ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a nastává opět to kouzelné období, kdy se rodina začne scházet
v teplech svého domova a vzpomínat na to, co daný rok přinesl. Dovolte mi teď taky
trochu zavzpomínat na to, co se v naší obci během uplynulého roku stalo.
Za nejvýznamnější událost a čest, které se naší obci společnými silami podařilo
dosáhnout, bylo získání zelené stuhy za péči o zeleň obce, vytváření veřejného prostoru
a rozvíjení přírodních a kulturních hodnot krajiny, které bylo spojené s výhrou nemalého
finančního obnosu. Díky této výhře můžeme dále pokračovat ve zvelebování naší obce
a vytvářet zde společně hezké místo pro život. Věřím, že společně zvládneme obhájit
dané ocenění i v příštím roce a třeba se nám podaří dosáhnout i na další stuhy a zajistit
tak naší obci ještě větší prestiž.
Za další úspěch bych označil dokončení sběrného dvoru, nebo výstavbu venkovního
workoutového hřiště. V říjnu došlo k uložení písemností do kopule kostela sv. Anny při
příležitosti jeho opravy. Na dolním konci se opravila kaple sv. Josefa a došlo i k výměně
veřejného osvětlení po celé délce obce. Po celý rok bylo kulturní komisí obce uspořádáno
množství akcí, na kterých jste se mohli setkávat a bavit se. Věřím, že v příštím roce nás
čeká další spousta změn a akcí. Jmenovitě například tvorba projektové dokumentace pro
výstavbu nového kulturního domu nebo zahájení rekonstrukce bývalé horní Mateřské
školy, na základě získané dotace.
Díky nastavené bytové politice v naší vesnici, došlo k navýšení počtu obyvatel a žáků
jak v mateřské, tak v základní škole. A věřím, že v novém roce nás toho ještě čeká
mnohem víc.
Rád bych zde poděkoval všem zastupitelům a radním obce, členům obecních spolků,
zaměstnancům obce a všem aktivním občanům, kteří se s námi spolupodílejí na vytváření
obrazu naší vesnice.
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Dovolte mi popřát Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších
a šťastný nový rok, který bude alespoň tak úspěšný, jako byl ten letošní. Na shledanou
v novém roce 2020.
starosta obce Roman Satrapa

Provozní doba obecního úřadu před a mezi vánočními svátky
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019

ZAVŘENO
SVÁTEK
SVÁTEK
SVÁTEK
ZAVŘENO

Pondělí
Úterý
Středa

30.12.2019
31.12.2019
01.01.2020

Čtvrtek

02.01.2020

Pátek

03.01.2020

ZAVŘENO
ZAVŘENO
SVÁTEK
7:30 – 12:00 hod.
13:00 – 15:00 hod.
7:30 – 12:30 hod.

V nutných případech volejte starostu obce - 736 629 417.

Čipování a očkování psů
Na základě poptávky našich občanů na možnost zajištění čipování a případně očkování
psů přímo v naší obci, se nám tuto službu podařilo zajistit. Čipování a případné očkování
dle nahlášených požadavků majitelů psů na obci proběhne v sobotu 14. prosince od
13:00 hod. po autobusových zastávkách z horního konce (osm zastávek cca po 15 min. a
dle počtu zájemců na jednotlivých zastávkách). Majitelům psů připomínáme, že každý
pes musí být očkován, aby mohl být čipován. Tuto skutečnost je potřeba paní doktorce
doložit očkovacím průkazem psa. Paní doktorka bude mít sebou i očkovací vakcínu. Dále
je možné se individuálně domluvit s paní doktorkou na zaregistrování čipu do registru
(pro majitele, kteří nemají možnost si to zajistit sami). Po dohodě s paní doktorkou
uvádíme kontakt pro případné dotazy. Doktorka Balíková mob.: 603 899 312.

Získaná podpora od Pardubického kraje
Obec Radiměř získala v roce 2019 dotaci od Pardubického kraje na vyhotovení
projektové dokumentace na další dvě etapy s názvem "Oprava vodovodu Radiměř - PD".
Tato projektová dokumentace plynule navazuje na předešlou opravu vodovodu v dolní
části obce, kterou také dotačně podpořil Pardubický kraj. Obec získala na tuto akci,
dotaci od Pardubického kraje ve výši 45.000,- Kč, kdy celkové náklady projektové
dokumentace byly 78.650,- Kč. Obec se znovu pokusí požádat Pardubický kraj o dotaci
i na samotnou realizaci dle vyhotovené projektové dokumentace.
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Informace k zahájení provozu Sběrného dvora
V současné době řešíme zahájení kolaudačního řízení včetně závěrečné prohlídky
stavby. Dále musíme vyřešit dle platné legislativy povolení k provozování Sběrného
dvora na Krajském úřadě v Pardubicích a vytvořit provozní řád. Všechny tyto úkony mají
také své vyřizovací lhůty. Předpokládané zahájení provozu plánujeme od února 2020.
Tímto Vás žádáme o strpení, protože není opravdu jednoduché vše legislativně vyřídit,
kdy musíme jednat ještě s dalšími orgány a není to jen v naší dikci.
UPOZORNĚNÍ: V prosinci již obec NEBUDE provádět svoz bioodpadu po obci.
Proto žádáme občany, aby nedávali tento odpad k cestám nebo silnici. Děkujeme

Prodej obecního nástěnného kalendáře
Jako každý rok i v letošním roce jsme připravili z fotografií obce, které nám již
každoročně poskytuje místní fotograf pan Petr Janečka, výrobu nástěnného kalendáře na
rok 2020, který si budete moci zakoupit na obecním úřadě za cenu 170,- Kč.

KULTURNÍ KOMISE PŘI OÚ
Poděkování
Děkujeme dětem z mateřské školy za vymalování ozdob, které budou použity na
vánočním stromečku u lihovaru.
Kulturní komise

ZPRÁVY ZE ZŠ RADIMĚŘ
Co se ve škole událo od začátku školního roku
Den na téma klimatické změny s ekocentrem SEVER
Tematický den byl zaměřen na klimatické změny s důrazem na její důsledky
a možnosti adaptačních a mitigačních opatření na lokální úrovni. Žákům v první části
byla představena celá problematika a téma v souvislostech (skleníkový efekt, příčiny,
dopady...), na to navazovala simultační hra „Jak se žije v Podnebíně“, ve které žáci
vybírali vhodná klimatická opatření pro své obce. Následně navazovala diskuse
o skutečně realizovaných a v blízké budoucnosti plánovaných opatřeních v naší obci
s panem starostou Romanem Satrapou.
Cílem celého dne bylo, aby žáci pochopili závažnost problému, navrhli možná řešení,
zjistili, jaká opatření již v Radiměři existují, a aby vnímali potřebnost, globální
a environmentální problém řešit.
Mgr. Jana Selicharová

Článek žáka Jana Gerischera, 8. třída
V pátek 15.11. se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili ekologického programu
o globálních změnách. Sešli jsme se v učebně p. učitelky Selicharové, kde nás celým
programem provedla paní lektorka ze Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory
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(SEVER). Mluvila o ekologických změnách na celém světě, např. úbytek ledovců
a pralesů, o plastech v mořích a oceánech, které zabíjí vodní tvory - želvy. Později jsme
hráli hru, kdy jsme se rozdělili na skupinky. Každá byla po třech kamarádech. Dostali
jsme fiktivní vesnici Podnebín, o kterou jsme se měli postarat. Dále jsme dostali
2 000 000 Kč na provoz. Za tyto peníze jsme si mohli koupit různé věci pro lepší život
ve vesnici, třeba retenční nádrž, lesopark nebo močál. Ke hře ještě patřila tabulka
o spokojenosti lidí žijících v této vesnici. Pokud bylo nad 60 bodů, vesničané byli
spokojeni. Točili jsme také kolem neštěstí, kde padaly katastrofy. Vytočili jsme si
desetiletou povodeň. Ve skupince jsme se poradili, jak nejlépe katastrofu zvládnout,
koupili jsme si retenční nádrž a nádrž na dešťovou vodu, ubylo nám 750 000 Kč z našeho
konta. Dále jsme zaplatili škody, které napáchala desetiletá voda.
Takto jsme hru hráli ještě několik kol, kdy jsme si ještě mohli vytočit - extrémní sucho,
stoletou povodeň...... Nakonec jsme po skupinkách vyhodnotili kdo nejlépe hospodařil se
2 000 000 Kč. Vyhrála skupinka ve složení Stejskal Vojta, Pémová Karolína a Lipenská
Nikola.
Ke konci dopoledne jsme všichni dostali pracovní listy, které jsme měli vyplnit. Byla
tam třeba otázka, jestli u nás ve vesnici máme nějaké prostředky pro zmírnění následků
katastrof nebo klimatických změn. Na otázky nám přišel odpovědět náš pan starosta
Roman Satrapa a popsal nám, čím se naše obec snaží bojovat proti klimatickým změnám
a případným katastrofám.
Celý den se nám líbil, dozvěděli jsme se mnoho nového a poučného a hlavně zábavnou
formou. Poděkování patří i naší p. učitelce Selicharové

„Kufr plný knih“
Pro každého čtenáře je návštěva knihovny či knihkupectví příjemným zážitkem.
V tomto školním roce dostali tuto možnost žáci třetího a čtvrtého ročníku. Zapojili jsme
se do projektu Městské knihovny ve Svitavách pod názvem „Kufr plný knih“, jehož
cílem je zvýšení čtenářské gramotnosti dětí a přiblížení současné kvalitní knižní
produkce. Celoroční projekt zahrnuje deset návštěv knihovny, kdy je pro žáky vždy
připraven „čtenářský program“. V uplynulých dvou návštěvách byly děti provedeny
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prostorami knihovny, poznávaly literární žánry, besedovaly nad knihami. Poté měly
možnost brouzdat mezi regály, knihy vnímat všemi smysly. Dětem bylo umožněno
bezplatné založení čtenářského průkazu na jeden rok. Žáci třetího ročníku si z každého
setkání odnáší tři knihy, které si mohou doma přečíst a jednu knihu si ponechat. V závěru
projektu je jim tak dána možnost vytvoření jejich první malé miniknihovničky o deseti
knížkách.
Věřím, že projekt přispěje k mnoha příjemným chvílím, strávených nad knihou.
Mgr. Pavla Svobodová

Klíče v holých rukou aneb Sametová revoluce pohledem dnešních teenagerů
13. listopadu proběhl na naší škole tematický den k výročí Sametové revoluce
s promítáním dokumentárního filmu Karla Strachoty.
„Z deníku Ivany A.“, určený žákům 8. a 9. třídy.
Žáci zhlédli film, doplněný zasvěceným výkladem vzácného hosta, Ing. Jaromíra
Selichara, jenž v době Sametové revoluce vedl stávkový výbor na Vysoké škole báňské
v Ostravě. Třešničkou na dortu byla diskuze, v níž měli žáci možnost klást otázky
a vyslechnout odpovědi z toho nejdůvěryhodnějšího zdroje - totiž odpovědi pamětníka.
Střípky dne:
 Mnoho lidí s komunistickým režimem
nesouhlasilo, jako například Jan Palach,
který svým činem na protest proti
komunismu zaplatil vlastním životem.
 Život v komunistickém režimu určitě nebyl
lehký. Lidé chodili do vězení za své názory.
 Většina lidí s tím nesouhlasila, ale báli se
vystoupit z davu a projevit svůj názor.
 Nedovedu si představit, jak mohli studenti
koordinovat stávku, když neměli mobilní
telefony.
 Stály se fronty na toaletní papír.
 Vyjet za hranice nebylo možné bez
vyplnění, a hlavně, schválení spousty
papírů.
 Kdo chtěl koupit třeba auto, musel si vystát
pěknou frontu.
Mgr. Sylva Těšínská

Cesta za poznáním
Také naše škola se vydala na výstavu pod názvem „České korunovační klenoty na
dosah“, která se konala ve výstavních sálech předhradí Svojanova. Poutavý výklad nás
přenesl do období středověku a připomněl nám nelehký život našeho nejvýznamnějšího
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panovníka Karla IV. K vidění byly i dobové oděvy, zbraně, mince, královský plášť
a velmi pěkný model Karlštejna.
Novým poznáním pro mnohé z nás byla středověká pověra o popravčím meči. Zločinci
se tehdy domnívali, že pokud pohladí popravčí meč nebo s sebou budou nosit kousek
„šibeničního špagátu“, vyhne se jim trest a nebudou nikdy odhaleni. Tato víra postupem
času zlidověla, a tak i běžní a slušní lidé začali věřit, že jim pohlazení popravčího meče
může přinést štěstí, vyléčit jejich nemoci nebo splnit jejich tajná přání. A kdo ví?! Možná
je to pravda… Mnozí z nás vystavený popravčí meč pohladili a čekají jen na to, až se
jejich přání vyplní.
Zblízka jsme si prohlédli a nahlédli pod pokličku výroby skvostných replik
nejhodnotnějšího českého pokladu z dílny proslulého zlatníka a výtvarníka Jiřího Urbana
a manželů Cepkových.
Společně jsme si užili nejen výstavu, ale i nádherné podzimní počasí. Moc děkujeme
paní Pavlíně Hnátové za zajištění a úhradu autobusové dopravy a v neposlední řadě za
perfektní spolupráci.
Mgr. Michaela Nečasová

ZPRÁVY Z TJ RADIMĚŘ
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2019 v TJ RADIMĚŘ
Rok 2019 byl velmi akční a na události bohatý. I když po podzimní části sezóny
nebylo v družstvu mužů veselo, protože se krčilo na posledním místě Okresního přeboru
s pouhými 4 body. To se muselo změnit. Přes zimu realizační tým přivedl nové posily
a to posily s velkým „P“. Trenérské duo Fuchs - Trnečka a obrané řady posílil jako hrající
trenér zkušený Radek Svoboda. Další posílení útočné řady Danem Stodolou se ukázalo
jako klíčové, neboť se rázem stal nejlepším střelcem soutěže jara i podzimu 2019. I další
mladíci přinesli nový svěží vítr a povzbudili zbytek kabiny ke zmrtvýchvstání. I díky
kvalitní zimní přípravě a celkovému hernímu i výsledkovému zlepšení, se to povedlo.
Okresní přebor byl zachráněn se ziskem 22 bodů a 12. místem. Do sezóny 2019/2020 se
vstoupilo tak, jak se skončilo. Opět velmi intenzivní přípravou. Díky našim výkonům
a ziskem 17 bodů, 9. místem můžeme být oproti loňsku klidnější, nikoliv však v klidu.
Další radosti jsme zažili v kategorii přípravky, i když opět to chvilku nevypadalo
moc dobře. Dětí všeobecně všude ubývá a ani náš klub není výjimkou. Museli jsme tedy
opět reagovat a funkcionáři spojili své síly se sousedním klubem Hradec nad Svitavou
a ukázalo se, že to byl dobrý tah. V jarní části mohli naši nejmenší hráči hrát hned ve
dvou soutěžích a to v Okresním přeboru mladší i starší přípravky. A začalo se dařit
i výsledkově. Pod vedením Martina Mauera a Karla Křivinky obsadili starší v tabulce
celkové 2. místo po 4x 1. místu, 2x 2. místu a 1x 3. místu v turnajích. Sezónu 2018/2019
zakončili i 2. místem v Okresním poháru.
Po podzimní části sezóny 2019/2020 patří našim malým borcům průběžné 3. místo za
3x 1. místo, 2x 2.místo a 1x 3. místo v turnajích.
Mladší přípravka pod hradeckou taktovkou obsadila celkové 3. místo s umístěním 3x
1. místo a 1x 2. místo a v Okresním poháru 3. místo. V sezóně 2019/2020 zatím v této
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kategorii nefunguje. Stále také funguje
cvičení mladších dětí v kategorii
předpřípravky, které 1x týdně vede
Jindřich Kincl. Všem trenérům
mládeže patří obrovské uznání a díky.
Vrcholnou událostí byla akce
Oslavy 70 let od založení TJ Radiměř,
která 27. července přivítala stovky
návštěvníků, fanoušků a dalších
příznivců TJ Radiměř. Mohli shlédnout
turnaj přípravek U12 - Radiměř,
Hradec, Březová; dále pak utkání TJ
Svitavy vs. FC Zbrojovka Brno U13; staré gardy TJ Radiměř vs. TJ Hradec nad Svitavou
a vrcholem byl souboj TJ Radiměř A vs. FC Zbrojovka Brno (stará garda). V rámci
tohoto slavnostního dne byly k vidění i doprovodné akce - odhalení pamětní desky, stan o
historii TJR, dětské pouťové atrakce, dětské dílničky, jídlo pití a večerní zábava s
kapelou Fízl band. Počasí nám přálo a tak tuto akci považujeme za velmi zdařilou.

Další akce, které TJ pořádala nebo se podílela na jejich realizaci, byly
např. Ples sportovců, Pálení čarodějnic, Dětský den, Retro diskotéka a Lampionový
průvod.
Všechny tyto akce a aktivity se podařilo zrealizovat jen díky obrovskému úsilí všech
činovníků TJ a dalších aktivních členů. I vedení TJ letos prodělalo změny. Byl zvolen
nový výkonný výbor, i když někteří členové ve svých funkcích zůstali. A dle letošního
roku soudě, má vedení v čele s předsedou Petrem Jedličkou velkou snahu a velké plány.
Žádný spolek by nemohl však fungovat a realizovat všechny tyto aktivity bez
dostatečných finančních prostředků. Pouze z příjmů z hlavní a vedlejší činnosti TJ, by
určitě nebylo možné vše takto uskutečnit. Pouze díky podaným žádostem grantových
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projektů a získaným dotacím, může náš klub bezproblémově fungovat. V roce 2019 se
nám podařilo získat na dotacích od MŠMT – program Můj klub 56 100,- Kč, od
Pardubického kraje 10 000,- Kč; od Obce Radiměř 50 000,- Kč na činnost; 120 000,- od
Úřadu práce na VPP správce areálu. Za další finanční prostředky děkujeme i našim
sponzorům a za spolupráci na akcích i ostatním obecním spolkům – myslivcům, hasičům,
SRPDŠ a Obci Radiměř.

Na závěr si všichni přejme obvyklé
„Sportu zdar, fotbalu a TJ Radiměř zvlášť“
Za TJ Radiměř Mgr. Radek Škorpík

ZPRÁVY ZE ZD RADIMĚŘ
Zemědělské družstvo Radiměř srdečně zve občany Obce Radiměř na setkání, které
se bude konat v pátek dne 13.12.2019 od 17:00 na sále Zemědělského družstva
Radiměř, Radiměř č.p. 183.
Program:
1. Hospodářské výsledky a změny v družstvu za poslední období
2. Informace o aktuálních nájemních / pachtovních smlouvách
3. Seznámení se záměry v oblasti chovu skotu a výroby mléka
Ing. Josef Nechvíle

ZPRÁVY Z FARNOSTI
„Těšíš se na vánoce?“
„No, abych pravdu řek‘, už aby bylo po nich.
Takovej shon teď. Úklid, shánění dárků, spoustu naslibovanejch věcí...“
Taky to tak máte? Těšíte se na vánoční svátky nebo je to spíš stres?
Záleží na každém. Stěžovat si, že je moc práce (nebo zas málo), to jde vždycky.
Ale vždycky taky jde si říct:
díky za další nový den,
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díky za další nový rok,
díky za další vánoce – svátky pokoje, říká se.
Asi proto, že podle Lukášova evangelia znělo:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem.“
Co víc si přát? Snad to, abych nabízený pokoj prožil a nenechal si ho ničím zastínit.
Prožívat a zažívat ten pokoj může každý různě.
Pro mně k tomu neodmyslitelně patří vánoční bohoslužby.
Ty evangelické budou v Radiměři č.p. 120 na Štědrý den ve 14 hodin, na druhý svátek
vánoční (26.12.2019) od 9:30 hodin.
Srdečně zveme.
Pozn.:
nedělní bohoslužby v prosinci budou výjimečně liché neděle (1.,15.,29.) vždy od 8 hodin.
V novém roce se sejdeme k prvním bohoslužbám v neděli 12. ledna.
Filip Keller, evangelický farář

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Anny v Radiměři
Půlnoční mše v kostele sv. Anny bude 24.12.2019 v 22.00 hod. – vystoupí zde pěvecký
sbor Rákos.
25.12.2019 bude mše v kostele sv. Anny v 11.00 hod.
1.1.2019 bude mše v kostele sv. Anny v 11.00 hod.
Přání pana faráře
Všem občanům přeji pěkné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2020.
Pavel Michut, farář
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POZVÁNKY
Mikulášská besídka
Jako každý rok nás poctí svou návštěvou
Čert Mikuláš a Anděl
A to v sobotu 7.12.2019 od 15 hod.
Přijďte se za námi pobavit na sál ZD Radiměř.
Pro děti budou připraveny soutěže, zábava,
diskotéka, čertí bohatá tombola a vánoční
dílničky.
Nebude chybět ani bohaté občerstvení a dětský punč.
Tato akce je pořádána za finanční podpory obce Radiměře.
Vstupné: děti ZDRAMA

dospělí 50 Kč
Těší se na vás tým SRPDŠ.

Kino na kolečkách
V pátek 20. 12. 2019 v 19.00 hod. proběhne jako již tradičně vánoční kino na sále ZD
Radiměř a bude odvysílána nová česká filmová pohádka „Hodinářův učeň“.
Občerstvení zajištěno, vstupné 50,- Kč/osoba starší 18 let a do 18 let vstup zdarma.
Těšíme se na Vaši účast.

HISTORIE
překlad textu nalezeného v kopuli kostela
Ve jménu Nejsvětější trojice, Boha Otce, syna a Ducha svatého!
V roce 1870, na svatodušní úterý 7. června
V pátek 2. srpna 2019 byl z věže kostela odstraněn k opravě poškozený kříž i s věžní
makovicí. Po jejím otevření byla nalezena pouzdra s různými písemnostmi z roku 1929
a také z roku 1870. Vše bylo napsáno ve starém písmu kurentu. Profesor Werner Strik
z Würzburgu, který je radiměřský rodák, zápis z roku 1870 od tehdejšího radiměřského
faráře Franze Schlerky přepsal do latinky. Je to jedna část z nalezených písemností. Text
je více chronologickou informací než vyprávěním a je napsán pro současného čtenáře ve
velmi archaické podobě s používáním dnes již neznámých slov. Přesto jsem se pokusil
text přeložit doslova.
„Ta věžní makovice s křížem po předchozí opravě a novém nátěru věže i celého
kostela – k poctě Boha a nám všem k farnosti přináležícím pro duševní útěchu a ozdobu,
byla slavnostně vytažena, osazena a opatřena bleskosvodem. Sám kostel, původně jen
jedna část, a sice nynější dolní kaple, po téměř 100 letech přerušení v časech husitského
neklidu, kde dle pověsti byl tehdejší farář zastřelen šípem na kazatelně, poté co
Radiměřský zpravodaj
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luteránský kazatel jménem Spaltholz, který nově vystavěl faru, byl se svojí ženou a dětmi
zase vyhnán, teprve roku 1728 dostal prvního faráře jménem Wenzel Thoma. Během
služby druhého faráře Paula Strniště, rodáka z Litomyšle, začala v roce 1771 stavba
nového kostela v dnešní podobě většinou na náklady vesnic a sbírek a v roce 1776 z větší
části dokončena. Na svátek Svaté Anny se konala první bohoslužba. Během stavby
kostela se bohoslužby konaly v nouzově zařízeném přízemí panského dvora (dříve
hostinec „U pošty“) dnes v obecním majetku. Věž a kůr byly dostavěné později. Třetí
farář Augustin Blodig ze Svitav, ten je obzvlášť v dobré paměti. Čtvrtý byl, tak jako
nynější Franz Schlerka, narozený v Poličce Wenzel Pupetschek. Pátý farář Schedy byl
důvěrný přítel tehdejšího majitele panství Kunštát Josefa Honrichse, který byl vesnici
obzvlášť nakloněn. Původním patronem byla abatyše kláštera od Sv. Josefa v Brně. Po
zrušení kláštera v době císaře Josefa II. byla moravská strana pod patronací panství
v Kunštátu, česká strana pod městem Polička.
Počet obyvatel dle dokumentu v roce 1760 :

nyní (rok 1870)

moravská strana

399 mužů, 426 žen

moravská strana

1 860

česká strana

412 mužů, 494 žen

česká strana

1 740

celkem

3 600

celkem
1 731
Mnoho cizích není započítáno.

Obyvatelé vesnice mimo zemědělskou činnost vyrábí téměř v každém domě lněné
plátno a provozují bělení, ročně na 200 000 kusů, přičemž je velmi dalece také rozšířen
obchod a doprava. Řeč je veskrze němčina, ačkoli ba i dle starého nápisu na velkém
zvonu „pro městečko Radiměř“ z roku 1541 bylo původní obyvatelstvo české, a bez
dalšího důkazu ale jen dle pověsti, prý jako důsledek mnohých dlouhotrvajících válek
vyhubil v celém okolí panující mor v polovině 17. století německé přistěhovalce. Kdy
a jak se to stalo, není nikde k nalezení.
Také jiné vzpomínky zcela chybí. Z novější doby stojí za poznamenání, že po roce
1848 v důsledku vypuknutí revoluce ve Vídni a jiných městech i v české Praze po
abdikaci tehdejšího císaře Ferdinanda řečeného Ferdinand Dobrotivý dnes žijícího
v Praze, je na sněmu v Kroměříži dnešním císařem Františkem Josefem I. vyhlášena
konstituční monarchie. Následovalo zrušení roboty a desátek, svolání říšského sněmu ve
Vídni a pak roku 1867 v Maďarsku v Pešti. Toho času taktéž zredukované státní finance,
nové zemské a sociální rozdělení, mnoho obyvatel bez jakéhokoli vyznání, pravidla pro
vedení škol, také uvolnění obchodu a živností k nevýhodě malých a zavedena povinná
vojenská služba.
Rozmach železniční sítě, železnice v roce 1846 vede taktéž přes Hradec nad Svitavou.
Většinou akciovými společnostmi vlastněn velký průmysl a obchod se nebývale
rozmáhá, ale židé po zrovnoprávnění konfesí jej ovládnou a vysávají, načež co bylo jinak
neobvyklé, následovaly bankroty. Jinak je zde 8 židů s rodinou. Ryzí katolíci, nedbaje
nových takzvaných liberálů a mnohých náboženství nepřátelských nařízení jako zavedení
civilních sňatků a světských školních inspektorů po uvolnění náboženských svobod se
zřejmou snahou o potlačení katolictví, jsou nicméně pro kostel vždy obětaví!
Radiměřský zpravodaj

PROSINEC 2019

11

Pročež už před 9 lety nová kaple Sv. Josefa na dolním konci a minulého roku
významně okrášlena a bohatě vybavena kaple Sv. Johanna na horním konci. Vždyť sám
farní kostel se zvlášť v poslední době bohatě vyzdobil nejen uvnitř, nýbrž nákladem více
než 5 000 zlatých většinou od vesnic byly místními i přespolními viděny zcela opravené
a šifrem pokryté věže. Interiér barevně vymalován, hřbitovní zeď nově vystavěna a poté
mohou slavnostně začít oslavy 100letého jubilea; k čemuž Bůh všemohoucí propůjčí své
požehnání a obě vesnice ať ochrání od každého neštěstí. Amen!“
Farář Franz Schlerka
Karel Mauer
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