
ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi připomenout pár důležitých věcí vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu
v naší republice z důvodu koronavirové nákazy COVID – 19, která se šíří všemi státy. Je 
potřeba  tento  stav  nezlehčovat  a  chovat  se  maximálně  zodpovědně  dle  vydaných
nařízení. Věřím, že se tak podaří rychleji se postupně vracet do života, na který jsme
zvyklí. Všechny tyto informace jsme dle vývoje situace zveřejňovali na mobilní aplikaci
Radiměř, na webových stránkách obce a hlásili rozhlasem. Přesto je ještě připomínáme
ve zpravodaji, který dostáváte všichni do svých schránek.
 
Jak se chovat v     nastalé situaci, kdy je vyhlášen nouzový      stav a karanténa.

Co je nutné dodržovat
• Zbytečně nenavštěvovat velká obchodní centra, kde je větší koncentrace lidí

• Využívat obchody v místě bydliště a využívat ochranné rukavice – stačí jednorázové.
Ty by měly být v každém obchodě u vstupu.

• Nestýkat se s jinými občany a pouze členy rodinny, kteří zajišťují případnou obsluhu
svých  rodinných  příslušníků  –  seniorů,  ale  i  zde  dodržovat  používání  roušek
k eliminaci přenosu viru.

• Svého praktického lékaře  kontaktovat  vždy nejdříve  telefonicky a  postupovat  dle
jeho pokynů.

• Zubní  lékaři  zajišťují  pouze   ošetření  bolestivých  případů  –  vždy  také  nejdříve
 kontaktovat telefonicky.

• Dodržování důsledné hygieny – mytí rukou, pokud není dostupná dezinfekce alespoň
mýdlem a nesahat si na obličej – ústa, oči – vždy po jakémkoliv kontaktu s cizím
prostředím. 
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• Používání ochranných roušek. Pokud nejsou k dispozici, tak použít alespoň šál nebo
šátek přes ústa a zbytečně se nedotýkat zábradlí madel atd. v obchodech, úřadech
a v hromadné dopravě, případně používat ochranné rukavice.

• Nenavštěvovat zbytečně úřady a další instituce, které pro Vás nejsou životně důležité
a případně je nejdříve  kontaktovat telefonicky, nebo e-mailem.

• Využívejte  svých  zahrad  a  prostorů  okolo  svých  nemovitostí,  kde  bydlíte,
 k načerpání sluníčka a čerstvého vzduchu. Pokud to není neodkladné nejezděte na
chalupy a zahrádky mimo Vaši nemovitost.

• Senioři nad 70 let by se měli co nejvíce zdržovat ve svých domovech a neopouštět je.

• Na veřejných prostranstvích je povolen společný pohyb max. dvou osob, netýká se to
rodinných příslušníků, podnikatelské činnosti a výkonu zaměstnání.

Obchody a veřejná doprava:
Berme  ohled  na  lidi,  kteří  zajišťují  v této  době  veškeré  zásobování,  zdravotnické
služby, bezpečnost atp.
Veškeré obchody a veřejnou dopravu využívejte jen,  když budete opravdu potřebovat
a používejte  ochranné  pomůcky  na  ústech  –  rouška,  šála,  šátek,  případně  ochranné
rukavice (jednorázové) a řiďte se  dle pokynů provozovatelů.  

Nabídka pomoci:
Zároveň bych chtěl touto cestou nabídnout případnou pomoc našim seniorům a občanům
s oslabenou imunitou,  nebo chronicky nemocným. Tito občané   by v této situaci  měli
minimalizovat kontakt z jinými  občany i rodinou jen z důvodu zajištění nákupu potravin,
léků atd. a pohybovat se  pouze na svých zahradách. 

Lékařské středisko:
MUDr.  Patočka ordinuje  dle  ordinačních  hodin  a  v případě  potřeby  je  ho  třeba
kontaktovat  telefonicky   na  mob.  731 190  179  (nechodit  do  ordinace)   a  nejdříve  se
domluvit na  případné návštěvě. Čekárna je v současné době  zamčena a případní pacienti
jsou vpouštěni jednotlivě, pokud jsou domluveni na návštěvě. 
Zubní ordinace  MUDr. Kincové ošetřuje pouze bolestivé případy a je potřeba se také
předem  domluvit  na  mob.  604 471 392.  Aktuální  informace  jsou  také  vyvěšeny  na
vchodových dveřích do zdravotního střediska.
 

Touto  cestou  bych  také  chtěl  vyzvat  občany,  aby  používali  roušky,  které  jsme  již
distribuovali  do celé obce všem občanům. Roušky, nebo jakékoliv zakrytí  nosu a úst
musí mít dle nařízení každý při  volném pohybu po obci – v obchodech, u lékaře,  na 
obecním úřadě – všude na veřejných prostranstvích.
V případě jakékoliv potřeby pomoci kontaktuje Obecní úřad Radiměř na tel. 461 594 133
nebo na mob. starosty 736 629 417. Jsme připraveni Vám poradit nebo pomoci.
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Vyzýváme  také  všechny,  kteří  mají  staženou  naši  aplikaci,  aby  předávali  informace
případně svým rodičům, prarodičům, kteří  dosud nevyužili  žádný komunikační  kanál
nabízený obcí. Všechny informace budeme také hlásit obecním rozhlasem.
 

Vážení spoluobčané, i když tato doba není jednoduchá a určitě zasáhla nepříjemně do
našich životů, kdy jsme byli zvyklí na určitý styl svého života, snažte se myslet pozitivně
a optimisticky a věřím, že to společně zvládneme a vrátíme se brzy zpět do běžného
života, na který jsme zvyklí.
 

Roman Satrapa, starosta obce 
 
Omezený provoz obecního úřadu Radiměř z důvodů nařízení vlády České republiky
 
Na základě nařízení Vlády České Republiky omezujeme provoz obecního úřadu Radiměř
od dnešního dne, tj. 16.03.2020 v úředních hodinách pondělí a ve středu od 13:00 do
16:00 hodin.
V úředních  hodinách bude  i  tak  uzavřen hlavní  vchod do obecního úřadu a  žádáme
občany, aby vždy využili  zvonek umístěný na pravé straně schodiště,  nebo si  můžete
domluvit  vyřízení  Vaší  věci  na  telefonním čísle 461 594 133,  736 629 417 nebo nás
můžete kontaktovat emailem: obec@radimer.net.  
Tímto zároveň žádáme občany,  aby v neodkladných věcech kontaktovali  obecní  úřad
převážně telefonicky nebo elektronickou poštou a omezili  tak osobní kontakt v rámci
nařízené karantény.

Výroba roušek pro naše občany – Poděkování
 Výroba roušek byla zahájena 17.  března,  první  roušky po vyprání  a  dezinfekci  byly
rozvezeny v sobotu 21.  března a  od té  doby jsme roušky rozváželi  pravidelně  každé
odpoledne. 

Tímto bych chtěl velice poděkovat všem, kdo se zapojili do akce šití roušek pro naše
občany,  které  obnášelo  stříhání  materiálu,  žehlení,  šití  roušek,  praní  a dezinfekci,
poskytnutí materiálu, který také rychle ubýval a potom za zajištění distribuce k vám do
schránek. Chtěl bych také  poděkovat všem, kdo si ušili roušky nejen pro sebe, ale i pro
své sousedy a známé, aby byla zajištěna společná  ochrana nás všech. 

V současné době jsou již roušky rozvezeny do všech domů v naší obci. Pokud by ještě
někdo potřeboval roušku pro dospělé nebo pro děti ať se obrátí na obecní úřad. Rádi Vám
roušky poskytneme.  Plánujeme také poskytnout  našim seniorům starším  75 let,  nebo
občanům  s vážným  nebo  chronickým  onemocněním,  poskytnout  dvojitou  roušku
s filtrem  pro  zvýšení  jejich ochrany.  Prosím,  pokud  patříte  do  této  uvedené  skupiny
a máte zájem o tuto roušku, kontaktujte obecní úřad.

Děkujeme  
 Děkujeme velice všem, kdo se sami nabídli a podíleli se na výrobě ochranných textilních
roušek a dalších úkonech k tomu potřebných – Děkuji:   p. Zrzánková Marie, Dufková
Marie,  Sedláková  Božena,  Svobodová  Růžena,  Vetrová  Markéta,  Mauerová  Alena,
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Doležalová Dana, Hozáková Marie, Brokešová Jana, Benešová Anna,  Mauerová Jitka,
Helešicová Kateřina, Olšerová Lucie,  Kučerová Lenka, Šplíchalová Renata, Kučerová
Ivana,  Burdová  Romana,  Kopecká  Kateřina,  Gábina  Veselá  Adámková,  Škrancová
Kamila,  rodině  Vlastimila  Němce,  rodině  Zezulových,  za  poskytnutí většiny
z potřebného  materiálu  p.  Aleši  Kabátovi,  Kinclové  Vlastě,  Bukáčkové  Libuši,
Doležalové Josefě, Mateřské školce, za vylepšovák na tvarování tkanic a jeho výrobu
p. Zdeňku Herzigovi a za pomoc při distribuci hotových roušek zastupitelkám Mgr. Janě
Selicharové a Jarmile Pomykalové. Prádelně Marcely Šplíchalové, která všechny ušité
roušky vyprala a vydezinfikovala a také všem  rodinným příslušníkům, protože věřím že
se také podíleli na výrobě dle své zkušenosti. V případě, že bych na někoho zapomněl,
tak mi to prosím odpusťte.

      Děkuji Vám všem sám za sebe, ale také za všechny naše spoluobčany.  

 Velice si Vaší pomoci vážím a těší mě, že máme  v naší obci takovou spoustu šikovných
a ochotných spoluobčanů.  Tak jako při povodňích, při dohledávání našeho spoluobčana,
ale také při  příjemnějších akcích jako jsou různé   kulturní akce pro děti  i dospělé,  se
znovu ukázala naše sounáležitost. 

Děkujeme všem občanům za to, že dodržují veškerá bezpečnostní opatření a doufáme, že
vše společnými silami zvládneme a brzy se vrátíme k našemu běžnému životu v naší obci
 

Upravená provozní doba prodejny COOP

Prodejna COOP horní:
Po: 7:30 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.
Út: 7:30 - 12:30, 13:00 – 16:00 hod.
St: 7:30 - 12:30 hod.
Čt: 7:30 - 12:30, 13:00 – 15:00 hod.
Pá: 7:30 - 12:30, 13:00 – 16:00 hod.
So: zavřeno
 

Prodejna COOP střed obce:
Po: 7:00 – 12:00 hod.
Út: 7:00 – 11:30, 12:00 – 14:00 hod.
St: 7:00 – 12:00 hod.
Čt: 7:00 – 11:30, 12:00 – 14:00 hod.
Pá 7:00 – 11:30, 12:00 – 16:00 hod.
So: zavřeno
 

Dočasná prodejní doba platí od středy 25.3.2020 do odvolání.
 

Žádost firmy LIKO

Firma LIKO žádá občany, v případě, že by došlo k nakažení virem COVID-19 nebo byli
umístěni do karantény, aby dodržovali speciální opatření pro tyto případy při nakládání
s odpady. Vzhledem k tomu, že je potřeba na maximální míru omezit nebezpečí přenosu
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nákazy  při  manipulaci  s odpadem,  žádá  dočasně  firma  LIKO,  aby  lidé,  kteří  by
onemocněli virem COVID-19 nebo lidé v karanténě, přechodně přestali využívat systému
tříděného  sběru  a  všechen  odpad,  který  vyprodukují,  ukládali  do  plastových  pytlů  o
minimální tloušťce 0,2 mm a po jejich naplnění pytel zavázali, povrch ošetřili desinfekcí
a poté vložili  do nádoby na komunální  odpad (popelnice).  Myšlen je  veškerý odpad,
který v domácnosti vznikne včetně použitých roušek, kapesníků, obaly z potravin atd.
K tomuto  účel mohou být využity zelené pytle, které má obec v zásobě. Při kontaktování
obce  je  možné  tyto  pytle  doručit  zdarma  do  poštovní  schránky.  Prosím,  berte  toto
upozornění jen jako všeobecnou informaci, kdyby v naší obci tato situace nastala. Jedná
se hlavně o ochránění pracovníků firmy LIKO, kteří s tímto odpadem přicházejí do styku.
 

Pošta Radiměř

Pošta oznamuje, že od pondělí 23.3.2020 se důchody, pro které si lidé chodí na poštu,
budou doručovat domů. Pošta prosí, aby občané vyčkali na příchod doručovatele.
 

Poplatky za odpad a psa

Úhrady za veškeré poplatky jsou v naší obci splatné za kalendářní rok až do 31.08.2020,
takže není nutné v době vyhlášené karantény a výskytu onemocnění koronavirem tyto
úhrady  bezodkladně  řešit  osobní  návštěvou  obecního  úřadu.  Platby  můžete  provádět
příkazem k úhradě z bankovního účtu. Poplatek lze uhradit na č.ú. 1283353379/0800 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. 
 

Kontejnery na bioodpad 

V první polovině měsíce dubna budou po obci rozmístěny opět 4 kontejnery na bioodpad
na stejných stanovištích, kde je možné ukládat pouze shrabanou trávu, listí, štěpku, piliny
a další  biooodpad rostlinného původu. Tímto občany důrazně žádáme, aby hlavně do
těchto  kontejnerů  nevkládali  žádné  větve.  Ořezané  větve  nechte  položeny  vedle
kontejnerů nebo případně můžete uložit na kupu vedle cesty, kde se tento materiál bude
dát naložit. Pokud jste schopni sami zajistit odvoz, čímž nám velice pomůžete, můžete
tento materiál  odvážet  do zatáčky nad sběrný dvůr,  kde ho bude obec likvidovat  dle
potřeby (převážně štěpkování). 
 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 

Zápis do 1. třídy 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem  k vyhlášeným  mimořádným  opatřením  v souvislosti  s prevencí  šíření
koronaviru  budou  v letošním  školním  roce  zápisy  do1.  ročníku  probíhat  bez  osobní
přítomnosti dětí ve škole. 

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k povinné školní docházce přednostně
elektronickou  formou.  Žádost  může  podat  prostřednictvím datové  schránky,  pokud  ji
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vlastní,  nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze  jen poslat  prostý
email).  V případě,  že  nemůže využít  elektronické formy podání,  může žádost  doručit
poštou nebo po předchozí domluvě osobně do školy. K žádosti zákonný zástupce přiloží
prostou kopii rodného listu dítěte.

Žádosti  o  přijetí  k  povinné  školní  docházce  mohou  být  podány  některým  z výše
uvedených postupů v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020. 

Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok,
musí  k této  žádosti  přiložit  vyjádření  ošetřujícího  lékaře  a  doporučení  školského
poradenského zařízení.

Všechny  potřebné  formuláře  jsou  ke  stažení  na  webových  stránkách  školy.  Záložka
Rodiče/Zápis  do  1.třídy/Ke  stažení.  Na  tomto  odkazu  jsou  k dispozici  další  užitečné
informace.
Věřím,  že  i  tuto  situaci  zvládneme  a  spolu  s dětmi  se  uvidíme  při  jiné  příležitosti.
Například na některém z adaptačních odpolední.
 

Doručovací údaje školy:

ID datové schránky: e6umrwd

e-mail: zs.radimer@quick.cz

Adresa: Základní škola, Radiměř, okres Svitavy, Radiměř 211, 569 07

Mgr. Radka Satrapová, ředitelka školy
 

Vzdálená výuka

Jak všichni víte, tak všechny základní školy jsou z důvodu prevence šíření virového
onemocnění  s názvem  Covid-19,  od  středy  11.3.2020  uzavřeny.  Rozhodnutí  přišlo
v průběhu dopoledne v úterý 10.3.2020. Ze dne na den jsme tedy museli začít zajišťovat
vzdělávání žáků jiným způsobem. 

Naše škola byla v porovnání s jinými základními školami na tuto velkou změnu dobře
připravena. Již několik let využíváme ve škole prostředí Google Apps. Každý vyučující
i každý žák má k dispozici vlastní školní e-mailovou adresu. Žáci jsou vedeni k práci se
sdílenými dokumenty, ti starší využívají sdílené Google disky. V rámci výuky některých
předmětů žáci starších ročníků pracovali ve virtuální třídě – Google Classroom. 

Všichni vyučující byli v průběhu letošního školního roku proškoleni v používání této
virtuální třídy a také ve využívání jiných online metod práce.  Proto jsme mohli  hned
druhý den zahájit práci na tvorbě jednotlivých Google učeben pro žáky. Současně hned
ve středu vznikl pro žáky i rodiče jednoduchý manuál, jak se ke třídám připojit. Vše jsme
umístili  na  webové  stránky  školy  a  rodiče  o  tom informovali.  Od čtvrtka  jsme  byli
připraveni začít pracovat.

V nižších  ročnících  jsme přistoupili  k možnosti  zadávat  práci  buď formou e-mailu
rodičům, nebo prostřednictvím školních webových stránek. 
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Učitelé mají velký úkol: nabídnout žákům dostatečné množství podnětů pro to, aby
danou  látku  dobře  zvládli  i  bez  osobní  okamžité  kontroly  učitele.  Prostředí  Google
učebny je  uzpůsobené k zadávání  prací  a  také k jejímu odevzdávání.  Vyučující  může
každému žákovi podat  cílenou zpětnou vazbu.  V tomto směru je  tento způsob výuky
velmi  efektivní.  Žák  může  na  základě  připomínek  vyučujícího  svoji  práci  opravit
a nechat si ji znovu ohodnotit. 

V tomto  kritickém období  naštěstí  hodně  firem  a  společností  nabízejí  školám své
výukové zdroje (videa, 3D modely, procvičování,…) pro použití učitelům i žákům zcela
zdarma. To je nám velkou pomocí.

Dalším  krokem  v naší  cestě  za  vzděláním  bude  pořádání  videokonferencí,  online
sdílení tabule ke společnému online řešení úloh v reálném čase apod. 

Máme za sebou první dva týdny výuky na dálku. Není to úplně snadné, ale je to pro
nás všechny velká příležitost naučit se něčemu novému. I teď se potvrdila dávná pravda,
že štěstí přeje připraveným.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, žákům i vyučujícím, že se snaží s danou situací
vypořádat. Všichni se těšíme, až se opět ve zdraví sejdeme ve školních lavicích. Už teď
vím, že budeme opět o něco bohatší.
 

Mgr. Radka Satrapová

 

Lyžařský výcvik naší školy - ohlédnutí

Přes počáteční obavy z lyžařských podmínek nic nakonec nebránilo tomu, abychom se
vypravili na školní lyžařský výcvik do Ski areálu Olešnice na Moravě. Kolísající počet
přihlášených účastníků se nakonec ustálil na čísle 26. 

Hned první  den jsme se  s nadšením vydali  na  sjezdovku otestovat  svou lyžařskou
formu  i  kvalitu  zdejšího  sněhu.  Počáteční  kontakt  s realitou  společně  s  gravitačními
zákony nemusel být pro každého snadný, ale rychle jsme se přizpůsobili a záhy už vše
probíhalo jako na drátkách. Denně nás provázela dobrá nálada na svahu, opakovaně nás
pozdravilo  sluníčko,  a  i  přes  bolest  nohou  nás  lyžování  na  svahu  nesmírně
bavilo. Nezaskočila nás ani nepřízeň počasí, kdy to bylo spíše na plavky a šnorchl. 

Poslední  den výcviku patřil  lyžařským závodům, což  u  žáků probudilo  soutěžního
ducha. Každý pracoval na vlastní formě, aby získal co nejlepší čas. Závodníci svištěli, co
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jim síly stačily. Vítr jim fičel kolem uší, sníh odletoval od skluznic lyží, časomíra běžela
a všichni si to nesmírně užívali.

Závěrečné hodnocení bylo z obou stran kladné. Žáci ocenili, že měli volnější režim na
sjezdovce a celkově větší „pohodu“, my pedagogové jsme ocenili snahu, vzorné chování,
a především týmovou a přátelskou atmosféru, která přispěla k celkové pohodě. 

Uteklo to jako voda. Vše jsme zvládli bez potíží a úrazů. Nejen pro žáky, ale i pro
pedagogy byl lyžařský výcvik bezvadný, plný nevšedních zážitků a nezapomenutelných
vzpomínek.  

Velké poděkovaní si zaslouží Mgr. Radek Škorpík za výborně zorganizovaný lyžařský
výcvik a jeho hladký průběh

 

Mgr. Michaela Nečasová
 

Z plesu rovnou na lyžovačku.
Devátý ročník a Mgr. Jana Selicharová

ZPRÁVY Z FARNOSTI

 Na Velikonoce plánujeme v Radiměři bohoslužby
na Velký pátek 10. 4. 2020 a Velikonoční neděli 12.
4.  2020,  vždy  od  14  hodin.  Netušíme,  zda  bude

možné se sejít.  Budeme se snažit  aktuálně informovat.  Můžete sledovat naše webové
stránky - http://svitavy.evangnet.cz  Pokud byste věděli o někom, kdo by stál o návštěvu
faráře, budeme rádi, když se mu ozvete (777 339 381).

 
Zvlášť aktuální situace ve světě i u nás se jeví jako obtížně předvídatelná. Snad právě

v takových dobách si můžeme uvědomovat důležitost toho, na čem stavíme ve svých
životech;  co  je  pro  nás  nejdůležitější  a  z  čeho  máme  strach.  Nově  může  promluvit
Ježíšovo slovo: „Neboť kdo by chtěl  zachránit  svůj život,  ten o něj přijde;  kdo však
přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.“ (Marek 8,35) Jistě je přirozené, že
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má člověk zdravou míru strachu o sebe. Jinak by těžko přežil a těžko mohl udělat i něco
dobrého. Na druhou stranu přílišná ustrašenost o vlastní život vede k uzavřenosti a jisté
míře sobectví. To pak často vede ke svalování viny na druhé a ke strachu z druhých.
Evangelium  nás  učí  orientaci  na  druhé,  v  dobrém  slova  smyslu  strachu  -  nikoli
ustrašenosti  -  o  druhé.  O Velikonocích si  budeme opět  nově  připomínat,  kam až šel
Ježíšův zájem (to je snad to pravé slovo) o druhé. Přišel o svůj život, aby život - lépe:
Život - zachránil.

Bůh pokoje, ať je s námi vždycky a ve všem 
Filip Keller, farář 

Nabídka obědů ZŠ Radiměř

Základní škola Radiměř nabízí možnost odběru obědů do vlastních nádob. Cena oběda
je 69,- Kč včetně rozvozu domů. Pokud máte zájem odebírat obědy, volejte 461 542 735
nebo 702 086 657. Rozvoz obědů probíhá vždy mezi 10.00 a 11.00 hod. Jídelní lístek je
k dispozici na webových stránkách školy.

HISTORIE
Ze starých písemností uložených na věži kostela - 3. část

Obyvatelstvo je toho času činné hlavně v zemědělství. Dříve velmi rozšířená činnost
bělení plátna, která ještě v posledním desetiletí 19. století byla pro mnoho lidí, jmenovitě
na horním konci, dobrým výdělkem, zcela zanikla tak jako i tkalcovství. 

Obraz zemědělství se nyní změnil. Daleko byly vidět bílé kusy plátna lesknoucí se při
bělení v létě jako sníh, dnes oči všude vidí jednotlivá pole, lesy a louky. V posledním
desetiletí  se  technicky  zdokonalily  zámečnické  provozy,  které  nejen  dosáhly  velkého
prodeje zemědělských strojů, nýbrž samy takové stroje ve stejné specializaci vyrábějí.
Dle  vyprávění  jsou  to  i  stroje,  které  za  svůj  vznik  vděčí  konstruktéru  a  zemědělci
Johannu  Hankovi  –  Česká  Radiměř  150  (po  válce  pan  Vojtěch  Tuček,  dnes
pí. Klofandová).  Některé  výrobky  firmy  Karl  Schwab  -  Č.  Radiměř  25  (dříve  firma
Rasta):  fukary,  rozmetače  umělých  hnojiv,  zařízení  na  čištění  zrna,  mlátičky,
sekačky, obraceče  sena  a  benzínové  motory.  Dalším  významným  výrobcem
zemědělských strojů v Radiměři je firma Roberta Jandla – Moravská Radiměř 8 (dnes
pí. Smělá). Byla založena v roce 1901 a vyrábí např. řezačky na řepu, rozmetače umělých
hnojiv, čističky obilí, lisovače slámy, kráječky zelí a napáječky pro dobytek. Pro některé
své výrobky firma vlastní patenty.

Plochy obilnin a výnosy se oproti dřívějšku velmi zvýšily, neboť se ve veliké míře
používá umělých hnojiv. Ceny obilí v nynější zničující agrární krizi jsou velmi špatné.
Odborníci a dobří pekaři tvrdí, že zdejší zrno je nejlepší v celém svitavském regionu.
Většinou se jedná o trojpolní hospodaření, jednotliví sedláci pěstují pro obchodní činnost
také ovoce čtyř až šesti druhů. 

Tohoto roku v zimě byly všechny ovocné stromy velmi poškozeny. Žádná zahrada
nebyla ušetřena. V mnohých zahradách musely být vykáceny všechny uschlé a mrazem
roztrhané stromy. Zima tohoto roku byla krutá. Byl naměřen mráz -42 °C. Zásoby uhlí ve

Radiměřský zpravodaj DUBEN 2020 9



škole se rychle tenčily, dodávky zamrzly. Začátkem roku 1929 od 18. do 28. února byly
vyhlášeny zimní prázdniny. Mrazy udeřily i v měsíci březnu. Lidé vypravují, že mrazy
jsou nejhorší za 100 let. 

V chovu dobytka jsme v porovnání s dolním Hřebečskem, kde je s úspěchem chován
Hřebečský  skot,  daleko  vzadu.  Je  vidět  křížení  různých  plemen,  většinou  středně
velkých,  také  malých,  ale  skutečně  málo  pěkného  a  silného  dobytka.  Na  vydatnosti
a kvalitě mléka je to vidět. Cena 1 litru mléka v Radiměři je 1-1,2 koruny. V Boršově
dodávají sedláci mlékárně 1 litr až za 1,72 koruny.

Přes určité „partajničení“ je soužití obyvatelstva pokojné. Každé obecní zastupitelstvo
má 18 zástupců.

Zastoupení politických stran v zastupitelstvech:

Česká Radiměř Moravská Radiměř

Svaz zemědělců 6 6

Křesťanští socialisté 6 6

Živnostenská strana 4 6

Socialisté 2

Události, které se přihodily od roku 1870:

Světová  válka  v  letech  1914–1918  si  vyžádala  z  České  a  Moravské  Radiměře
91 padlých a zmizelých. 

Snahy o zbudování vodovodu z oblasti vodních zdrojů u hájovny na horním konci do
roku 1901 přišly vniveč. Zbudování vodovodu jako opravdového kulturního pokroku se
nezdařilo kvůli neblahým okolnostem, privátním zájmům, nejednotnosti obyvatel, válce
a vysokým cenám materiálu. 

V roce 1912 by se stavba vodovodu se státní subvencí 80 000,- korun zvládla. Dnes
sotva stačí částka 2 miliony korun. Dle moudrého a střízlivého odhadu současníků by
vodovod v  letech 1912-1929 mohl  být  skoro  zaplacen.  V roce 1920 byly  provedeny
4 zdrojové obruby a zakoupeny trubky na připojení do vesnice k 1. výškové studni. Kvůli
skokovému  nárustu  cen  materiálu  se  ale  muselo  upustit  od  další  stavby.  Trubky  se
prodaly. Rok 1929 přiblížil uskutečnění stavby. Jak se předpokládalo, uzávěry obrub byly
v pořádku a v roce 1930 se začne se stavbou.

Když to člověk posuzuje a přemýšlí, co to již stálo slov a psaní! Po tom všem musí
jistě vzniknout dobrá věc.

pokračování příště

Karel Mauer
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