ZPRÁVY Z OBCE
O bydlení v Radiměři je velký zájem
Vážení spoluobčané,
v poslední době jsme zaregistrovali velký zájem o koupi stavebních parcel za účelem
výstavby vlastních rodinných domů v naší obci. Po parcelách v areálu bývalé RASTy se
v minulém roce jen zaprášilo. Je vidět, že naše dlouhodobá koncepce přináší své ovoce
a místní i přespolní nachází v naší obci spokojený domov. V současné době se pracuje na
následujícím:
V letošním roce bude zpracován projekt na zainvestování parcel za řadovkami vedle
firmy p. Štoudka MS Protech. Mělo by tam vzniknout místo na výstavbu 3-4 rodinných
domů. V příštím roce bychom chtěli tyto parcely zasíťovat a mohly by se prodávat.
Další lokalitou k výstavbě je území za dolní hasičárnou, kde po zbourání kuželny
vznikl prostor pro 3 rodinné domy. V této lokalitě zbývá koupit od Pozemkového úřadu
jednu parcelu, což by se mělo uskutečnit letos. Poté dojde opět k provedení projektu na
zasíťování, následné výstavbě sítí, komunikace a prodeji parcel.
V letošním roce se konečně dočkáme zahájení rekonstrukce bývalé horní Mateřské
školy, kde vzniknou 4 sociální byty. Dokončené by měly být na podzim příštího roku.
Další možností, jak zvýšit nabídku nových parcel je změna územního plánu. I tato
možnost se v současné době prověřuje.
Na lednovém zasedání Rady obce dostala za úkol stavební komise projít parcely Obce
Radiměř, které by byly dostatečně velké a způsobilé svým tvarem a charakterem
k výstavbě nových domů. Tato činnost by měla být ukončena v dubnu tohoto roku.
Vzniknout by měla databáze možných parcel pro výstavbu nových domů.
Obracím se tímto na Vás – občany, právnické osoby nebo instituce. Vlastníte-li parcely
na stavění a přemýšlíte o jejich prodeji, obraťte se na Obecní úřad v Radiměři. My Vaši
nabídku posoudíme, a buď se domluvíme na odkoupení Vašeho pozemku, nebo Vás
zařadíme do naší databáze, kterou budeme poskytovat zájemcům o koupi pozemku,
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a pozemek si prodáte sami. Za určitých podmínek jsme schopni odkoupit i pozemek, na
kterém se nachází nemovitost, kterou již nelze užívat a bude nutno ji odstranit.
Josef Češka, místostarosta obce

Otevření sběrného dvora v Radiměři
Dne 29.02.2020 byl zahájen provoz sběrného dvora v Radiměři, na který se nám
podařilo získat dotaci z Evropské unie - fondu soudržnosti - Operačního programu
Životního prostředí. Kapacita dvora je do 150 t/rok. Celkové výdaje projektu byly
3.038.507,- Kč: dotace EU 2.582.731,- Kč (85 %), příspěvek příjemce podpory 455.776,Kč (15 %).
Ve sběrném dvoře mohou likvidovat své odpady pouze občané, kteří žijí v naší obci
a platí řádně poplatek za likvidaci odpadů, do kterého je likvidace odpadů na sběrném
dvoře započítána.
Ve sběrném dvoře není možné likvidovat nebezpečný odpad jako je azbest a jiné
krytiny, které obsahují azbest (nebezpečný odpad). Tuto likvidaci je potřeba zajistit
odbornou firmou nebo na skládkách, kde tyto odpady vybírají a likvidují – LIKO Svitavy
– sběrný dvůr, skládka Bystré.
Dále zde budou likvidovány nebezpečné odpady, jako jsou pneumatiky z osobních
automobilů, veškerá elektrozařízení, oleje jedlé, technické, barvy a dále klasické odpady
např. kovy, papír, plast, drobná množství suti, sklo, atd. Jedná se prakticky o odpady,
které byly likvidovány dvakrát ročně obcí při jednorázových svozech. Na jedlé oleje
budou na dvou místech po obci (horní obchod a u obecního úřadu) umístěny sběrné
nádoby (popelnice), do kterých budete moci použité jedlé oleje vkládat v uzavřených
PET lahvích. V nejbližší době by nám popelnice měly být dodány od firmy, která bude
zajišťovat recyklaci těchto olejů. Jedlé oleje již můžete dávat k recyklaci na sběrný dvůr.
Pokud budete potřebovat bližší informace k likvidaci odpadů, je možné kontaktovat
obecního zaměstnance nebo starostu. Při větším množství likvidace velkoobjemových
odpadů je potřeba se předem domluvit s obsluhou sběrného dvora. Každý občan, který
doveze odpad na sběrný dvůr je povinen poslouchat pokyny obsluhy, která mu ukáže
kontejner, do kterého může být odpad uložen. Obsluha může být pouze nápomocna při
vykládce odpadů, není to její povinnost.
Sběrný dvůr bude pravidelně otevřen každou sobotu od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Věříme, že nám bude tento sběrný dvůr sloužit k tomu, abychom tak eliminovali vznik
černých skládek a přetlak odpadů na sběrných místech po obci. Děkujeme tak všem,
kteří třídí odpad a využívají k tomu určené nádoby, nebo sběrné místa a chrání tak naši
přírodu pro další generace.

Nová aplikace – mapa akcí v okolních městech a obcích
Na naše webové stránky byla umístěna aplikace pod odkazem – kalendář událostí na
mapě – mapa akcí, ve které se dozvíte, jaké akce se pořádají v okolních městech
a obcích, které tuto aplikaci již využívají, nebo v nejbližší době začnou využívat. Obec
Radiměř tuto aplikaci bude také využívat na zveřejňování pořádaných kulturních
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a sportovních akcí v Radiměři, o kterých tak bude mít povědomí široké okolí. Na základě
této aplikace si budete také moci případně naplánovat program třeba na víkend.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Žáci 1. ročníku
Vážení občané Radiměře,
jsme žáci 1. ročníku zdejší základní školy. Chceme Vám říct, že do školy chodíme
rádi, jenom nás nebaví ráno vstávat.
Už umíme 21 písmenek, někteří znají všechna, a začínáme hezky číst. Učíme se
rozumět tomu, co čteme. Snažíme se hezky psát a někteří z nás se už umí podepsat
psacím písmem. V matematice počítáme do 14, nejvíc nás baví součtové trojúhelníky,
krokování, myslím si číslo, házení kostkou s počítáním a různé další hry, které hrajeme.
Rádi malujeme, cvičíme, zpíváme a něco vyrábíme. Chodíme na kroužky: fotbalový,
gymnastiku, keramiku a taneční.
Někteří z nás navštěvují školní družinu a tam si spolu rádi hrajeme.
Taky nám chutnají obědy ve školní jídelně. Paní kuchařky nám moc dobře vaří a za to
jim moc děkujeme.
Škola je prostě fajn. Matoušek, Anička, Madlenka, Vaneska, Klárka, Kubík, Alička a
Klárka

Ohlédnutí za 14. školním plesem
Vážení spoluobčané,
jako třídní učitelka žáků 9. ročníku jsem měla v letošním roce tu milou povinnost
uspořádat společně s dětmi a jejich rodiči školní ples a následně napsat pár slov o této
události do našeho zpravodaje. Někdy i tisíc slov nevystihne vše, co bychom měli a chtěli
říci. Proto se svolením paní učitelky Kamily Jílkové vám místo strojeného článku
předkládám její velmi emotivní email, který mi přišel druhý den po plese. Pro upřesnění
uvádím, že paní učitelka byla třídní deváťáků od 2. do 5. třídy a v 1. ročníku měli paní
učitelku Lenku Pittnerovou.
Ahoj Jani,
chtěla bych ti napsat pár řádků, které se týkají plesu, protože dojmy jsou opravdu velké.
Čím začít? Nejdřív mě překvapilo, že bylo asi 10 min před pátou hodinou a ty jsi
neměla šaty :-). To jsem si říkala: ,,Ty jo, mazec. Jak to chce stihnout? " Pak jsem vešla
do sálu a krásná výzdoba!! Moc hezké! Nástup na stužkování byl na dojemnou hudbu,
tma, baterky…, říkám si: ,,Není to moc smutné? " Ale vzápětí jde každý žák na super
hudbu po červeném koberci jako hvězda na charakterizující písničku. Říkám si: ,,Ty jo,
super kontrast proti začátku", o to víc je zesílen zážitek. Šli tam jako hvězdy, bylo to
úžasný! To byla fakt bomba. Pak jsem viděla, jak některé maminky drží kytice bílých
růží, napočítala jsem tři a říkám si: ,,Jé, holky jsou tři, dostanou každá kytičku, to je
hezký." No a pak jsem najednou na červeném koberci já s Lenkou, no to jsem fakt
nečekala!! To bylo opravdu milé, nečekané, dojemné a slza ukápla. Moc děkuji. A pak
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ten přípitek, skvělá hudba, do toho bouchly konfety, připadala jsem si jak na předávání
Oscarů. Pro deváťáky to musel být velký zážitek a bylo vidět, jak si to užívají. Tombola
v pytlíčcích super a DJ byl také skvělý. Hrál super písničky, na které se dalo tancovat. Já
se tedy se svým břichem tak spíš pohupovala, ale výběr písniček byl super. Od začátku
byl parket plný. Pamatuji na plesy, kdy se hrály písničky, na které se nedalo tancovat,
a parket byl skoro prázdný.
Na velkou tombolu už jsem jela domů, ale věřím, že ples pokračoval tak dobře, jak
začal, a že se všichni dobře bavili. Snad jsem na nic nezapomněla. Ještě jednou moc
děkuji.
Mějte se moc hezky a vyřiď deváťákům mé díky, a že jim přeji hodně štěstí u zkoušek.
Kamila

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem, kteří nám s přípravou a s realizací
plesu pomáhali: rodičům žáků 9. ročníku, manželům Marii a Pavlovi Hozákovým za
vstřícnost a ochotu, o kuchyni se starali manželé Eva a Martin Mauerovi, Libuše
Bukáčková, Dana Němcová, Marie Burešová, Renata Šplíchalová, Věra Fuchsová,
u vstupu byla paní Kateřina Gerischerová, bar měli na starosti Dagmar a Karel
Křivinkovi a Josef Hozák, video natáčel František Balvín, fotografie pořizovala paní
Andrea Zemachová, světla do fotokoutku zapůjčila Gabriela Škorpíková, koruny pro
krále a královnu plesu vytvořila Pavla Svobodová, hasičský dohled vykonávali Roman
Buchta a Tomáš Pokorný, hudbu pouštěl Ladislav Filipi, předtančení připravila paní
Pokorná a jejich šest dětských tanečních párů.
Velké poděkování patří také našim sponzorům, bez jejichž štědrosti by organizace
plesu, výzdoba a tombola nemoha být tak bohatá.
Radiměřský zpravodaj
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Hlavní sponzoři: Obec Radiměř, Základní škola Radiměř, SRPDŠ Radiměř, MS
ProTech s.r.o. Milan Štoudek
Dále pak firmy: Rawensburger Polička, Jan Hrdý Chovatelské potřeby Pohoda,
Zemědělské družstvo Radiměř, Siko Litomyšl, Květiny Březová nad Svitavou, AMD
Svitavy, West Rock, Celní správa Svitavy, Drupork Svitavy a.s., Fibertex, DK plast,
Schwartau, COOP Jednota Radiměř, Forez a.s., Corny, Kosmetické služby Jitka
Novotná, Bohm plast Česká Třebová, Domácí potřeby Ermia Březová nad Svitavou,
Probit, THT Polička, Štůla Vladimír, Radiotaxi Martin Blaha, Q-OILS CZ s.r.o., Orion
Svitavy, Čokoládovny Česká Třebová, Drupork, Auto Veselý, Koupelny Ptáček, Elkov
svítidla, TJ Radiměř, z.s., Nopek Svitavy, Truhlářství Miroslav Hledík
Jednotlivci: rodina Satrapova, Selicharova, Klofandova, Pomykalova, Junkova,
Bártova, Stejskalova, Gruberova, Kleščova, Veselá/Adámkova (dolní konec), Kinclova
(Soňa, Jiří), Kakáčova, Němcova (Marcela, Vlastimil), Burešova, Kinclova (David,
Vlasta), Mauerova (Eva, Martin), Gerischerova, Hozákova (Kateřina, Josef),
Hlaváčkova, Michaela Nečasová (Hradec.n.Sv.), Lenka Peterková (Banín), Libuše
Findejsová, Lenka Pittnerová (Trstěnice), Dita Gutová, Tereza Zelyczová, Petra
Janečková, Marcela Šplíchalová, Jana Pokorná, Iva Sochová, Alena a Jiří Kolářovi, Iveta
Coufalová, Vendula Sezemská, Lenka Lipenská, Tomáš Adámek.
Odkaz na krátké video z plesu:
Školní ples 2020 ZŠ Radiměř : https://www.youtube.com/watch?v=U4--t_VPjRw
Mgr. Jana Selicharová

Matematická kavárna – ohlédnutí
V úterý 3.března v podvečerních hodinách navštívilo naši kavárnu celkem 20
zvídavých rodičů. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, co že je
to vlastně ta "Hejného" matematika. Hned se statečně
pustili do práce a během chvíle přestali vnímat čas. Nad
"zapeklitými" úlohami jsme společně strávili celkem
více než dvě hodiny. Uteklo to jako voda.
Úsměv na tváři při odchodu a děkovná slova pro nás
jsou motivací pro zorganizování dalšího pokračování
této kavárny. Děkujeme za Vaši pozitivní energii.
Matematická komise při ZŠ Radiměř

HISTORIE
Ze starých písemností uložených na věži kostela - 2. část
Konkurenční kostelní výbor chce tímto spisem dát potomstvu zprávu o vzácných
událostech a předkládá následující poznámky od poslední renovace v roce 1870:
Krátce o naší domovině.
Radiměřský zpravodaj
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Osídlení Radiměře se skládá ze dvou samostatných vesnic, České a Moravské
Radiměře, které jsou od nepaměti rozděleny zemskou hranicí. Nejstarší písemná zmínka
o Radiměři je z roku 1291 v publikaci „Historie města Svitav“ od C. Licka. V nejstarší
době patřila Moravská Radiměř panství Letovice. Tvořila ve 13.století samostatný
majetek, který se pravděpodobně již před založením Svitav nacházel uvnitř hraničního
lesa. Obě vesnice jsou dnes, co se týče řeči, dialektu, obyčejů a jmen, čistě německé.
Počet obyvatel:

Česká Radiměř

Moravská Radiměř

Rok 1911

1634

1642

Rok 1921

1312 Němců

1408 Němců

18 Čechů

12 Čechů

24 cizinců

36 cizinců

1354 celkem

1456 celkem

Rozloha:

1522,0913 ha

1329,3321 ha

Počet domů:

232

263

Školství:
Školství i přes dočasný značný odpor k hodnotám vzdělání ze strany politiků zažilo
v místě veliký rozmach. Před rokem 1870 probíhalo vyučování ve staré škole Moravská
Radiměř 114 (dnes školní družina a kuchyně – pozn. překl.) ve dvou třídách po dvou
odděleních pro všechny děti z Radiměře jedním učitelem a jeho pomocníkem.
Říšský zákon o národních školách z 14. 5. 1869 způsobil v průběhu šesti desetiletí
zásadní proměnu ke zdokonalení. Tento vzestup má vysvětlit souhrn nejdůležitějších
událostí ve školství v Radiměři.
• rok 1872 – zřízení jedné odloučené třídy na horním konci Česká Radiměř 181
(dnes pan Milan Vetr)
• březen 1875 – rozšíření školy uprostřed vesnice na 3 třídy
• rok 1876 – zřízení odloučené třídy na dolním konci.
• od počátku školního roku 1883/84 rozšíření školy uprostřed vesnice na 4 čtyři třídy
(4. třída „na dvoře“)
• v roce 1890 - rozšíření školy uprostřed vesnice na 5 tříd (5. třída rovněž „na dvoře“
- Josef Sokele má na mysli třídy, které se nacházely v části objektu hostince
„U pošty“, tehdy v majetku vesnice (pozn. překl.)
• v roce 1891 - rozšíření expozitury na dolním konci na 2 třídy a pronájem na
Moravská Radiměř 66 (dříve Kropáčkovo, dnes pí Skružná)
• rok 1892 - otevření nově zbudované národní školy na horním konci. Ve škole jsou
2 třídy
• se začátkem školního roku 1901/2 otevřena nově zbudovaná národní škola na
dolním konci
• 1907/1908 – přestavba kláštera dle závěti Johanna a Veroniky Haberhauer na školu
nákladem 35 428,22 korun. Přestěhování ze staré školy do tohoto domu
Radiměřský zpravodaj
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•
•

•

•
•

Č. Radiměř 112 a M. Radiměř 113 na začátku školního roku 1907/1908 (jedna
zvláštnost tohoto domu: zemská hranice prochází přesně středem vstupní chodby –
pozn. překl.)
na podzim 1909 se škola na horním konci rozšířila na 3 třídy
v roce 1918 odborný učitel Josef Sokele, toho času v Moravské Třebové, písemně
požádal o zřízení měšťanské školy. Žádost byla vyslyšena a počátkem školního
roku 1919/1920 bylo zahájeno vyučování
krokem zpět znamenalo v roce 1926 jedno úřední nařízení o uzavření jedné třídy na
národních školách na horním konci a uprostřed vesnice a tím změna tam
existujících tří a pětitřídních škol na dvě a čtyřtřídní školy
na podzim 1927 následovalo zřízení dvoutřídní Všeobecné živnostenské školy pro
další vzdělávání učňů
na podzim 1929 začal tříměsíční kurz pro kuchařky a hospodyně ve škole uprostřed
vesnice organizován Moravskou kulturní radou

pokračování příště
Karel Mauer

POZVÁNKY
Klub aktivních seniorů
Klub aktivních seniorů srdečně zve na 4. setkání, které se uskuteční ve středu
11. března 2020 v 16:00 hod v jídelně základní školy Radiměř.
Aktivní senioři

BESEDA NEJENOM PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ
Základní škola Radiměř bude v měsíci dubnu organizovat dvě besedy pro rodiče na
témata, o které rodiče projevili největší zájem. Besed se může zúčastnit kdokoliv.
•

V úterý 7.4.2020 v 17.00 hodin proběhne beseda na téma: Bezpečnost dítěte
v kyberprostoru – aneb. víte skutečně, že je Vaše dítě v bezpečí, když je doma
u počítače, tabletu či mobilu? Víte jak můžete počítač zabezpečit, aby se Vaše dítě
nedostalo k nevhodnému obsahu? Besedu povede odborník Ing. Petr Kadlec ze
společnosti Acet, která se zabývá prevencí.

•

V úterý 28.4.2020 v 17.00 hodin proběhne beseda na témata:
◦ Komunikace s dětmi: O vhodných a nevhodných způsobech komunikování s
dětmi. O tom, jak se vyhnout zraňujícím způsobům komunikace a rozvíjet ty
pozitivní. Lze se s dětmi na všem dohodnout? Jak nakládat s kritikou a
pochvalami? Jak komunikovat mile, a přitom účinně, přiměřeně věku. Síla slov,
tón hlasu, mimika a další roviny komunikace.
◦ Jak zvyšovat psychickou odolnost dětí: Psychicky odolným dětem se žije lépe.
A lépe se žije i jejich rodičům. Jenže: jak to dělat, abychom děti do života
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posilovali? Co pomáhá, a co naopak dítěti ubližuje? Hranice mezi posílením a
traumatem může být tenká.
Besedu povede psycholožka paní Pavla Koucká.
Pokud se budete chtít besedy zúčastnit prosíme o přihlášení na emailu školy.
zs.radimer@quick.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Radka Satrapová, ředitelka školy

DALŠÍ INFORMACE
Dříve na zdraví? Nyní pro zdraví.
Že se v Radiměři dříve nacházel lihovar, ví snad každý. Kdo by nevěděl, vždyť přímo
jedna z autobusových zastávek je po něm pojmenovaná. Vyráběl se tam líh, to nikoho
nepřekvapí. Jenže s tímhle lihem se neťukalo na zdraví, byl to líh technický.
A jaká tekutina teče proudem v bývalém lihovaru teď? Tekutina, která je tu už tisíce let
dokonale schovaná v podzemním jezeře ukrytém 180 metrů pod naší vesničkou.
Tekutina, která se dokonce musí pít. Voda. A to tak čistá a kvalitní, že se pije pro zdraví.
Dokonce je to voda kojenecká. Co to znamená? Že je upravená speciálně pro kojence?
Ale vůbec ne. Právě naopak, tato voda nesmí být žádným způsobem upravovaná, to, co je
v lahvi, musí být identické s tím, co je v jezeře. Kojenecká voda je voda nejvyšší kvality,
ta nejlepší voda, kterou můžete pít. A je tak kvalitní, že ji mohou pít i měsíční miminka, a
to bez převaření. Její složení je přesně na míru ušito pro náš zdravý životní styl. Je to
prostě takové kvalitní archivní víno mezi vodami.
Navíc – ta naše radiměřská kojenecká díky významnému obsahu vápníku prostě
chutná. Původní slogan proto také zněl: „I voda může chutnat.“
A jak že se ta naše hlubinná voda jmenuje? No přece voda – ale latinsky. Takže
AQUA. To je ale jen základ jejího jména. To hlavní je ANNA. Proč? K Radiměři přeci
neodmyslitelně patří kostel sv. Anny, patronky maminek a šťastného porodu. To po ní
nese své jméno. Jméno AQUA ANNA.
A tuhle vodu z podzemní Radiměře rozvážíme do domácností po celé České republice.
A proto, že jsme všichni vlastně sousedi, rozhodli jsme se, že v rámci naší vesničky
budeme k vám domů rozvážet vodu za mnohem výhodnější ceny. Stačí jen objednat na
našem e-shopu www.aquaanna.cz, zadat slevový kód „RADIMER“ a my Vám v rámci
Radiměře vodu dovezeme.
A co vám vlastně všechno můžeme dovézt? Překvapivě vodu AQUA ANNA. A to
nejen v petkách, ale především ve skleněných lahvích.
No, a jestli máte cestu kolem, stavte se přímo k nám na prodejnu.
Rádi Vás uvidíme.
Za společnost AQUA NOVA s.r.o. Lucie Findejsová
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podobě k dispozici na webových stránkách obce www.radimer.net.
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