
ZPRÁVY Z OBCE
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.06.2019

Dne 25.06.2019 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce, které projednalo:

·      prodeje pozemků,

·      darovací  smlouvu  pro  ZŠ  Radiměř  –  příspěvek  na  každého  žáka  z obecního
rozpočtu,

·      výsledek umístění naší obce v soutěži Vesnice roku 2019 – získání ocenění zelená
stuha.

Zápis  a  přijatá  usnesení  konaného  zastupitelstva  obce  v celém  rozsahu  najdete
zveřejněné na webových stránkách obce. 

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. 

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

Dále žádáme ty, kteří neuhradili faktury za stočné, aby tak neprodleně učinili. 
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ZPRÁVY Z MŠ
Děkuji ti, školko, za ty krásné roky,

po prázdninách do školy povedou mé kroky…

Vážení spoluobčané,

dovolte mi krátké ohlédnutí za druhým pololetím školního roku 2018/19. 

V naší „školičce“ se nikdy nenudíme. Máme připraveno spoustu akcí, na které děti
rády vzpomínají. Tak jako každý rok, tak i letos jsme se těšili  na masopustní období.
Školka se proměnila v maškarní rejdění kovbojů, pirátů, princezen a víl, různých zvířátek
a jiných pohádkových bytostí. Poté, co se děti ve svých maskách všem představily, mohl
začít pravý karnevalový rej, tanec a mlsání. Celou školkou zněly písničky a smích dětí. 

Naplno  jsme  také  prožívali  příchod  Velikonoc.  Povídali  jsme  si  o  velikonočních
tradicích, četli pohádky, zpívali písničky, učili se nové velikonoční koledy. Školka byla
vyzdobena  rozmanitými  výrobky  a  obrázky  dětí.  Nechybělo  již  tradiční  hledání
čokoládových zajíčků v okolí školy, při kterém si děti užily mnoho legrace.

Koncem dubna se ve školce začaly dít  podivné věci.  Ze tříd zmizely všechny děti
a nahradili je roztomilí čarodějové a čarodějnice. Místo obvyklé jarní výzdoby se to zde
hemžilo  pavouky,  netopýry  a  hady.  Děti  se  dozvěděly  o  podstatě  svátků  pálení
čarodějnic, kreslily čarodějné obrázky a tančily čarodějné tance.

V květnu jsme pozvali do MŠ všechny maminky a babičky na besídku, kterou pro ně
učitelky  s dětmi  připravily  na  oslavu  Dne  matek.  Děti  přípravě  programu  a  výrobě
dárečků  a  přáníček  věnovaly  dlouhé  dny  a  jejich  velké  úsilí  se  vyplatilo.  Během
vystoupení  zaznělo  mnoho  známých  i  neznámých  básniček  a  písniček  a  děti  také
předvedly  své  pohybové  dovednosti  v tanečním  vystoupení.  Byly  velice  šikovné
a dostaly  pochvalu  od  rodičů  i  pedagogů.  Nejstarší  děti  vystoupily  také  na  besídce
v základní škole.

Během  pololetí  proběhly  v MŠ  i  další  zdařilé  akce  např.  divadelní  vystoupení,
hudebně-zábavné a vzdělávací programy. Potěšila nás opět zvířátka z farmy Vilémov.

Děti  na  jaře  absolvovaly  plavecký  výcvik  v bazénu  ve  Svitavách.  Zúčastnily  se
pravidelné tanečně-pohybové školičky a v červnu předvedly rodičům na vystoupení, co
vše se zde naučily. V pondělí 24. června přijelo divadlo JÓJO a děti se moc těšily, hlavně
ty nejstarší,  které po prázdninách nastoupí do 1. třídy. Během divadelního vystoupení
totiž plnily rozmanité úkoly a na závěr byly pasovány na „velké školáky“. Všichni byli
moc šikovní a obstáli na jedničku. Na památku na svá předškolní léta dostaly dárečky. 

V pátek 28.6., pro některé děti poslední školkový den, proběhlo dopoledne plné her
a soutěží se sladkou odměnou.

V letošním školním roce opustí  naši  MŠ 6 dětí  – 4 dívky a 2 chlapci.  Za všechny
zaměstnance školy všem „školáčkům“ přeji, aby se jim v základní škole líbilo a dařilo
a aby rostli a prospívali k radosti svých rodičů i nás všech.  

za kolektiv MŠ  Lenka Češková, ředitelka
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ZPRÁVY Z TJ RADIMĚŘ
Rozpisy utkání TJ RADIMĚŘ 

FOTBAL PODZIM 2019

POHÁR OFS SVITAVY

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ DEN DATUM ČAS

1. RADIMĚŘ ČISTÁ SO 3.8. 18:00

2. V PŘÍPADĚ POSTUPU  S VÍTĚZEM ZÁPASU 
(HRADEC N. SV.  x  HORNÍ ÚJEZD)

ST 28.8. 17:30

 

MUŽI – OKRESNÍ PŘEBOR

KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ DEN DATUM ČAS

1. DLOUHÁ LOUČKA RADIMĚŘ SO 10.8. 17:00

2. RADIMĚŘ BYSTRÉ SO 17.8. 17:00

3. KAMENÁ HORKA RADIMĚŘ NE 25.8. 16:00

4. RADIMĚŘ BOROVÁ SO 31.8. 17:00

5. JEVÍČKO RADIMĚŘ NE 8.9. 17:00

6. RADIMĚŘ MORAŠICE SO 14.9. 16:30

7. RADIMĚŘ OPATOV SO 21.9. 16:00

8. RADIMĚŘ JANOV SO 28.9. 15:30

9. HRADEC N. SV. RADIMĚŘ SO 5.10 15:30

10. JAROMĚŘICE RADIMĚŘ NE 13.10. 15:00

11. RADIMĚŘ BORŠOV SO 19.10. 15:00

12. HORNÍ ÚJEZD RADIMĚŘ NE 27.10 14:30

13. RADIMĚŘ MLADĚJOV N. M. SO 2.11. 14:00
 

ZMĚNY VYHRAZENY – SLEDUJTE NÁSTĚNKY A WEB A PŘÍŠTÍ MĚSÍC PŘINESEME
ROZLOSOVÁNÍ OP SMÍŠENÝCH PŘÍPRAVEK
 

ZA TJ RADIMĚŘ, MGR. RADEK ŠKORPÍK

POZVÁNKA
 Koncert v kostele sv. Anny

Dne  24.08.2019  v 19:00  hod.  se  v kostele  sv.  Anny  uskuteční  hudební  koncert
pěveckého sboru Musica da camera Brno, který zazpívá skladby Brněnského hudebního
skladatele Zdeňka Krále. Přijďte si užít umělecký zážitek.  
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HISTORIE
Bytové podmínky obyvatel Radiměře v minulosti

Kdysi  bylo v Radiměři 550 domů. Pokud nebereme v úvahu tehdejší panské sídlo
v zámeckém slohu  (dům pana  Františka  Hnáta)  a  tři  školní  budovy,  byly  ve  vesnici
rozeznatelné čtyři stavební slohy.

Na vyvýšeninách po obou stranách údolí stály selské statky. To byly ty na Hřebečsku
typické čtyř nebo dvouboké stavby.  V údolí  stály domky,  které  stavebním slohem ty
statky napodobovaly. Novostavby mladší minulosti se od napodobování stavebního slohu
těch statků již odprostily a nevykazují žádné typické znaky.

Staré domy byly všechny dřevěné. Vnější stěny z trámů, spáry hlinou vymazané. Tyto
hliněné spáry byly obíleny vápnem a dávaly těmto příčně natřeným domkům typickou
venkovskou podobu.

Střechy byly pokryté slámou. Takové domy existovaly v mladší době již jenom zřídka,
ne  více  než  2 -3 domky v celé  vesnici.  Mnohem větší  počet  domů byl  již  postaven
z kamene, stěny minimálně 75 cm silné, střecha pevně pokrytá. Okna byla velmi malá.
Vnitřní prostorové uspořádání bylo trochu dle fantazie té dané rodiny. Ve většině domů
byla jen jedna poměrně veliká místnost, která sloužila všem členům rodiny zároveň jako
ložnice,  kuchyně  a  jedna  nebo  dvě  komory.  Čeleď  spávala  většinou  ve  stáji.  Tato
zvyklost se měnila teprve v pozdější době.

Vnitřní vybavení nebylo velmi nákladné. Kusy nábytku byly velmi praktické, festovní
a sloužily více generacím. Celkově je nutno ale poznamenat, že na jednoho člena rodiny
připadala velmi malá obytná plocha. V Radiměře bylo těchto „ nouzových obydlí“ veliké
množství. Osvětlení vnitřního prostoru celého domu bylo jen v jedné místnosti.

Hygienické poměry byly stejné jako v ostatních oblastech  Hřebečska. V porovnání
s dnešními požadavky je to veliký rozdíl. Hnojiště se nacházelo v blizkosti obytné části.
Koupelny byly zbudovány v celé vesnici  ve třech nebo čtyřech domech. Samozřejmě
byly ale ve velkém počtu k dispozici přenosné plechové vany.

Způsob stavby byl značně nákladný a material na jednu stavbu by dle dnešních měřítek
stačil na stavby dvě .

(Dle zjištění k 31.12. 1969 bylo asi 159 domů zbořeno – pozn. překladatele )

dr. Hans Jandl

přeložil Karel Mauer
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