
ZPRÁVY Z OBCE

Kontejnery na bioodpad

V první  polovině  měsíce  dubna  byly  po  obci  rozmístěny  opět  4  kontejnery  na
bioodpad na stejných stanovištích, do kterých je možné ukládat pouze shrabanou trávu,
listí, štěpku, piliny a další bioodpad rostlinného původu. Tímto občany důrazně žádáme,
aby hlavně do těchto kontejnerů nevkládali žádné větve. Ořezané větve nechte položené
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 štěpkováním). 
 

Znovu zprovoznění sběrného dvora v Radiměři

Na  základě  uvolňování  nařízení  vlády  vzhledem  k nákaze  COVID-19  byl  znovu
otevřen sběrný dvůr do plného provozu. Provozní doba – otevřeno každou sobotu od 9:00
do  13:00  hodin.  Žádáme  občany,  aby  i  zde  dodržovali  nařízená  pravidla  vzhledem
k výskytu COVID-19 a vjížděli jednotlivě do sběrného dvora na pokyn obsluhy. 
 

UPOZORNĚNÍ a výzva pro naše občany 

– třídění odpadů a jejich ukládání do kontejnerů po obci

Vzhledem  k tomu,  že  otevřením  sběrného  dvora  jsme  umožnili  ukládání  většího
množství separovaných odpadů – papír, plast, sklo, bych chtěl znovu požádat občany,
aby tyto odpady, které se nevejdou do kontejnerů, odvezli přímo na sběrný dvůr
a neukládali je v pytlích, nebo samostatně vedle kontejnerů. Dále bych chtěl znovu
upozornit na to, že je třeba tyto odpady sešlapávat, nebo rozřezat na menší části,
tak aby kapacita kontejnerů byla co největší. 

Stále se opakuje zaplnění kontejnerů prázdnými, nesešlapanými krabicemi, plastovými
lahvemi a nevysypanými pytli, které zabírají volné místo v kontejneru. Využívejte tyto
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kontejnery opravdu pouze na drobnější anebo rozřezaný a sešlapaný odpad z domácností.
Polystyren,  velké  kartony,  krabice,  větší  plastové  části  např.  židle,  kbelíky  atd.
prosím vozte na sběrný dvůr. 

Je opravdu důležité dodržovat tato pravidla. V případě uložení těchto odpadů v pytlích
u kontejnerů má za důsledek nepořádek na těchto místech. V případě silného větru, nebo
když  se  do  těchto  opadů  dostanou  zvířata,  je  tento  odpad  rozšířen  po  celém  okolí
sběrného místa. 

 Žádám tímto naše občany, aby si všímali toho, kdo a jak na sběrných místech odpad
ukládá.  Těm, kteří  pravidla  dodržují,  děkuji  a  zároveň Vás žádám, aby jste  případně
občany,  kteří  vzhled  obce  a  pořádek  příliš  neřeší,  upozornili  na  to  jakým způsobem
postupovat. Jinak nevím, jak už více tuto situaci řešit, abychom tento opakovaný problém
co nejvíce eliminovali. Obec zajistila maximální dostupnost sběrných míst pro občany
z celé obce a vybudovala za tímto účelem také sběrný dvůr. Na obci je také stále možné
zakoupit pytle na plast a na komunální odpad.

Je to už pouze jen o našem přístupu. Tímto bych Vás rád znovu požádal o zodpovědný
přístup při ukládání tříděného odpadu. Rád bych zamezil znečišťování těchto sběrných
míst  a  ušetřil  tak  práci  obecních  zaměstnanců  a  případně  občanů,  kteří  si  toho  také
všímají, a není jim to lhostejné.  

Děkuji  a  doufám,  že  toto  upozornění  budete  akceptovat  a  společně  tento  problém
vyřešíme k všeobecné spokojenosti a pořádku v naší obci. 

 

Roman Satrapa, starosta obce
 

 

Dezinfekce pro občany

Obci  se  podařilo  zajistit  500 l  dezinfekce,  která  se  dá  použít  na  dezinfekci  rukou
a všech povrchů. Občanům nad 70 let byla tato dezinfekce rozvezena přímo do domu.
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Ostatní občané (ti, kteří si ještě dezinfekci nevyzvedli) si mohou přijít pro tuto dezinfekci
na obecní úřad, kde je připravena k vyzvednutí.  Dezinfekce je poskytována pro naše
občany zdarma. 

Zároveň bude tato dezinfekce využita pro zajištění provozu ZŠ a MŠ Radiměř. Kdo
jste si ještě dezinfekci nevyzvedl a pokud ji potřebujete, máme ji pro Vás připravenu. 
 

Plánované akce v obci pro rok 2020

·      Zahájení rekonstrukce bývalé mateřské školky v horní části obce, na kterou jsme již 
dostali přidělenou dotaci.

·      Drobné opravy výtluků na místních komunikacích.

·      Vyhotovení projektové dokumentace na zasíťování 3-4 pozemků k výstavbě RD za 
řadovými bytovkami č.p. 395-399. 

·      Vyhotovení  projektové  dokumentace  pro  výstavbu  nového  multifunkčního,  
kulturního domu v naší obci. 

·      Oprava další části vodovodu v případě získání dotace z Pardubického kraje – již  
podaná žádost. 

·      Oprava božích muk, která jsou umístěna na polní cestě směr Vendolí, oprava bude 
podmíněna získáním dotace z MZe – již podaná žádost.

·      Zpracování projektové dokumentace na opravu vodovodu v silnici III. třídy, která 
vede přes naší obec – příprava pro možnost opravy silnice po celé naší obci. 

·      Pokračování v řešení projektu protipovodňová opatření v obci Radiměř.

·      Čerpání dotace, která nám byla přidělena v rámci získání zelené stuhy Vesnice roku 
2019 – proběhnou výsadby na dolním dětském hřišti, u kostela, u workoutového 
hřiště, u kaple sv. Josefa, ošetření stromů v obci, atd. V současné době je podaná 
žádost. Realizace je plánovaná v podzimních měsících.

·      Realizace  akce,  na  základě  zpracované  projektové  dokumentace,  předčištění  
odpadní  vody  u  přečerpávací  stanice  ČS1  –  eliminace  poruchovosti  hlavních  
čerpadel a tím snížení nákladovosti na opravy. 

·      Zpracování  nového  strategického  plánu  obce  Radiměř  2021-2030  –  jedná  se  
o dokument,  který  obec  potřebuje  pro  možnost  čerpání  dotací  potřebných  pro  
rozvoj naší obce. Do tohoto procesu budete zapojeni i vy, jako občané a budete  
moci na obec doručit své případné nápady nebo záměry, které si myslíte, že by pro 
naší obec byly do budoucna potřebné.

·      Zpracování  projektové  dokumentace  na  úpravu  a  dostavbu  areálu  TJ  Radiměř  
(tribuna,  oplocení,  zastřešené posezení,  osvětlení  areálu,  řešení  vytápění  kabin,  
atd.). 
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Prodej parcel - RASTA

V roce  2019 byly  odprodány  všechny  parcely  v bývalém areálu  RASTA,  kde  bylo
vybudováno celkem 5 parcel  pro výstavbu rodinných domů.  Tento  záměr se  myslím
vydařil, protože parcely byly koupeny převážně mladými rodinami. 
 

Dodržování nařízení vydaných k COVID-19

Vážení spoluobčané, 
zatím se nám společně daří nákazu COVID-19 celorepublikově zvládat. Jsem rád za

to, že v naší  obci jsou dodržována pravidla,  která vláda postupně vydává a zase ruší.
Určitě jsme tím všichni společně přispěli k tomu, že počty nakažených rapidně nestoupají
a daří se tuto nákazu stabilizovat. 

Děkuji Vám za Váš odpovědný přístup a pevně doufám, že letní prázdniny snad již
budou uvolněnější a bez zásadních omezení. 

 

Roman Satrapa, starosta obce  
 

Praní a sušení roušek pro občany Příprava roušek k distribuci

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
 

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem  k vyhlášeným  mimořádným  opatřením  v souvislosti  s prevencí  šíření

koronaviru bude zápis do MŠ v Radiměři pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ. 

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí do MŠ přednostně elektronickou formou.
Žádost  může podat  prostřednictvím datové schránky, pokud ji  vlastní,  nebo e-mailem
s uznávaným elektronickým podpisem (nelze  jen  poslat  prostý  e-mail).  V případě,  že
zákonný zástupce nemůže využít elektronické formy podání, může žádost doručit poštou
nebo po předchozí domluvě osobně do MŠ. K žádosti zákonný zástupce přiloží prostou
kopii  rodného listu dítěte.  Podmínkou přijetí  dítěte do MŠ je podle ust.  § 50 zákona
o ochraně  veřejného  zdraví  splnění  povinnosti  podrobit  se  stanoveným  pravidelným
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očkováním. Pokud je dítě řádně očkované, tak nenavštěvujte v současné době lékaře –
stačí podepsat prohlášení na žádosti a doložit kopii očkovacího průkazu. Pokud dítě není
řádně  očkované,  rodiče  musí  doložit  potvrzení  od  dětského  lékaře,  že  dítě  je proti
nákaze imunní nebo se  nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  Je
nutné požádat  dětského lékaře o přesnou formulaci  – viz vytučněný text.  Pokud toto
nebude splněno, nelze dítě do MŠ přijmout!  Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání. 

Je třeba přihlásit i děti, které nastoupí později než v září 2020, např. až na jaře 2021.
Během roku jsou přijímány pouze děti nově přistěhované!

Žádosti  o  přijetí  do  MŠ  mohou  být  podány  některým  z výše  uvedených  postupů
v termínu od 2.5. do 16.5.2020. 
 
Všechny  potřebné  dokumenty  jsou  ke  stažení  na  webových  stránkách  školy  –
www.msradimer.estranky.cz
 
Doručovací údaje školy:
ID datové schránky: gwbkyag
e-mail: msradimer@centrum.cz
adresa: Mateřská škola, Radiměř, okres Svitavy, 569 07  Radiměř 440
 
V případě nejasností nebo pro bližší informace volejte ředitelku školy na telefonním čísle
603 523 790.
 
Vážení  rodiče,  milé  děti,  za  kolektiv  MŠ vám přeji  v této  nelehké  době  hodně  sil  a
optimismu a hlavně pevné zdraví! 
 
Lenka Češková, ředitelka školy
 

HISTORIE
 

Ze starých písemností uložených na věži kostela
4. část

V posledních pěti letech je zaznamenán zvýšený provoz automobilů. Před pěti lety to
byla ještě zvláštnost, když vesnicí projel automobil. Nyní je ve vesnici 10 aut, z toho
3 auta osobní. Kromě toho je ve vesnici 20 motocyklů. Obyčejná jízdní kola je možno
najít  v  každém  domě,  v mnoha  domech  je  jich  povícero.  V  poslední  době  začíná
autobusový  provoz,  který  někde  jinde  ale  již  zdomácněl.  17.  1.  1925 byli  autem ke
kostelu přivezeni první snoubenci, Schmied-Wolf, Moravská Radiměř 111 (dnes p. Josef
Myška).

Na začátku září  1923 se mezi  Radiměří  a  Hradcem nad Svitavou konalo střelecké
cvičení velkých podzimních manévrů. 8. května 1923 byl dle úředního příkazu odstraněn
památník císaře Josefa II. V srpnu 1926 byla zakoupena motorová stříkačka za koňský

Radiměřský zpravodaj KVĚTEN 2020 5



potah  do  hasičské  zbrojnice  vedle  školy  uprostřed  vesnice.  Stříkačka  stála  50  000,-
korun.

Telegrafní úřad byl zřízen v roce 1907. Celou částku 1 150,- korun zaplatila Spořitelní
a  záložní  pokladna  (dále  jen  „Spořitelna“),  která  byla  založena  v  roce  1889.  První
telegram  byl  odeslán  poštovnímu  řediteli  Binderovi  do  Brna.  Rodiče  jmenovaného
pocházeli z Radiměře a o zřízení telegrafního úřadu se osobně zasloužil.

Zřízení telefonního spojení následovalo v roce 1924 a na počátku provozu 9. září toho
roku mělo 5 účastníků. Ministerstvo pošt a telegrafů přispělo částkou 11 760,- korun,
vesnice 5 040,- korun, 3 000,- korun od Spořitelny a příspěvky od předplatitelů. Možnost
volání do zahraničí byla za 2 roky. První hovor vedl Karl Schwab, Moravská Radiměř
256  (dříve  provozovna  Kras)  s firmou  Preis  a  společníci  ve  Vídni  v  záležitosti
vojenských dodávek.

Rádio dorazilo do Radiměře v roce 1922. První přijímač měl Emil Schwab, Česká
Radiměř 32 (dříve pí. Hofericová a p. Ďurec). Toho času je ve vesnici 20 přijímačů.

V  roce  1903  byl  uveden  do  provozu  lihovar  jako  zemědělské  společenstvo
k zhodnocení  brambor.  Kontingent  lihu  je  13  000  -  14  000  hl,  to  se  poštěstí  při
zpracování 110–120 vagónů brambor. Lihovar prokazuje dobré obchodní vedení.

Založení mlynářského společenstva spadá do roku 1919. V současné době bojuje kvůli
předlužení s těžkostmi.

V letech 1928–1929 se  stavěla  silnice  Muzlov –  Hradec  nad Svitavou –  Radiměř
s odbočkou na Banín. Příspěvek od našich dvou vesnic činí asi 30 000,- korun.

Toto je o místní historii posledních šesti desetiletí.

S vřelým požehnáním dobrému osudu našeho kostela sv. Anny, milovanému 
domovskému údolí a jeho snaživému obyvatelstvu, vesnickým dětem jako budoucnosti 
důvěřujícím schopnostem a zdatnosti svých otců. 
 

Bůh se všemi ve vesnici!
 

Sepsáno a zapsáno na objednávku konkurenčního kostelního výboru.
Josef Sokele - ředitel měšťanské školy, Moravská Radiměř 22
 

přeložil
Karel Mauer
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