaz k úhradě (úhrada z bankovního účtu)

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. 

Dále bude obec 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 SIPA. 

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. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo popisné.

Pokud si nejste jisti,  zda máte,  či nemáte zaplaceno, dotazujte se osobně na obecním
úřadě, nebo telefonicky na telefonním čísle: 461 594 133.

Svozy bio odpadů
V měsíci  dubnu  bude  opět  zahájen  svoz  bio  odpadů  po  obci  těm,  kteří  sami  nejsou
schopni  si  odvoz zajistit.  Všem,  kteří  si  zajišťují  odvoz sami,  děkujeme,  protože jen
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samotná  údržba  na  obecních  pozemcích  nám zabere  nemalé  množství  času  a  práce.
Svozy budou probíhat každé pondělí, případně úterý, dále dle potřeby. V případě většího
množství bio odpadu Vám po domluvě můžeme přistavit vlečku, v odpoledních hodinách
pro  nakládku  a  ráno  ji  odvezeme.  Bylo  by  dobré  eliminovat  tvoření  malých  kupek
a odpad, který lze dát do pytle, tam také ukládat. Zaměstnanci pytle na místě vysypou
a vrátí Vám je zpět. 

Od prvního dubna dojde ke změně vedoucího údržby obce, který také bude zajišťovat
servis a pohotovost na kanalizaci obce. Prosím, již nevolejte číslo stávajícího údržbáře
a v případě potřeby volejte obec 461 594 133 nebo starostu 736 629 417. V příštím čísle
zpravodaje  bude  zveřejněno  tel.  číslo  nového  údržbáře,  na  kterého  se  budete  moci
případně obracet s problémem svozu bio odpadu a servisem kanalizace.

Kontejnery na bio odpad
V prvním týdnu měsíce dubna budou po obci opět rozmístěny kontejnery na bio odpad.
Umístěny budou na třech místech po obci, kde bude možné ukládat tento odpad a obec
jako každý rok bude zajišťovat pravidelný vývoz kontejnerů do kompostárny v Hradci
nad Svitavou. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů dávali pouze – shrabanou trávu,
listí, staré seno, bio odpad ze zahrádek, květiny, natě atd. Dále zde může být uložena
štěpka nebo piliny, jakýkoliv bio materiál, ale pouze v rozdrceném stavu!  Ořezané nebo
ostříhané větve z větších nebo ovocných stromů, můžete uložit na dolním konci, na místě
označeném pro ukládání ořezaných a ostříhaných větví. Je to u výjezdu na zadní dálnici
v zatáčce,  směr  polní  cesta  na  Banín.  Zde  bude  obec  zajišťovat  likvidaci  tohoto
materiálu. Pokud bude potřeba, místo uložení Vám bude upřesněno na tel. 736 629 417. 

Výstavba sběrného dvoru 
Obec  Radiměř  provedla  výběrové  řízení  na  zhotovitele  díla  Sběrný  dvůr  Radiměř  –
stavební  část.  Na  tuto  akci  byla  vybrána  ze  tří  oslovených  firem,  dle  pravidel
poskytovatele  dotace,  firma  AKVASTAV  Svitavy,  za  nabídnutou  nejnižší  cenu
1.807.000,-  Kč  bez  DPH.  Zahájení  stavby  –  červen  2019  a  dokončení  stavby  do
31.10.2019.  Na  podzim  bude  již  zahájen  provoz  sběrného  dvora,  kde  v  určených
provozních  hodinách  budete  moci  ukládat  jakýkoliv  odpad.  Svozové  kontejnery  na
tříděný  odpad  a  bio  odpad  budou  samozřejmě  po  obci  zachovány.  Ruší  se  sběr
nebezpečného  odpadu  a  velkoobjemového  odpadu,  který  již  budete  moci  pravidelně
likvidovat ve sběrném dvoře.

Odstranění stavby – Kuželna 

Obec Radiměř zadala demolici kuželny včetně všech drobných staveb, které se v areálu
bývalé  kuželny  nacházeli.  Tato  akce  bude  dokončena  do  konce  dubna.  Uvolněný
pozemek bude využit jako stavební parcela. ZO bude řešit nabytí i sousedních pozemků
od  SPÚCR, buď převodem, nebo nákupem. Sloučením všech těchto pozemků by vznikly
cca tři stavební parcely na RD.  
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Zahájení opravy Kaple sv. Josefa a instalace opraveného dřevěného kříže

Na základě získaných dotací z MZe byla zahájena oprava kaple sv. Josefa v dolní části
obce, kde bude řešeno odvodnění budovy, oprava oken a dveří, fasáda, vnitřní opravy a
vydláždění prostoru před vstupem do kaple. Tato akce by měla být dokončena v měsíci
srpnu.  Dále v měsíci  dubnu proběhne osazení  nově opraveného dřevěného kříže před
nemovitostí  čp.  379.  Bylo  navrženo  přemístění  kříže,  z důvodu  přístupu  a  jeho
viditelnosti.

Poděkování  

Obec Radiměř děkuje všem sponzorům a všem, kteří se podíleli na organizaci Obecního
plesu, který se konal dne 09.03.2019.  

Jsme rádi, že se ples dle odezvy účastníků líbil a téma první republika se povedlo. Ples
navštívilo mnoho krásných dam a galantních mužů ve stylové módě.  

Těšíme se na Vás v příštím roce, možná s novým nápadem … nechte se překvapit.

Sponzoři:

Obec Radiměř, Vhos a.s. Moravská Třebová, ZD Radiměř, MS ProTech s.r.o., Radiměř,
Envicons s.r.o.  Pardubice,  Ing.  Vendula Sezemská,  Dřevojas Svitavy,  Coop Havlíčkův
Brod, Kozák Lanškroun, Hikele Svitavy, Oldřich Pavlík Březová nad Svitavou, Sterenčák
Svitavy, Papera Svitavy, Dektrade Svitavy, Kooperativa a.s. Svitavy, Truhlářství Martin
Škranc,  Český  svaz  včelařů  Radiměř,  Lověna  Radiměř,  Češkovi,  Ing.  Škrabal,
Autodoprava Hnát,  Burešovi  –  Selicharovi,  Ulrych Šplíchal  s.r.o.  Polička,  Satrapovi,
Jandl Ivan, Klofandová Lenka, Hasiči SDH II, Karel Mauer, Mohaex s.r.o., KK Architekti
– Ing.arch. Kmošek, Akvastav Svitavy, Plastex Vitějeves, POMBY s.r.o. Svitavy

Roman Satrapa, starosta

Zásady pro prodej pěti pozemků určených pro výstavbu rodinných
domů v bývalém areálu RASTA

Hlavními cíli obce Radiměř je 
a) podpořit udržení, popř. zvýšení počtu obyvatel obce,
b) vytvořit možnost bydlení zejména pro mladé rodiny s dětmi a nastupující generaci (aby nedocházelo k jejich
odchodu z obce z důvodu nemožnosti bydlení v obci).
 
S ohledem  na  uvedený  záměr  má  obec  Radiměř  zájem  výrazně  podpořit  individuální  rodinnou  výstavbu
a v rámci  předvídatelnosti  rozhodování  a  korektnosti  je  předem  deklarováno,  že  nehodlá  schválit  prodej
pozemku  podnikatelskému  subjektu.  Obec  si  dále  vyhrazuje  právo  rozhodnout  o  výjimce  z těchto  zásad
z objektivních důvodů zřetele hodných. 
 
Nabízet se budou následující pozemky v k.ú. Radiměř určené k výstavbě samostatných rodinných domů:
 
RD1 (parcela č.1591/12+3322/2+1591/1)     - výměra 1216 m2          celková cena 249.440,- Kč,
RD2 (parcela č.1591/14+3322/1+1591/13)  -  výměra 1198 m2          celková cena 247.820,- Kč,
RD3 (parcela č.1588/4)                                     -  výměra   988 m2          celková cena 248.680,- Kč,
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RD4 (parcela č.1588/1)                                     - výměra    981 m2          celková cena 247.910,- Kč,
RD5 (parcela č.1588/2)                                    - výměra   1104 m2          celková cena 261.440,- Kč;
 
pozemky jsou vymezeny Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků, č. plánu 1132-133/2018, zpracovaným
Ing. Jiřím Holasem, Brněnská 177, 56902 Březová nad Svitavou, souhlas Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, KP Svitavy, s číslováním parcel PGP-1042/2018-609; pro přehlednost přikládáme situaci se zákresem 
prodávaných pozemků.
 
S ohledem na záměr obce Radiměř bude žadatel splňovat následující předpoklady:

1.     Žadatelem o pozemek může být zletilá fyzická osoba ve věku do 40 let, která nevlastní žádnou nemovitou věc 
určenou k bydlení, vyjma bytové jednotky, kterou žadatel užívá pro uspokojení své bytové potřeby, a to 

a) dva jednotlivci (partneři žijící ve společné domácnosti) - oba splňující uvedené podmínky,

b) manželé - oba splňující uvedené podmínky.

2.     Žadatel  je  oprávněn  žádat  pouze  o  1  pozemek  a  učinit  pouze  jednu  žádost,  a  to  za  účelem  výstavby
samostatného  rodinného  domu  (tedy  zejména  nikoliv  řadového  domu  či  dvojdomu)  dále  uvedených
minimálních parametrů, který bude sloužit pouze pro účely trvalého bydlení a bude k tomu určen (dále také
jako „rodinný dům“).

3.     Žadatel se zaváže, že na pozemku postaví rodinný dům o velikosti min. 100m2; velikost je počítána obvodem
nosných venkovních zdí.

4.     Žadatel  se zaváže, že rodinný dům bude mít valbovou nebo polovalbovou nebo sedlovou střechu (nikoliv
rovnou), maximálně jedno podzemní podlaží do hloubky 3m a maximálně jedno nadzemní podlaží (přízemí)
a podkroví.

5.     Oplocení  pozemku  nebude  vyšší  než  1,5m  a  nebude  z neprůhledného  materiálu  –  možno  přírodní
neprůhledný plot.

6.     Žadatel se zaváže do jednoho roku od nabytí vlastnického práva k pozemku jako stavebník ohlásit stavbu
rodinného domu příslušnému stavebnímu úřadu, případně zajistit jiné veřejnoprávní povolení k realizaci stavby
rodinného domu, a obci tuto skutečnost prokázat. 

7.     Žadatel se zaváže do pěti let od nabytí vlastnického práva k pozemku rodinný dům dokončit a obci prokázat
splnění podmínek stavebního zákona pro užívání rodinného domu k trvalému bydlení.

8.     Strana kupující (žadatel) hradí daň z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí v platném znění, a poplatky spojené se zajištěním vkladu vlastnického práva strany
kupující, jakož i souvisejících zápisů, do katastru nemovitostí, zejména správní poplatek za podání návrhu na
vklad práva do katastru nemovitostí.

9.     Obec využije právních nástrojů k naplnění svého shora uvedeného cíle a současně pro zamezení případného
spekulativního jednání strany kupující, které nelze předem vyloučit, a to zejména:

a) v kupní smlouvě bude ve prospěch obce sjednána výhrada zpětné koupě jako věcné právo,

b) v kupní smlouvě budou sjednány smluvní pokuty k zajištění povinností strany kupující. 

Proces od žádosti ke kupní smlouvě

Žadatelé jsou oprávněni níže popsaným způsobem předkládat své žádosti o koupi jednotlivých pozemků,
a to  ve  lhůtě  od  08.04.2019  do  03.05.2019,  včetně,  která byla  zveřejněna  v  březnovém Radiměřském
zpravodaji (dále také jako „nabídková lhůta“). 
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Žadatel  ve své žádosti  uvede své osobní  údaje (jméno,  příjmení,  trvalý pobyt  a  datum narození),  dále
bankovní účet, ze kterého bude kauce hrazena a na který bude kauce vrácena, pozemek, o jehož koupi
žádá, a nabídkovou cenu pozemku pro případ více žadatelů s trvalým pobytem v obci Radiměř o jeden
pozemek. Podmínkou řádného podání žádosti je i zaplacení kauce ve výši 20.000,- Kč, která bude vrácena
po uzavření kupní smlouvy, a kauce 10.000,- Kč/1 žadatel nemající trvalý pobyt v obci Radiměř, která bude
vrácena do 10 dnů od přihlášení trvalého pobytu žadatele v obci Radiměř (v případě žádosti manželů či
dvou jednotlivců je kauce hrazena za každého žadatele nemajícího trvalý pobyt v obci Radiměř). Kauci je
možné  hradit  v hotovosti  na  pokladně  obce  Radiměř  nebo  bezhotovostním  převodem  na  účet  obce
Radiměř, č. účtu: 1283353379/0800. Zaplacené kauce budou vráceny neúspěšným žadatelům, a to do 10
dnů od ukončení hodnotícího řízení, resp. doručení oznámení o neuskutečnění prodeje na účet uvedený
v žádosti.

Žádosti budou podávány na jednotném, obcí Radiměř předepsaném formuláři, obsahujícím shora uvedené
podmínky, který bude k dispozici k vyzvednutí na obecním úřadě anebo ke stažení na webových stránkách
obce -  https://www.obec-radimer.cz/prodej-5-parcel-k-vystavbe-novych-rd-v-lokalite-rasta/.  Žádost  může
být podána pouze v písemné podobě, a bude na adresu obecního úřadu obce Radiměř doručena (poštou,
kurýrní službou nebo osobně) v uzavřené obálce nejpozději v poslední den nabídkové lhůty do 10:00 hod,
na které bude nápis „Prodej parcel RASTA – neotvírat“, dále na obálce budou uvedena jména a bydliště
žadatelů.  Rozhodující  je  čas  doručení  žádosti  (nikoliv  její  předání  poště  apod.).  Obec  Radiměř  nenese
odpovědnost  za  nedoručení  žádosti  včas.  Žádosti,  resp.  obálky,  které  budou  doručeny  po  uplynutí
nabídkové lhůty, se neotevírají; obec Radiměř informuje žadatele o tom, že jeho žádost byla podána po
uplynutí nabídkové lhůty. 

Otevírání  obálek  s žádostmi  proběhne  po  uplynutí  nabídkové  lhůty;  otevírání  obálek  je  neveřejné
a žadatelé se otevírání obálek neúčastní. Otevírání obálek bude provedeno sedmi člennou komisí, kterou za
tímto účelem jmenuje rada obce Radiměř a která bude pověřena otevíráním obálek, posouzením obsahu
žádostí  a  hodnocením  žádostí  (dále  také  jako  „Komise“).  Komise  provede  posouzení  žádostí  žadatelů
z hlediska splnění podmínek uvedených v těchto zásadách, žádosti, které tyto požadavky nesplňují budou
vyřazeny a žadatel bude o této skutečnosti informován.    

Jako řádná bude posouzena pouze žádost učiněná na řádně (kompletně) vyplněném jednotném formuláři
s akceptací  všech podmínek, která bude opatřena podpisy žadatelů, a to za předpokladu, že nejpozději
k okamžiku doručení žádosti bude žadateli zaplacena/y kauce, jak uvedeno shora. 

Bude-li více žádostí žadatelů o jeden pozemek rozhodne:

1. trvalý pobyt alespoň jednoho z žadatelů v obci Radiměř,

2. vyšší nabídková cena za pozemek uvedená pro tento případ v žádosti žadatele, a to v případě více žádostí
žadatelů o jeden pozemek s trvalým pobytem v obci Radiměř,

3. los, v případě rovnosti nabídkové ceny za pozemek dle bodu předchozího.   

Oznámení o výsledku hodnotícího řízení bude provedeno písemnou formou všem žadatelům.
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KULTURNÍ KOMISE OBCE RADIMĚŘ POŘÁDÁ
ZÁJEZD DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

Kdy: 18. 5. 2019

Odjezd: z horního konce Radiměře v 6:15 dolů po zastávkách

Příjezd: v podvečerních či večerních hodinách

Program: 

Valašské muzeum v přírodě – objednané komentované prohlídky

                                                 začátek 9:30 konec 11:30 hod

– Mlýnská  dolina  Mlýnská  dolina  je  nejmladším  areálem  Valašského  muzea
v přírodě.  Byla  otevřena  v roce  1982.  Jsou  v ní  sdruženy  dodnes  funkční  technické
stavby převážně na vodní pohon.

– Dřevěné městečko Je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem Valašského muzea
v přírodě, jakož i nejstarším muzeem v přírodě v celé střední Evropě. Areál byl otevřen
v roce 1925 a postupně doplňován o další stavby. Dřevěné městečko prezentuje způsob
života na malém městě v období od poloviny devatenáctého století až po první čtvrtinu
století dvacátého. 

V sobotu  18.5.  je  tzv.  Muzejní  noc.  Dle  doporučení  Valašského  muzea  je  vhodnější
variantou si dle zájmu Valašskou dědinu projít samostatně.

 Valašská dědina  Valašská dědina je  nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea
v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny
v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd.

 První  objekty  byly  postaveny  v roce  1962,  areál  zpřístupněn  od  roku  1972.
Interiéry  obytných  domů  zachycují  způsob  bydlení  od  poloviny  19.  století
v různých sociálních vrstvách. V průběhu roku se zde konají programy, oživující
staré  způsoby  hospodaření.  Políčka,  zahrádky  a ovocné  stromy  připomínají
pěstování starých plodin. Během prohlídky se lze setkat s řadou domácích zvířat.

Odpolední program bude tzv. „pružný“, záleží na počasí a domluvě výletníků 
Radhošť a Pustevny - při příznivém počasí, individuální prohlídka cca 1,5 – 2 hod.
Cestou zpět - zastávka v OC Olympia Olomouc 1-2 hodiny dle zájmu výletníků.

Cena autobusu: 
• obyvatelé Radiměře 150,- Kč, přespolní 250,- Kč  
• na dopravu přispívá Obec Radiměř

Důležité informace: 
• přihlášky na zájezd a uhrazení autobusu od 8.4. do 10.5. na OÚ
• pokud  jedete  jako  rodina  či  s  přáteli  jako  skupina,  uveďte  tuto  informaci  při

přihlášení (máme rezervovány 2 autobusy)
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• při přihlášení prosím uveďte telefonický kontakt, zastávku kde budete nastupovat
• vstupné  již  objednaných  komentovaných  prohlídek  bude  vybíráno  v  autobuse

(prosím přesnou částku)
• ceny vstupného

Areál Základní Snížené Dětské Rodinné
Dřevěné městečko 100,- 80,- 50,- 200,-
Mlýnská dolina 80,- 60,- 40,- 160,-
Valašská dědina 100,- 80,- 50,- 200,-
Všechny tři areály 200,- 150,- 90,- 400,-
Výstavy Sušák 40,- 30,- 20,- 80,-
Poplatek ke vstupnému za průvodcovské služby 200,- Kč na skupinu a jednu 
prohlídku, celkem tedy 400,- Kč na skupinu/autobus.
1. nechcete li se komentovaných prohlídek účastnit, nemusíte 
2. webová stránka muzea https://www.vmp.cz/ 

Těšíme se na společný výlet.
 Za kulturní komisi Obce Radiměř Jana Selicharová (roz. Burešová)

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
sděluji vám, že zápis do MŠ pro školní rok 2019/20 se koná

ve čtvrtek 2.5.2019 od 9:30 do 11:30 hodin
v     budově mateřské školy.

Přineste s sebou: očkovací průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Je třeba přihlásit i děti, které nastoupí později než v září 2019 např. až na jaře 2020.
Během roku jsou přijímány pouze děti nově přistěhované.

Těšíme se na vás!
Lenka Češková, ředitelka školy
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ZPRÁVY Z TJ RADIMĚŘ
Rozpisy utkání TJ RADIMĚŘ – FOTBAL JARO 2019

MUŽI – OKRESNÍ PŘEBOR
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ DEN DATUM ČAS

14. RADIMĚŘ BYSTRÉ SO 23.3. 15:00
15. MLADĚJOV RADIMĚŘ SO 30.3. 15:00
16. RADIMĚŘ CEREKVICE SO 6.4. 15:30
17. BŘEZOVÁ N. SV. RADIMĚŘ SO 13.4. 16:00
18. RADIMĚŘ OPATOV SO 20.4. 16:00
19. JAROMĚŘICE RADIMĚŘ NE 28.4. 16:30
20. RADIMĚŘ KAM. HORKA SO 4.5. 17:00
21. HORNÍ ÚJEZD RADIMĚŘ NE 12.5. 17:00
22. RADIMĚŘ DL. LOUČKA SO 18.5. 17:00
23. RADIMĚŘ LINHARTICE SO 25.5. 17:00
24. M. TRNÁVKA RADIMĚŘ NE 2.6. 16:00
25. RADIMĚŘ JEVÍČKO SO 8.6. 17:00
26. MORAŠICE RADIMĚŘ SO 15.6. 17:00

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
Č DOMÁCÍ HOSTÉ DEN TERMÍN

9 JAROMĚŘICE RADIMĚŘ/HRADEC,
JEVÍČKO, BŘEZOVÁ

NE 14.4. 
9:00

10 HRADEC
RADIMĚŘ

JAROMĚŘICE,
CEREKVICE,OPATOV

NE 21.4. 10:00

11 BOROVÁ
(TELECÍ)

RADIMĚŘ/HRADEC,
BŘEZOVÁ,CEREKVICE

NE 28.4. 
9:30

12 KOCLÍŘOV RADIMĚŘ/HRADEC,JANOV,
BOROVÁ

NE 5.5. 
9:30

13 RADIMĚŘ
HRADEC

SEBRANICE,NĚMČICE,
JAROMĚŘICE

NE 12.5. 10:00

14 NĚMČICE RADIMĚŘ/HRADEC,BOROV
Á,OPATOV

SO 18.5.
10:00

15 JANOV RADIM./HRAD.,SEBRANICE,
HÚ/MORAŠICE

SO 25.5. 
9:30

16 JEVÍČKO RADIMĚŘ/HRAD.,NĚMČICE,
HÚ/MORAŠICE

SO 1.6. 
10:00
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OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
Č DOMÁCÍ HOSTÉ DEN TERMÍN

9 HRADEC
RADIMĚŘ

SEBRANICE,JEVÍČKO,
NĚMČICE

NE 14.4. 10:00

10 ČISTÁ RADIMĚŘ/HRADEC,BOROV
Á, NĚMČICE

SO 20.4. 10:00

11 SEBRANICE RADIMĚŘ/HRADEC,
BŘEZOVÁ, HÚ/MORAŠ.

SO 27.4. 
9:30

12 BŘEZOVÁ RADIMĚŘ/HRADEC,JEVÍČKO
,BOROVÁ

SO 4.5. 
10:00

13 BYSTRÉ RADIMĚŘ/HRADEC,
BOROVÁ,BŘEZOVÁ

ST 8.5. 
9:30

14 VOLNO NE 12.5.
10:00

15 SEBRANICE RADIMĚŘ/HRADEC,ČISTÁ,
JEVÍČKO

SO 18.5. 10:00

16 HÚ
MORAŠICE

RADIMĚŘ/HRAD.,BOROVÁ,
BYSTRÉ

NE 26.5. 
9:30

17 RADIMĚŘ
HRADEC

HÚ/MORAŠICE,JEVÍČKO
BYSTRÉ

NE 2.6. 
10:00

Družstvo přípravky se spojilo s Hradcem nad Svitavou, pořadatel utkání je uveden na
prvním místě.

ZMĚNY VYHRAZENY – SLEDUJTE NÁSTĚNKY A WEB.
ZA TJ RADIMĚŘ, MGR. RADEK ŠKORPÍK

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Velikonoce v kostele sv. Anny v Radiměři

 18.04.2019 - Zelený čtvrtek v 16:00 hodin,

 19.04.2019 - Velký pátek v 16:00 hodin,

 21.04.2019 - Neděle Velikonoční v 11:00 hodin. 

Pro osoby starší  a  nemocné nabízím návštěvu k Vám domů, rád přijedu.  Telefonní
číslo: 731 428 347. 

Jménem  radiměřských  farníků  zvu  na  sváteční  i  běžné  nedělní  bohoslužby  naše
spoluobčany. Jistě jsou mezi námi ti, kteří ctí své křesťanské kořeny. Rádi mezi námi
přivítáme kohokoliv, kdo by si chtěl dopřát jednou týdně hodinové zastavení v našem
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uspěchaném světě. Vznešenost našeho chrámu po staletí pozvedá a naplňuje duši i ducha.
I dnes je připraven přinést klid a nadhled do našich všedních dnů. 

Nabízíme případným zájemcům, kteří nemají možnost vlastní dopravy zajistit dovoz
i odvoz  na  nedělní  bohoslužby.  Zájemci  se  mohou  ohlásit  na  tel.  732 666 707  paní
Svobodová. 

Přeji požehnané velikonoční svátky Váš farář Pavel Michut.

STŘÍPKY Z HISTORIE
Mnohé zvyky a obyčeje obyvatel Radiměře před více než 100 lety se nám jistě dnes zdají
úsměvné. Přesto lidé v mnohém svůj každodenní život řídili dle zvyků a obyčejů, které
převzali od svých předků. O tom také vypraví článek od řídícího učitele Eduarda Böhse,
který v Radiměři učil na národní škole.

Radiměřské čarodějnice

„Víra v čarodějnice je ještě  ve zdejším obyvatelstvu hluboce zakořeněna. Následující
pojednání  to dokazuje.  Hluboce se věřilo,  že ty  staré  ženy s  červenýma,  planoucíma
a vlhkýma očima jsou schopné očarovat zvířata i lidi a způsobit jim něco zlého.

V létech 1909 - 1915 jsem byl v Moravské Radiměři vesnickým zapisovatelem. Tu jsi
jedna stará žena u starosty stěžovala, že za blížícího se úplňku nenechá jít svoji snachu
do  stáje  nebo  sklepa,  neboť  ji  považuje  za  čarodějnici.  Tchýně  věřila  zcela  jistě  na
čarodějnice a kouzla.

Když se vešlo do stáje, muselo se odplivnout a zvolat: „Fuj, zmiz ty zlá havěti.“ To
způsobilo, že čarodějnice nemohou zvířatům škodit. Na ochranu před čáry se také na čelo
postele malovala pěticípá hvězda.

Věřilo se také na očarování silou očí jistých osob. Očarování způsobovalo omámení,
slabost  a  malátnost.  Také  zvířata  mohla  být  očarována.  Nejlepším prostředkem proti
tomu je, vyhrnout si z kalhot košili a její vnitřní stranou si otřít obličej, stejně tak se otírá
hlava očarovaného zvířete.  Malým dětem se  proti  očarování  uvazovaly  malé  červené
smyčky a pásky, také zvířatům (psům a jehňatům).

Jednou vezl  sedlák Johann Richter  faráře Josefa Kašpara (farář  v Radiměři  1886 -
1915) do jeho rodiště. Náhle se kůň zastavil a ne a ne jít dále. Nepomohlo ani dobré
slovo ani opratě. Johann Richter nabyl přesvědčení, že je kůň očarován. Sestoupil z vozu
a otřel hlavu koně vnitřní stranou své košile a – kůň šel beze všeho dále. Poslední den
v dubnu  je  „pálení  čarodějnic“  (přesný  překlad  z  německého  jazyka  je  –  tančení
čarodějnic). Na nějaké vyvýšenině je zapálen oheň, poschovávaná stará košťata se zapálí
a hází do vzduchu. Mládež křičí a někdy je slyšet střelba. To vše má vyhnat čarodějnice.
Toho dne lidé pokládají na práh dveří do chléva kousek čerstvého trávníku nebo práh
posypou pískem. Dveře do stáje musí být dobře uzavřené. Na hnojiště se pokládají na
sebe dvě brány na vláčení polí obráceně zuby nahoru. Na ně se položí malá břízka nebo
sedrané koště.
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O dveře do chléva jsou špicemi nahoru opřené vidle. Čarodějnice musí trávu v drnu
nebo zrnka písku počítat. Neustále se pletou a nemohou se dopočítat a zmeškají čas, aby
mohly zvířatům před jejich odchodem ze stáje uškodit. O špice vidlí se mají zranit.

Staré ženy nenalévají po západu slunce zákazníkům mléko, síla čarodějnic začala. Již
nalité mléko se nesmí přenést přes hranice (z Moravské do České Radiměře a naopak),
ačkoli obě vesnice tvoří jeden celek. Jiné zase dělají nejprve oharkem dřevěného uhlí,
které pochází z posvěceného dřeva, na vnější straně dna hrnce křížek dříve než mléko
nalejí. Také se před nalitím mléka kápne do hrnce několik kapek svěcené vody. U těchto
obyčejů je vidět, jak se pohanská a křesťanská víra promísila.

Aby  zvířata  nebyla  křivá,  musel  se  na  Zelený  čtvrtek  z  chléva  vynést  hnůj.  To
znamená,  aby neměla  nemocné nohy.  Tohoto dne se  také muselo zametat  již  novým
koštětem z březových větví.

Bříza hrála při ochraně před čarodějnicemi velikou roli, proto rostla u mnoha statků.“

Eduard Böhs

Karel Mauer

Vydává Obecní úřad Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032.  Redakční rada: Mgr.Radka Satrapová, Anna
Peňázová ml., e-mail pro příspěvky: radimersky.zpravodaj@seznam.cz.  Příspěvky nejsou redakčně upravovány.  Zpravodaj

je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách obce www.radimer.net. 
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