
ZPRÁVY Z OBCE

Poplatky za odpad a psa

Připomínáme občanům, že až od 01. března se začnou vybírat  poplatky za odpad a
poplatky  za  psa,  které  jsou splatné do  31.  srpna  2020,  důvodem je  převod  dat  do
nového roku. Poplatek 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. 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která
je  považována  za  závislou  na  pomoci  jiné  fyzické  osoby  podle  zákona  upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo
osoba,  které  stanoví  povinnost  držení  a  používání  psa  zvláštní  právní  předpis.  (viz.
zveřejněná vyhláška).

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 pokladny 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.

 Připomínáme, těm kdo tak ještě neučinili - povinnost čipování psů

Od ledna 2020 mají chovatelé psů povinnost své psy očipovat. Pokud tak neučiní, tak
jim od 1. ledna 2020 hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Novinka má usnadnit dohledání
majitele při problému se zvířetem. 

„Povinnost  přinese  jasnou  identifikaci  majitele  zvířete,  což  je  důležité,  například
pokud pes zraní člověka nebo způsobí jiné škody. Čip poslouží také v případě týrání,
krádeže, nebo pokud se zvíře zaběhne. Štěňata musí být označena čipem v době prvního
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očkování proti vzteklině, což je v půl roce věku. Psa bez čipu veterinář nenaočkuje proti
vzteklině, což je povinné. 

Dále  upozorňujeme  majitele  psů,  že  jsou  povinni  zajistit,  aby  se  jejich  psi  volně
nepohybovali  po  obci  a  tím  tak  nezpůsobili  možné  škody  na  cizím  majetku  nebo
osobách. Majitel psa při jakémkoli způsobení škody nese vždy plnou odpovědnost a tato
škoda může být postiženým po majiteli vymáhána. 

Je  potřeba  si  uvědomovat,  že  i  při  vycházkách  se  psy  je  nutné  dodržovat  platnou
legislativu, kdy majitel je povinen mít svého psa na vodítku, pokud tomu tak není, musí
mít  pes náhubek.   Dodržováním těchto pravidel  chráníme nás všechny,  buďte  prosím
ohleduplní. 

Otevření sběrného dvora

Během měsíce  února  bude zahájen  provoz  sběrného dvora  v Radiměři,  kde  budete
moci  likvidovat  odpady  biologické  (rostlinného  původu),  papír,  plasty,  sklo,  kovy,
nebezpečné odpady, objemný odpad, jedlé oleje a tuky, směsný komunální odpad.  

I  nadále  zůstanou  zachována  sběrná  místa  po  obci,  tak  jako  doposud,  kde  jsou
umístěny kontejnery na plast  a nápojové kartony - barva žlutá,  kontejnery na papír -
barva modrá, sklo barevné – barva zelená a sklo čiré – barva bílá. 

Víme, že častým problémem je nedostatečná kapacita hlavně u kontejnerů na papír a
největším problémem jsou plasty.  Proto bychom Vás chtěli požádat, aby kontejnery
na plast byly využívány převážně na drobné plasty z domácností tzn. veškeré pet-
lahve, kelímky od potravin, igelitové pytle, nápojové kartony atd.  Objemný plast jako
je  např.  polystyren,  zahradní  nábytek  atd.  likvidovat  ve  sběrném  dvoře.  Tím
dosáhneme určitě zvýšením kapacity těchto kontejnerů a nebude tento odpad znečišťovat
okolí sběrných míst. 

V případě  likvidace  většího  množství  objemného  papíru  –  kartonů  bych  Vás  také
požádal o uložení na sběrný dvůr ze stejného důvodu, jako u plastů. O přesném datu
otevření  sběrného  dvora  a  provozní  době  Vás  budeme  včas  informovat  pomocí
informačních kanálů obce – obecním rozhlasem, aplikací, prostřednictvím SMS zpráv a
na webových stránkách obce.

Tříkrálová sbírka

Charita Svitavy děkuje všem přispěvatelům za finanční příspěvky v letošní Tříkrálové
sbírce, která proběhla již tradičně v naší obci začátkem měsíce ledna. V naší obci bylo
vybráno celkem 30.099,- Kč. Touto cestou patří také poděkování všem koledníkům, kteří
po naší obci tuto sbírku prováděli. Jsme rádi, že naši občané tuto sbírku každým rokem
podporují a snaží se tak pomoci těm, kteří pomoc potřebují. 
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ZPRÁVY Z MŠ RADIMĚŘ
První pololetí je za námi 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi krátké ohlédnutí za prvním pololetím školního roku 2019/20, které právě
skončilo.  Po  prázdninách  jsme  děti  přivítaly  v pondělí  2.  září  v nazdobené  školičce.
V letošním školním roce máme zapsáno 42 dětí  ve dvou třídách.  Pracují  s nimi čtyři
učitelky, všechny splňují potřebnou kvalifikaci pro předškolní vzdělávání. Provoz školy
zajišťují dvě pracovnice.

S dětmi pracujeme po celý školní rok podle školního vzdělávacího programu, který
jsme vytvořili v naší MŠ. Nese název „Školka plná pohody“ a pro každý školní rok je
aktualizován.  Všichni  se  snažíme,  aby vzdělávací  nabídka byla  pestrá  a  děti  zaujala.
V MŠ  kromě  běžné  výchovně  vzdělávací  práce  zařazujeme  i  rozmanité  kulturní
a sportovní programy. Navštívilo nás divadlo JÓJO, Zlatý klíč, po delší době Pernštejni
z Pardubic a nově divadlo Úsměv. Přijela již tradičně zvířátka z farmy Vilémov – nejdřív
exotická a v adventním čase domácí s vánočním programem. Tato vystoupení se dětem
velmi  líbí,  už  se  těšíme  na  jarní  program  s mláďátky.  Přímo  v MŠ  proběhlo  také
cirkusové  představení  s kouzelníkem  a  zvířátky,  které  mělo  velký  úspěch.
Spolupracujeme  také  s knihovnou  ve  Svitavách.  V říjnu  byly  děti  na  návštěvě  v ZŠ
a vyzkoušely si svoje znalosti a zdatnost na mobilním dopravním hřišti, kde se jim moc
líbilo. Na podzim také proběhla tanečně pohybová školička pod vedením p. lektorky ze
Svitav, pokračování bude i ve 2. pololetí.

Jako  každoročně  jsme  se  všichni  těšili  na  adventní  čas.  První  plánovaná  akce  –
návštěva Mikuláše a čerta v MŠ – musela být zrušena pro velkou nemocnost dětí, kdy
jsme museli dokonce z důvodu chřipkové epidemie školku uzavřít. Ale Mikuláš s čertem
na děti nezapomněl a dáreček jim schoval v MŠ. A tak se nám vydařila až další adventní
akce – vánoční dílny pro rodiče, sourozence i prarodiče. Děti s nadšením zdobily školku,
pekly vánoční cukroví, strojily stromeček, aby se hostům u nás líbilo. Společně jsme
strávili příjemné adventní odpoledne tvořením rozmanitých vánočních výrobků. Všichni
přítomní byli moc šikovní a domů si odnášeli množství dárečků. Děkujeme všem za účast
a těšíme se na další společnou akci. 

Poslední předvánoční dny nám zpestřilo divadlo JÓJO se zimní pohádkou. Čekání na
Vánoce  si  děti  krátily  výrobou  vánočních  obrázků  a  přáníček,  zpíváním  koled  za
doprovodu varhan, zkoušením vánočních tradic a zvyků. U rozsvíceného stromečku jsme
šeptali Ježíškovi svá tajná přání. 

Po vánočních  prázdninách jsme se  opět  sešli  u  stromečku a  radovali  se  z velkého
množství  rozmanitých  hraček,  her,  knížek,  učebních  pomůcek.  Už  se  těšíme,  až  je
budeme využívat při společné hře i při výchovně vzdělávací práci. 

Vážení  spoluobčané,  do  nového roku 2020 vám všem přejeme pevné  zdraví,  klid,
pohodu a splnění všech přání. 

za kolektiv MŠ Lenka Češková, ředitelka
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ZPRÁVY ZE ZŠ RADIMĚŘ
Něco málo z hodiny fyziky

V rámci předmětu fyziky se žáci osmé třídy nejen teoreticky,
ale i prakticky seznámili s tématem „Vnitřní energie a teplo“.  

Na jednoduchých pokusech si vyzkoušeli, jak se může šířit
teplo. Například, že voda je tepelný izolat a teplo se ve vodě
nešíří  vedením,  ale  tzv.  prouděním.  Pokud  žák  zahříval
zkumavku u povrchu kapaliny, voda se u hladiny začala vařit,
ale u dna byl stále led. (viz obrázek 1)

Obrázek 1 Pokus šíření tepla ve vodě

Pomocí termovize si žáci ověřili, že všechny předměty
kolem nás vyzařují tepelné záření. Jak teplo „vypadá“, a
jak se mění barva vyzařovaná tělesem při určité teplotě.
Vyzkoušeli si přenos tepla a zjistili, že jednoduše pouhým
dotykem mohou sami své teplo předat.  (viz obrázek 2) 

 Obrázek 2 Přenos tepla

Na obrázku 3  vám představujeme některé  žáky  8.  třídy  i  s  velikostí  jejich  vnitřní
energie.

Obrázek 3 Termovize, žáci 8. třídy

ing. Dita Gutová

UP Crowd
„Rytíři  vědy UP Crowd zamířili  na Základní školu v Radiměři,  kde pro vědomostí

lačné  žáky  uspořádali  minikonferenci  v  celkovém  rozsahu  tří  přednášek.  Zatímco
biochemik  Mira  za  doprovodu  (zdaleka  nejen)  ohnivých  reakcí  ukazoval  Chemii
v přímém přenosu, geolog Martin vysvětloval, jak funguje a co všechno má v přírodě na
svědomí  eroze,  kterou  poeticky  nazývá  Zub  času.  A Jan  žáky  zasvětil  do  tajů  živé
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přírody, prošel se s nimi po evolučním stromě života a (nejen) na klasickém příkladu
gazel a gepardů afrických plání vysvětlil, jak funguje přírodní výběr. 

Děkujeme  Základní  škole  Radiměř  za  skvělou  atmosféru  a  těšíme  se  na  další
spolupráci!

 UP Crowd“

citace z https://www.facebook.com/UPCrowdOL/

 Ráda  bych  touto  cestou  poděkovala  našemu bývalému  žákovi  Mgr.  Janu  Kollárovi,
studentu PhD Palackého univerzity v Olomouci, za realizaci celé minikonference. Jsme
moc rádi, že se k nám do školy rád vrací. 

Mgr. Jana Selicharová

 

 

HISTORIE
Ze starých písemností uložených na věži kostela.

Pan profesor Strik  nám zaslal  další  přepis  písemností  ze starého písma,  které byly
uloženy ve věžní makovici. Jsou to záznamy z roku 1929 od ředitele měšťanské školy
v Radiměři pana Josefa Sokele. 

Profesor  Dr.  med.  Werner  Strik  z Würzburgu,  narozen  1930,  do  května  1946
v Moravské Radiměři 260 (dnes obecní úřad), vnuk Josefa Sokele.

Radiměř, konec října 1929. 

Co v bouři a mrazu stojí,

dešti, sněhu a zlému počasí vydáno nechráněno napospas,

kapkami deště ustavičně napadáno a poškozováno,

v důsledku čehož je zub času více než patrný.
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Toto musel zažít náš farní kostel Sv. Anny, který byl v roce 1870 nově opraven. Teď
uplynulo šest desetiletí a zlé nedostatky se ukazují. Hřebíky na šifru zrezivěly, střecha
děravá a hlavně na západních stěnách opadává omítka. Nebyl to žádný pěkný pohled,
který náš kostel nabízel! Existovalo ale dostatek rozumných hlasů, které již dlouhá léta
naléhavě zdůrazňovaly nutnost zásadní opravy. 

Stav  kostela  byl  po  stavební  stránce  již  tak  špatný,  že  každý  den  prodlevy  musí
náklady  na  opravu  zvýšit.  Tak  konečně  došlo  po  nekonečných  jednáních,  která  se
protahovala zvláště  kvůli  rozepřím s patronátním městem Polička,  k nové zakázce na
opravu od konkurenčního kostelního výboru.  Ten se  ve  spojení  s  oběma vesnickými
radami a vesnickými zástupci statně pustil do práce. Díky této ráznosti, asi se značnými
oběťmi, k pastvě pro oči všech vesnických dětí, dostal farní kostel zase nové vznešené
roucho. 

Zadní malá věžička pokrytá mědí, celá střecha zakrytá šifrem (s měděnými hřebíky),
věž zaplechovaná v mědi a celý kostel omítnut tvrdou cementovou omítkou a opatřen
solidním, v jemné šedi zářícím nátěrem z olejo-vápenného mléka. Konečně by se mohlo
hlavní lešení odstranit. Ale ne, co to zase je?! Jeden pohled do opěr lucerny (Josef Sokele
tím myslí tu část nad bání hlavní věže – pozn. překl.), pohled dovnitř lucerny nahoru:
Vše na prach zpuchřelé! Shnilé haraburdí! To byla další těžká práce. Naštěstí bylo pěkné
počasí. Takže tesat nové trámy, prkna pobít, měděný plech vyklepat a nafalcovat, potom
vztyčit  do dáli  kynoucí  věžní  makovici  s  křížem.  To se  událo v létě  roku 1929,  dle
nejlepších  úmyslů  a  předpisů,  dle  zkušeností  schopných  stavařů  a  řemeslníků  a  pod
státním dozorem. Víra v přesvědčení o provedené kvalitě, která po dalších šest desetiletí
vydrží tak pěkně jako dnes. 

O postupu renovace následující:

16. ledna 1923 první jednání komise se zástupci úřadů, vesnic a patronátních měst
Poličky a Kunštátu.  Řemeslníci  požadovali  asi  35 000 korun.  Na podzim téhož roku
opouští Radiměř farář Josef Herzig. Farnost je spravována administrativně. 5 let uplynulo
bez zásadního rozhodnutí  v  patronátním sporu  s  městem Polička,  které  uznávalo jen
práva, ale k povinnostem se nehlásí. Při pouhém pohledu nahoru, rok 1928 již prokazuje
naléhavost  oprav.  Na  okresní  úřad  v  Moravské  Třebové  bylo  vše  nahlášeno.  Nový
konkurenční kostelní výbor s činorodým předsedou Franzem Haberhauerem v čele se
rozhodl  pro  renovaci.  Na  počátku  bylo  pro  tuto  akci  počítáno  s  70  000  -  80  000
korunami.  Rozpočtové  náklady  ale  vykazují  145  321  korun.  Z  toho  práce  zednické
35 787 a tesařské práce 3 155 korun stavitele Wilhelma Bandrucha z Poličky, 64 000
korun za klempířské práce mistru Adolfu Hrdinovi z Červené Vody. Pokrývačské práce
37 259 korun čtyřem Radiměřákům: mistru Ernstu Weisovi, Josefu Schmidovi, Eduardu
Felklovi a Richardu Jandlovi. 

Během realizace prací se ukázalo, že opěry lucerny na malé zadní věžičce jsou silně
poškozeny a části nad lucernou velké věže jsou totálně shnilé. To vše přivodilo značné
vícepráce, které celkové náklady zvyšují. Vyúčtování není toho času odsouhlaseno, ale
pravděpodobně budou nárokovány tyto částky:
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Od zednického a tesařského mistra           85 000,-

(lešení, cementová omítka a nátěry)

Od klempíře                                                82 000,-

Od pokrývače                                             38 000,-

Bleskosvod, ciferník, okna                                                                        15 000,-

Celkem                                              220 000 korun

To by býval nikdo netušil!

Během celé opravy kostela vykonával stavební dozor obchodník Johann Haberhauer,
který obdržel pěkný výdělek. Věžní makovice s křížem byla 26. října 1929 za přítomnosti
zástupců vesnic a školní mládeže slavnostně vysvěcena a vytažena nahoru.

Karel Mauer

Pokračování příští měsíc

 

POZVÁNKY
Přednáška o Jižní Americe

Kulturní komise Vás zve dne 19.2.2020 od 17:30 hodin na přednášku o Jižní Americe.
Přednášet bude pan Zdeněk Odehnal. Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu.
Vstupné dobrovolné. 

Dětský karneval 

SRPDŠ ve spolupráci obcí Radiměř Vás srdečně zve na dětský karneval hlavně pro
naše nejmenší, který se bude konat 29.2.2020 od 14:00 hodin na sále ZD, kde bude pro
děti připravena diskotéka, soutěže. Všechny masky budou oceněny drobnou odměnou.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.  
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ŠKOLNÍ  A  OBECNÍ PLES
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