ZPRÁVY Z OBCE
Zálohy na stočné
Vážení spoluobčané, vzhledem k růstu výše stočného, které jak jsme již několikrát sdělovali, je do roku 2023 ovlivněno analýzou, která musí být dodržena z důvodu přidělené
dotace a dále na základě poptávky některých občanů, jsme začali řešit možné zavedení
záloh.
Placení záloh na stočné bude zavedeno od března 2019. V závěru tohoto zpravodaje je
vložen dotazník, který prosím vyplňte dle Vašich požadavků na zálohu a doručte nám
jej na obec (možno vhodit i do schránky na OÚ) nejpozději do 15.02.2019. K tomuto datu
proběhne vyúčtování za uplynulé období tj. září 2018 až únor 2019. Starší občané, kteří by
měli problém s doručením na OÚ, mohou kontaktovat obecní úřad, který zajistí vyzvednutí.
Termín odevzdání dotazníku je důležitý pro nastavení měsíčních splátek ihned po provedeném vyúčtování. Pokud někdo dotazník odevzdá po uvedeném termínu, budou mu
splátky také stanoveny měsíčně (např. od května), ale stočné do této doby mu bude zúčtováno najednou.
Př. Projevím zájem o placení záloh v květnu. Na úřad odevzdám dotazník, ve kterém si
stanovím výši měsíčních záloh, které budu platit od června i nadále v dalších letech. Období leden až květen tohoto roku však budu muset uhradit při ročním vyúčtování v jedné
platbě. Po uplynutém období proběhne klasické vyúčtování záloh. Platbu záloh si tak můžete nastavit kdykoliv během roku, nebo také vůbec, pokud o ně zájem nemáte.
Pokud je pro Vás naše vysvětlení nesrozumitelné, obracejte se s dotazy na pracovnice
obecního úřadu.

Odečty vodoměrů
Upozorňujeme občany, že během měsíce února budou probíhat odečty vodoměrů.
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Odstávka elektřiny v obci Radiměř
ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Radiměř, která se bude konat 7. února 2019 od 8:00 do 16:00 hodin. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým
nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno
pouze u čp. 423, 426, 441 a parc. č. 1591/5 v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu
prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Poplatky za odpad a psa
Připomínáme občanům, že od 1. března se začnou vybírat poplatky za odpad a poplatky
za psa, které 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 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.

Upozornění na zabezpečení svého majetku z důvodu výskytu častých krádeží
v naší obci
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že v poslední době se v naší obci řešilo několik
krádeží, které se týkaly jak nemovitosti, tak osobních automobilů, Vás vyzýváme k dohledu a zabezpečení Vašeho majetku, abyste sami eliminovali možnost krádeže. Dále bychom byli rádi, abyste byli obezřetní a všímali si svého okolí.

Plánujeme
•
•
•
•
•

Demolice kuželny – v letošním roce plánujeme provedení demolice bývalé kuželny.
Oprava kříže přímo u kaple sv. Josefa včetně přístupu z místní komunikace – žádost o dotaci.
Realizace workoutového hřiště pro mládežníky v Radiměři – žádost o dotaci.
Pokračování v přípravě projektové dokumentace na nový kulturní dům až po vydání územního souhlasu a stavebního povolení.
Oprava další části vodovodu – opět řešeno systémem protlaku z důvodu menšího
poškození místních komunikací, mělo by být navázáno na poslední část provedené
opravy vodovodu, tzn. pokračování v dolní části obce od čp. 55, podání žádosti o
dotaci a pravděpodobná realizace ve 4. čtvrtletí 2019 na základě získané dotace od
Pardubického kraje.
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•

Oprava horní MŠ na byty – v současné době čekáme na vyhodnocení podané žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu

Finance na realizaci těchto projektů byly zahrnuty do schváleného rozpočtu obce 2019.

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 30.841,- Kč. Je to o 4.698,-Kč více, než v minulém roce. Touto cestou
patří také poděkování všem koledníkům, kteří po naší obci tuto sbírku prováděli. Jsme
rádi, že naši občané tuto sbírku každým rokem podporují ve větší míře.

ZPRÁVY Z MŠ
První pololetí je za námi
Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátké ohlédnutí za prvním pololetím školního roku 2018/19, které nám právě
skončilo.
V pondělí 3. září se otevřely dveře nazdobené a navoněné školky, abychom po prázdninách přivítali děti a jejich rodiče. V letošním školním roce máme zapsáno 40 dětí. Děti
jsou rozděleny do dvou tříd, pracují s nimi tři pedagogové. Provoz školy zajišťují dvě pracovnice. S dětmi po celý rok pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Školka
plná pohody“, který byl naposledy hodnocen Českou školní inspekcí na jaře 2018 jako
výborný.
Po celý školní rok se snažíme, aby vzdělávací nabídka byla pro děti zajímavá a zábavná.
Jak je již naší dobrou tradicí, děti opět shlédly přímo v MŠ mnoho divadelních vystoupení,
hudebně-zábavných a vzdělávacích programů. Přijela také zvířátka z farmy Vilémov, ale
tentokrát místo domácích mazlíčků to byli exoti. Dětem se program moc líbil, vůbec se
nebály a některé se dokonce vyfotily s živým hadem za krkem. Novinkou je od října 2018,
každý týden, tanečně-pohybová školička, kterou vede paní učitelka z taneční školy Scarlett
ve Svitavách. Účastní se jí téměř všechny děti a jsou nadšené. Na konci ledna předvedly
na zimní besídce rodičům i prarodičům, jak jsou šikovné a co všechno se v ní naučily.
Jako vždy jsme netrpělivě očekávali a moc se těšili na adventní čas. Nazdobená školka,
cukroví napečené dětmi, drobné dárečky a přání – to vše děti nachystaly, aby se adventním
hostům u nás líbilo. Nejprve přišli tři – veselý Mikuláš, hodný anděl a rozpustilý čert s košem plným dobrot. Čekání na Ježíška si děti krátily zdobením tříd a šaten, strojením stromečku a pečením cukroví. To už jsme vyhlíželi další adventní hosty. Přišli jako vloni na
„vánoční dílnu“ – rodiče, prarodiče a sourozenci. Společně jsme strávili příjemné adventní
odpoledne výrobou rozmanitých vánočních výrobků. Všichni přítomní ukázali svoji dovednost a šikovnost při tvoření a domů si odnášeli množství dárečků. Tímto děkujeme
všem za účast a těšíme se na další společnou akci.
Radiměřský zpravodaj
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Poslední předvánoční dny jsme si krátili zpíváním koled za doprovodu varhan, zkoušením některých vánočních tradic a zvyků. U rozsvíceného stromečku jsme šeptali svá tajná
přání pro Ježíška.
Po vánočních prázdninách, které rychle uběhly, jsme se sešli u stromečku v MŠ a radovali se z množství dárků. Byly to rozmanité hračky, stolní hry, knížky a učební pomůcky
a mnoho dalších věcí. Teď už je jen na p. učitelkách a dětech, aby je co nejlépe využily při
společné hře i při výchovně-vzdělávací práci.
Vážení spoluobčané,
pevné zdraví, klid a pohodu vám chceme přát, aby člověk člověka měl rád! Aby jeden
druhému nezáviděl a štěstí přál, aby ten nový rok 2019 za to stál!

za kolektiv MŠ Lenka Češková, ředitelka

STŘÍPKY Z HISTORIE
Lidová pranostika a předpovědi počasí dříve v Radiměři
Špatné počasí bude, když ….. vrány za letu křičí – vlaštovky létají nízko – mravenci
pilně staví mraveniště – hejna komárů tančí nízko nad zemí – mouchy, komáři a hovada
jsou velmi dotěrní - žížaly jsou blízko na povrchu – kouř z komína padá k zemi – sůl v
domě vlhne – kamenná schodiště a stěny se potí - slunce vychází z ranních červánků zastřené – není ranní rosy – noční měsíc má závoj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ranní červánky na Nový rok znamenají nepohodu a pohromu.
Hodně mlh v březnu – hodně bouřek v létě, nebo březnové mlhy se za 100 dní
zase vrátí.
Březnový sníh pola bolí. Sníh je v březnu na polích jako vlk.
Suchá postní období ohlašují úrodný rok.
Březnový pyl má hodnotu zlata.
Tak jako ty tři dni masopustní – tak i ty tři dni velikonoční.
Když mrzne v noci na sv. Matěje (24.2.), tak bude mrznout ještě jeden měsíc.
Na „Hromnice“ (2.2.) má ovčák v chlévě raději vlka než slunce.
Pokud před „Hromnici“ skřivan zpívá, tak po „Hromnici“ mlčí.
Když přijde Matěj a žádný led nenajde, tak si jej udělá sám.
Mlhavé počasí oznamuje umírání, déšť a sníh přináší drahotu.
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Pěkné počasí lze očekávat, když ….. kouř z komína stoupá rovně nahoru- je ráno mlhavé a mlha padá k zemi- v 9 hodin dopoledne prší (ranní déšť a tancování starých žen
netrvá dlouho) – je předchozího dne dobrá večeře a když pěnkava zpívá.
Deštivé počasí brzy přestane, když ….. vlaštovky létají vysoko – slepice nechtějí jít
ven do deště – padající kapky deště vytvářejí na loužích bubliny. To znamená, že vylézají
vodní mužíčci.
Deštivé počasí trvá, když ….. slepice během deště pobíhají kolem dokola se svěšeným
ocasem – z lesů stoupá pára (také se říká, že si lesní čarodějnice vaří polévku) a pěnkava
při dešti volá Pink- Pink.
Žertovné pranostiky, které bylo možno v Radiměři zaslechnout:
Změnu počasí ohlašuje,
když se kohout činí.
Na hnojišti se naparuje,
na slípky hlasitě křičí.
Kohouti však nemusí vědět nic,
vždyť jsou to jen řeči od slepic.
Vidíš-li po ránu na nebi červánky,
pak bude hezky.
Nebo od deště a bláta,
tvé boty nebudou žádná paráda.
Když zahřmí v máji,
apríl je už v háji.
Když první sníh dveře zavane,
každý ví, že zima nastane.
Přeložil: Karel a Eva Mauerovi

VÝZVA
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou požádali o Vaše nápady, postřehy či náměty na kulturně
společenské akce či výlety napříč generacemi, které byste uvítali v naší obci.
Kontaktovat nás můžete osobně na obecním úřadě, na telefonu.: 461 594 133, e-mailu:
obec@radimer.net.
Děkujeme.
Kulturní komise obce Radiměř: Jarmila Pomykalová, Jana Selicharová, Pavla Svobodová, Anna Mikutová, Petra Janečková
Radiměřský zpravodaj
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POZVÁNKY
Amatérské povídání o Číně
Kulturní komise Vás srdečně zve na amatérské povídání o Číně. Bude se konat ve
středu 13.2.2019 v 17:30 hod. na obecním úřadě v Radiměři.
Vyprávět bude Luboš Joska. Ochutnáte i pravý čínský čaj.

Dětský karneval
SRPDŠ ve spolupráci s kulturní komisí obce Vás srdečně zve na dětský karneval hlavně
pro naše nejmenší, který se bude konat 2.3.2019 od 14:00 hodin na sále ZD, kde bude pro
děti připravena diskotéka, soutěže, vystoupení dětí MŠ. Všechny masky budou oceněny
drobnou odměnou. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vaši účast.
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OBECNÍ PLES
Obec Radiměř ve spolupráci s kulturní komisí a SDH Vás srdečně zve na obecní ples,
který se bude konat 09.03.2019 od 20:00 hod. na kulturním sále ZD Radiměř. V letošním
roce bychom chtěli dát nádech tohoto plesu do stylu období 1. Republiky, bude vítáno
dobové oblečení, což není podmínkou. K tanci a poslechu nám zahraje hudební skupina
ROTOPED.
Vstupné: 100,-Kč, předprodej vstupenek bude zahájen 25.02.2019 na OÚ Radiměř.
Svoz z dolního konce v 19:30 hod. a z horního konce v 19:45 hod. Rozvoz po skončení
plesu také zajištěn.
Bude připraveno občerstvení a losovací soutěž. Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás.
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ŠKOLNÍ PLES
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