
ZPRÁVY Z OBCE
Soutěž vesnice roku 2019

Vážení spoluobčané, jak jsme Vás již informovali v předešlém zpravodaji o úspěchu
naší obce v soutěži Vesnice roku v krajském kole, kdy se nám podařilo získat ocenění
zelená stuha. Ocenění nám bylo uděleno za ekologii a celkovou péči o zeleň. 

V neděli  11.08.2019  jsem  se  zúčastnil  společně  s panem  J.  Burešem  slavnostního
předání tohoto ocenění ve vítězné obci Lozice, která byla oceněna zlatou stuhou. Naše
obec  na  základě  tohoto  úspěchu získala  120.000,-  Kč od Pardubického kraje  a  další
finanční odměnu ve výši 500.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj. Toto ocenění
nám bude oficiálně předáno v Praze v parlamentu ČR. 

Úspěch naší obce v této soutěži považuji,  jako odměnu za devítileté úsilí  budování
nových míst s pestrými výsadbami v naší obci, ošetřování stromů a nové výsadby, za péči
o  naše  lesy,  rozšíření  sběrné  sítě  na  tříděný  odpad  a  výstavbu  sběrného  dvora,
a v posledních  letech  zahájení  výsadeb  v extravilánu.  Dalším  důležitým  činitelem  je
rozvoj ekologicky výchovných činností našich dětí, jak prostřednictvím základní školy,
tak mysliveckým kroužkem. 

Ještě jednou děkuji všem, kteří mají zájem o zeleň v naší obci a aktivně se podílí na
těchto akcích a věnují se ekologické výchově našich dětí. Dále všem, kteří třídí odpad
a využívají na to kontejnery, které jsou k tomu určeny.  Stále se však setkáváme s tím, že
v kontejnerech jsou věci,  které tam nepatří.  Doufejme, že v tomto nám pomůže nový
sběrný dvůr, který bude již fungovat v pravidelném režimu a naši občané zde budou moci
odkládat odpady různých druhů. 

Také mohu zatím kladně hodnotit první jednání se Zemědělským družstvem ohledně
počáteční  spolupráce  v extravilánu  obce  při  plánování  výsadby  na  Banínské  cestě
a předpokládám, že i při řešení dalších věcí, jako eliminace eroze půdy a udržení vody
v krajině,  vytvoření  biopásů  pro  zvěř  a  řešení  úprav  sjízdnosti  polních  cest,  které
využívají k příjezdu techniky na pole,  najdeme společnou řeč.
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Na  základě  získání  ocenění  Zelená  stuha  naše  obec  bude  v soutěži  pokračovat
v celostátním kole To je již zaměřeno jen na ekologii a zeleň. Naši obec v září znovu
navštíví odborná komise na ekologii a zeleň.  Myslím, že jsme vytvořili dobrý tým, který
se této prezentace zúčastní a třeba se nám podaří uspět i v celostátním kole.

Děkuji  všem,  kteří  naši  účast  v soutěži  podpořili  a  podíleli  se  tak  na  tomto
úspěchu. Vzhledem k tomu, že jsme se této soutěže zúčastnili teprve podruhé, je to
pro nás  velký úspěch,  že  jsme získali  celkovou odměnu ve  výši  620.000,-  Kč do
obecního rozpočtu, který je nemalým přínosem pro obec. Velmi si tohoto ocenění
vážím.

                                                                                                   Roman Satrapa, starosta

Na  obecním  úřadě  je  možné  si  bezplatně  vyzvednou  brožuru,  která  byla  vydána
k tomuto ročníku soutěže  „Vesnice roku 2019.“

Poplatek za komunální odpad a za psy 

Připomínáme,  že  k poslednímu  srpnu  již  vypršel  termín  pro  úhradu  poplatků  za
komunální  odpad  a  za  psy.  Připomínáme  tak  těm,  kteří  pravděpodobně  zapomněli
poplatky uhradit, aby tak co nejdříve učinili.

Sběrný dvůr

V dolní části obce na části pozemku bývalého prasečího městečka (za kaplí sv. Josefa),
který  obec  odkoupila  od  Zemědělského družstva,  se  buduje  sběrný  dvůr,  který  bude
sloužit našim občanům k likvidaci odpadů. O zahájení provozu a podmínkách co bude
možné likvidovat  ve  sběrném dvoře  Vás budeme včas informovat.  Odvoz odpadu ze
sběrného dvora nám bude zajišťovat svozová firma LIKO Svitavy. Sběrný dvůr bude
vybaven  provozní  buňkou,  plechovými  sklady  a  natahovacími  kontejnery  na  různé
odpady. Plocha sběrného dvora bude vyasfaltována a kompletně oplocena vč. osvětlení. 
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Prořez stromů v obci

V měsíci srpnu proběhla údržba zeleně na vytipovaných stromech v intravilánu obce,
která byla provedena certifikovanou arboristickou  firmou Chameleos.  Bylo provedeno
odstranění  některých  suchých  stromů  a  dále  byly  provedeny  redukční,  ozdravné
a bezpečnostní řezy a bezpečnostní vazby. Snažili jsme se řešit stromy, které se nachází
nad  místními  komunikacemi,  veřejným  prostranstvím  a  revidovali  se  převážně  staré
vzrostlé lípy, některé na základě požadavků našich občanů. 

Chtěl bych touto cestou upozornit občany, jako majitele soukromých pozemků, že je
potřeba udržovat stromy, které zasahují do místních komunikací z důvodu průjezdnosti
jak osobních automobilů, tak veškeré obsluhy (uhlí, svoz popelnic, pošta, PPL atd.), které
musí projet bez poškození. 

Dále připomínám, že je nutné udržovat zeleň na svých pozemcích, která se nachází pod
elektrickým  vedením,  obecním  rozhlasem  a  veřejným  osvětlením.  Neošetřením  této
zeleně může být způsobena zbytečná porucha na těchto jmenovaných druzích vedení.
U veřejného osvětlení a rozhlasu opravu platí obec a ČEZ by mohl vyúčtovat výjezd.
Tyto prořezy je potřeba řešit včas, než se větvení dostane do vedení.  Snažme se předejít
těmto poruchám a poškození způsobené pouze z nedbalosti. 

                                                                                                                                         
Děkujeme.

Oprava Kaple sv. Josefa

V dolní části obce již finišují dokončovací práce na celkové opravě kaple sv. Josefa,
která  byla  kompletně  opravena (sanace  omítek,  renovace oken,  dveří,  oprava  portálu
u dveří, vnitřní opravy – sanace a výmalba, nátěr fasády, odvodnění kaple a vybudování
zpevněné plochy před kaplí. atd.).  V letošním roce byl také opraven dřevěný kříž, který
se  nachází  u  křižovatky  pod  kaplí.  Na  tyto  akce  jsme  získali  dotace  z Ministerstva
zemědělství.  Plánujeme  zde  i  do  budoucna,  pokud  se  podaří  získat  dotační  podporu
opravu kamenného kříže přímo u kaple a úpravu přístupu a opravu tarasu pod kaplí, který
již  také  není  v dobrém  stavu.  Postupně  se  budeme  také  zabývat  dalšími  sakrálními
stavbami na katastru naší obce, které potřebují opravit.

Workoutové hřiště

Tak jak jsme slíbili  v měsíci  červenci bylo vybudováno workoutové hřiště, které je
umístěno na pozemku bývalého kluziště  u Menichů.  Toto hřiště  bylo vybudováno na
základě požadavků naší mládeže, která úzce spolupracovala na tomto projektu s radou
obce. V první fázi jsme zkusili podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj,
ale tato žádost nám byla tentokrát zamítnuta. Zastupitelstvo obce však v rozpočtu na rok
2019 schválilo  prostředky na výstavbu tohoto sportoviště,  proto dle  slibu bylo hřiště
vybudováno z vlastních finančních zdrojů obce. 

Dne  26.07.2019  proběhlo  slavnostní  otevření  a  předání  tohoto  hřiště,  kdy  mládež
předvedla krátké sestavy na těchto hrazdách. Těší mě, že se tohoto otevření zúčastnil
i nemalý  počet  obyvatel  naší  obce,  kteří  tento  projekt  podporovali.  Přejeme  všem
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vyznavačům tohoto sportu, aby si hřiště užili. V příštím roce bychom zde rádi dobudovali
mobiliář včetně výsadeb zeleně. V měsíci září by také na všech dětských hřištích a tomto
sportovišti měly být osazeny nové odpadkové koše, které umožní třídění odpadu, proto
žádáme všechny  návštěvníky,  aby  tyto  koše  využívali,  neházeli  odpadky  mimo koše
a pokud možno třídili odpad. 

Děkujeme.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ukončení projektu Mladí ladí D-DUR (Demokratický Dialog o Udržitelném
Rozvoji)

 s pracovním názvem Mládež v Radiměři 2019 a slavnostní otevření
workoutového hřiště

Celoroční aktivity žáků 8. a 9. ročníku naší školy spojené s projektem  Mladí ladí D-
DUR, o kterém jsme Vás průběžně ve zpravodaji informovali, byly úspěšně ukončeny
realizací  a  slavnostním  otevřením  workoutového  hřiště  v  naší  obci,  které  proběhlo
26.7. 2019

Jsem velmi ráda, že se předání hřiště do užívání  naší  mládeži zúčastnila  tak velká
skupina našich občanů napříč generacemi. Slavnostní stuhu přestřihl Jaroslav Hnát, žák
9. ročníku, který se nejvíce do celého projektu zapojil. Všichni zúčastnění poté shlédli
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velmi zajímavou ukázku cvičení na sestavě hřiště a na závěr si vše mohli sami vyzkoušet.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem žákům za obrovskou snahu a výdrž,

jelikož  se  poprvé  ve  svém  životě  setkali  s  takovýmto  náročným projektem a  jejich
rodičům za podporu.  Dále  pak zastupitelům a radním naší  obce za velkou vstřícnost
a finanční zaštítění celé realizace hřiště, jelikož dotační žádost na Ministerstvu pro místní
rozvoj  nebyla  podpořena.  Především bych  chtěla  poděkovat  panu starostovi  Romanu
Satrapovi, který nám v průběhu celého projektu velmi pomáhal a díky jemuž bylo hřiště
dostavěno v termínu, který byl dětem slíben.

   Článek zakončuji závěrečnými slovy žáků z prezentace projektu Mládež v Radiměři
2019, jež byl představen v dubnu na půdě OSN v Praze.

JAK TEDY NA ÚSPĚŠNÝ PROJEKT?

Stačí jeden rodinný výlet.

Stačí mít pár fajn přátel a spolužáků.

Stačí mít fajn školu a dospělé, kteří vám věří.

Stačí se aktivně zapojit do projektu D-DUR.

Stačí mít obec, která vychází aktivním lidem vstříc.

Stačí si jít za svým snem, nebát se překážek  a vytrvat.

Mgr. Jana Selicharová
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ZPRÁVY Z TJ RADIMĚŘ
 Rozpis utkání TJ RADIMĚŘ - Starší přípravka U11 

- okresní soutěž, turnaje, podzim 2019 

Kolo Pořadatel Termín Čas Soupeři
1. Radiměř Ne 08.09. 10:00 Opatov,  Měst.  Trnávka,  Litomyšl

B/Čistá
2. Koclířov Ne 15.09. 09:30 Radiměř, Jaroměřice, Němčice
3. Horní Újezd Ne 22.09. 09:30 Koclířov, Sebranice, Radiměř
4. Cerekvice Ne 29.09. 10:00 Měst. Trnávka, Radiměř, Jaroměřice
5. Jevíčko So 05.10. 10:00 Radiměř, Březová, Jaroměřice
6. Radiměř Ne 13.10. 10:00 Jaroměřice, HÚ/Morašice, Jevíčko
7. Litomyšl Ne 20.10. 10:00 Koclířov, Cerekvice, Radiměř

ZMĚNY VYHRAZENY – SLEDUJTE NÁSTĚNKY A WEB  

ZA TJ RADIMĚŘ, MGR. RADEK ŠKORPÍK

Spolek aktivních seniorů

Skupina starších obyvatel v Radiměři se zabývá myšlenkou vytvoření spolku pro starší
a pokročilé. Představovaly bychom si setkávání přátel jednou za měsíc s různými nápady,
výlety  a  společnou zábavou.  Pokud si  myslíte,  že patříte  k  nám,  přihlaste  se  osobně
u paní Libuše Bukáčkové, Marie Satrapové nebo Hany Trojtlerové a to do konce září
2019. Rovněž je možné se přihlásit telefonicky na obecním úřadě na čísle 461 594 133.

Těšíme se na podzimní setkání.
Libuše Bukáčková, Hana Trojtlerová a Marie Satrapová

HISTORIE

Soudní případy
Radiměř patřila ke dvěma soudním okresům: Moravská Radiměř do Svitav a Česká

Radiměř do Poličky. V době První republiky (1918 – 1938) byli v Radiměři 3 četníci.
Soudních procesů bylo poměrně málo. Pokud nějaké byly, tak především z důvodu

urážek, majetkových a vyživovacích sporů a tělesných zranění.
K nejznámějším případům patřily dva spory. Jeden Radiměřák si koupil soudek vína.

Obchodníkovi slíbil, že v nejbližší době zaplatí, jakmile obdrží v zaměstnání mzdu a víno
si odnesl.  Lhůta uplynula a dlužník ne a ne přijít  a svůj dluh uhradit.  Obchodník jej
zažaloval a tak musel jít tento milovník vína do Poličky k soudu. Smutně kráčel vesnicí
do Poličky a potkal známého. Když mu povyprávěl celý svůj příběh a kam že to musí jít,
tak mu kamarád poradil: „Řekni u soudu, že v tom soudku byla žába a ty jsi musel vše
vylít.“ Takto byla celá událost soudu skutečně přetlumočena a obžalovaný byl zproštěn
obvinění.

K soudu musela jít také jedna žena, které se ve vesnici říkalo Uhlířova Fána s tím, že
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to  s  jejím manželem už  dále  nejde.  Soudce  se  optal,  co  vlastně  nejde?  „Budete  mít
v manželství ještě něco společného?“ „Co budeme mít společného? Postel!“ Odpověděla
Fána a soudce to taky pochopil. Odluka od stolu, ale ne od lože!

V době připojení do Německé říše patřila Radiměř úředně do Svitav a ve vesnici byli
2 četníci. Soudní procesy se konaly zase jenom velmi zřídka. Farář Heuchel byl odsouzen
k pokutě 300 říšských marek za to, že dne 2. února na den Hromnice (Maria Lichtmess)
vykonal slavnostní denní bohoslužbu a tím zdržel mnoho lidí od práce. Jeden radiměřský
řezník dostal  několik měsíců vězení za černé zabijačky. Na dva roky vězení byl také
odsouzen jeden obchodník za opakované kuplířství.

dr. Hans Jandl

Přeložil: Karel Mauer

FOTOGRAFIE Z AKCÍ
Budování sběrného dvora
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Opravená kaple Sv.Josefa na dolním konci
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