ZPRÁVY Z OBCE
Soutěž Vesnice roku 2019
hodnocení v krajském kole Pardubického kraje
Vážení spoluobčané, je mi potěšením Vám sdělit, že naše obec v letošním roce 2019
získala v soutěži o Vesnici roku 2019 v krajském kole ocenění – Zelená stuha za péči o
zeleň a životní prostředí. Jedná se o jedno z pěti hlavních ocenění této soutěže, které je
také odměněno nemalou finanční částkou z Pardubického kraje a dotací z Ministerstva
pro místní rozvoj. Dle předběžných informací by měla odměna dosáhnout až
600.000,- Kč. Při účasti 17 obcí to považuji jako velký úspěch po dvou letech účasti obce
v této soutěži. Jsem rád, že naše výdrž a snaha k rozvoji a údržbě zeleně v obci se
podařila takto zhodnotit a také dát impuls k další práci v tomto směru.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli k získání ocenění svou prací,
výsadbami - převážně členové Lověny, Včelaři, ekologická komise obce a dobrovolníci.
Dále bych také chtěl poděkovat vedení mysliveckého kroužku a ZŠ Radiměř za vedení
našich dětí k ekologii. K tomuto úspěchu musel být také zpracován obsáhlý dokument
v elektronické podobě a prezentace, která byla představena při návštěvě hodnotící komise
krajského kola. Za pomoc se zpracováním prezentace a jejímu odprezentování bych chtěl
poděkovat Mgr. R. Satrapové, J. Burešovi, J. Pomykalové a K. Mauerovi.
Naše obec se dále jako vítěz zelené stuhy zúčastní celorepublikového kola, kde,
v případě úspěchu, může postoupit do kola evropského. Čeká nás tím další příprava na
další komisi, která se bude již zabývat podrobněji činností v péči o zeleň. Držte nám
palce, třeba se dostaneme ještě dále.
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Věřím, že i nadále budeme rozvíjet a udržovat naši obec, aby bylo stále možné
ukazovat něco nového nebo opraveného a podpoříme tak dobré žití v obci.
Roman Satrapa, starosta

Ukončení provozu dětské ordinace
Od 01.08.2019 nebude MUDr. Kobelková z personálních důvodů v Radiměři
ordinovat. Všechny registrované pacienty bude nadále ošetřovat v dětské ordinaci
v Hradci nad Svitavou v těchto ordinačních hodinách.
Ordinační hodiny:
pondělí:
8:00 hod. - 10:00 hod.
úterý:
poradna pro kojence: 12:00 hod. – 14:00 hod.
ordinace pro nemocné: 15:00 hod. - 17.00 hod.
středa:
12:00 hod. - 14:00 hod.
pátek:
8:00 hod. - 10:00 hod.

Připomínáme - Svozy a sekání trávy
Svozy posekané trávy probíhají vždy v pondělí a následně v úterý, pokud se bioodpad
nepodaří svézt v plánovaný den. Vzhledem ke kapacitě obecních pracovníků, žádáme
občany, kteří nemají možnost vlastního odvozu nebo místo pro kompost, tak aby trávu
ukládali k cestám v těchto termínech.
Zahájení další seče po celé obci plánujeme v druhém červencovém týdnu.
Děkujeme všem, kteří si posečou trávu okolo svých nemovitostí, i když se nejedná o
jejich pozemky. Velmi tím přispívají k celkovému vzhledu obce.
Telefonní kontakt na obecního zaměstnance: p. Bronislav Trávníček, tel.: 737 665 266

Anenská pouť
Vážení spoluobčané, letošní pouť vychází na víkend 27. – 28. 7. 2019. Bohužel se nám
nepodařilo domluvit se s loňskými provozovateli pouťových atrakcí, kteří u nás byli na
Anenské pouti. Jako důvod nám uvedli malou návštěvnost a prakticky žádný výdělek. Na
tento termín mají lukrativnější místa s větší návštěvností. Do budoucna zkusíme
vymyslet jak tuto pouť zachovat třeba trochu jiným způsobem.
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Projekt ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

ZPRÁVY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA
Výroční členská schůze Zemědělského družstva Radiměř
Dne 17.5.2019 se konala Výroční členská schůze Zemědělského družstva Radiměř.
Extrémně suché a teplé počasí v roce 2018 ovlivnilo výsledky hospodaření rostlinné
a živočišné výroby. Největší dopad sucha byl ve výrobě objemných krmiv. Sklizeň
travních porostů a jetelů na senáž byla na úrovni poloviční produkce roku 2017.
Kukuřice na siláž byla přibližně ve stejném objemu ale v horší kvalitě. Výnosy obilovin
a brambor byly dlouhotrvajícím suchem ovlivněny částečně. Nová půdoochranná
technologie pěstování brambor (odkameňování) byla zvolena za účelem omezení vodní
eroze. Odkameňování představuje způsob přípravy půdy pro brambory, kdy v první
operaci se rýhovačem vytvoří hluboké řádky zeminy, které v následné operaci prosévá
separátor, který z půdy oddělí větší kameny, hroudy a další příměsi.
V živočišné výrobě jsme v roce 2018 dosáhli dobrých naturálních výsledků, v chovu
dojnic máme certifikát kvality Q CZ, příznivá byla i prodejní cena mléka, ale rok 2018
byl v celé ČR bohužel špatný pro cenu prasat. Dlouhodobě nízké ceny živočišných
produktů na druhou stranu pro vás přináší přidanou hodnotu pro výrobu potravin v ČR,
když jako jedni z mála v této republice produkujeme vepřové maso. Evropská unie
v minulosti podporovala snížení produkce mléka a platila za nevyrábění mléka. O tom,
jaká bude třeba cena másla, rozhodují obchodní řetězce, které diktují cenu mlékárně
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a určují svou marži. Zemědělci prodávají mléko a živočišné komodity pod výrobními
náklady. Nechceme si tímto stěžovat, jen přijměte naši snahu o zachování nezávislosti
výroby potravin v ČR. Až nebudete v obchodech chápat cenu másla, vzpomeňte si na
tento článek, že máme snahu tady něco dělat a nebýt závislí na dovozu potravin.
Při souhrnném hodnocení dosažených výsledků lze konstatovat, že se jednalo
o hospodářsky průměrný rok a náročné suché počasí potvrdilo stabilitu družstva. V roce
2018 jsme dokončili modernizaci chovu skotu na hlavním středisku ŽV, a to rekonstrukci
krytých silážních žlabů a modernizaci stáje pro dojnice K5.
Jak vyplývá z předmětu našeho podnikání i dlouhodobého zaměření, zemědělská půda
je pro nás prioritou, o kterou se staráme s péči řádného hospodáře a od roku 2019 došlo
k navýšení nájemného/pachtovného za půdu až na 5.500,- Kč za ha bez rozdílu kultury
+ daň z nemovitosti. Pronájem půdy našemu družstvu je pro vlastníky jistotou dobrého
hospodaření, řádného hnojení statkovými hnojivy a dodržení osevních postupů. Půda
dostatečně zásobená organickou hmotou je „pružnější“ a lépe odolává zhutnění od
pojezdu strojů. Navrácení organických látek zpět do zemědělské půdy uzavírá přirozený
koloběh při produkci potravin a krmiv, a dále zvyšuje schopnost krajiny a půdy zadržovat
vodu a předcházet tak rizikům sucha i povodní.
Dále došlo v roce 2018 ke zvýšení odměn zaměstnanců. V případě vašeho zájmu
pracovat v živočišné, rostlinné výrobě nebo mechanizaci, tak nám zašlete váš životopis
s dosavadní praxí.
Na závěr nám dovolte při této příležitosti poděkovat zaměstnancům, členům družstva,
vlastníkům půdy a přislíbit, že uděláme vše pro to, aby dobrá spolupráce v rámci obce
Radiměř pokračovala i v dalších letech.
Ing. Josef Nechvíle
předseda představenstva

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
BRANKY, BODY, VTEŘINY NA ZŠ RADIMĚŘ
v roce 2018 a 2019
Na konec školního roku přinášíme sportovní okénko z naší školy. Sport hýbe nejenom
světem, ale i našimi žáky. V roce 2018 a 2019 se konalo hned několik sportovních
událostí. Jako první se 7. června 2018 konal Atletický trojboj tentokrát ve Vítějevsi, kde
excelentního individuálního úspěchu dosáhl 1. místem Patrik Štoudek. Ostatní také
bojovali a neztratili se ani výsledkově. V kategorii 8.-9. třídy obsadili celkové druhé
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místo. Možná nebýt absence dětí v kategoriích prvního stupně (1.-5.), které byly na
školním výletě, promluvili bychom jistě i do celkového hodnocení větším úspěchem.

Letos připadl tento víceboj na 7. června do Březové. Tentokrát se více dařilo žákům
1. stupně, kteří v celkovém hodnocení svých kategorií, tj. 1.-3. ročník a 4.-5. ročník brali
celkový bronz za třetí místo. Vzhledem k nově vybudovaném hřišti s doskočištěm pilně
trénujeme a budeme se i příštích letech rvát o ještě lepší umístění.
Bojovalo se i ve fotbalových meziškolních turnajích, a to Školská futsalová liga
kategorie 9 ve Svitavách 23. října. Zde jsme v oblastním kole obsadili 2. místo. Pro
mladší žáky v kategorii 4.-5. tříd se 30. dubna konal Mc Donalds cup, opět ve Svitavách.
A také se naši borci, i přes to, že nastupovali i žáci 3. třídy, neztratili a skončili na
4. místě.
Konec prvního pololetí měl netradiční tečku v podobě rozdávání vysvědčení na
sněhu, spojeného se zimními sportovními radovánkami na místní sjezdovce SK
Pastviny. Lyžaři si užili krásně připravenou sjezdovku a ostatní přilehlé svahy na
sjíždění na čemkoliv, stavění sněhuláků a koulování, prostě zimní pohoda.
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Na konec školního roku se uskutečnil Sportovní den, během kterého si žáci mohli
zasoutěžit ve fotbalovém turnaji. První stupeň si užil volný den na plaveckém bazénu ve
Svitavách a zbylí žáci se vydali na procházku po turisticky zajímavých místech v okolí
Radiměře. Za pěkného počasí si všichni den užili a hlavně udělali něco pro své zdraví.
Následujícího dne proběhl tradiční zápas učitelů proti deváťákům ve volejbalu.
Vítězství 2:1 letos patřilo po zásluze žákům devátého ročníku.
Ve druhém pololetí jsme se též zapojili
do akce Škola v pohybu, kde si děti vyzkoušely tréninkové jednotky zaměřené nejen
pro fotbalisty.
Další projekt, který má za úkol „Rozhýbat Česko“ a to Sazka olympijský víceboj
pokračoval i v roce 2018 a 2019. Zde si děti formou různých pohybových testů mohou
ověřit nejen svou zdatnost a obratnost, čímž mají šanci získat bronzový, stříbrný, zlatý
nebo diamantový Odznak všestrannosti olympijských vítězů, ale i mohou dostat
Olympijský diplom, ve kterém se dozví, pro které sporty mají nejlepší předpoklady.
V roce 2018 získalo Bronzový odznak 6 žáků – 4 chlapci a 2 děvčata. V roce 2019 to
bylo 10 žáků – 6 chlapců a 4 děvčata
Kromě těchto aktivit v naší škole probíhají sportovní kroužky fotbalu, gymnastiky,
tanců a tenisu.
Za ZŠ Radiměř Mgr. Radek Škorpík

Aktivity v ŠD Radiměř za školní rok 2018/19
Od září, kdy jsem do místní školy nastoupil, jsme s dětmi pilně předělávali zaběhlý
systém školní družiny na přísnější, avšak postupem času účinnější. Pravděpodobně z
důvodu nového vychovatele děti zkoušely, co si mohou dovolit, a tak nám trvalo dlouho,
než jsme to vše dali dohromady a společně se sehráli.
V současnosti panuje ve ŠD vřelá atmosféra, děti si spolu rozumí a hezky
spolupracují. Vytváří společné hry, díky kterým rozvíjí svou fantazii, plánují společné
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odpoledne a co je hlavní, vždy dokážou samy přijít
na to, jak smysluplně využít svůj volný čas.
Během řízené činnosti převládala fyzická, tedy
pohybová aktivita, nad tou manuální. Děti raději
sportují, čímž stmelují kolektiv. Avšak občas se
najdou i chvíle, kdy by si rádi odpočinuli, a tak jdou
něco tvořit. Ti nejmenší se naopak místo tvoření rádi
uklidňují společnými masážemi, které jsou velmi
oblíbené po družinovém kroužku angličtiny, který
jim dává pěkně zabrat. Moc se mi líbí, jak k sobě od té doby mají blíž. Při první masáži
jim to přišlo směšné, ale postupem času si to každý z nich dokázal naplno užít
a relaxovat. V poslední době jsme se začali věnovat novým sportům a také trochu
znalostem z vědecké historie, což je náš hlavní cíl do příštího roku. Učit se víc a víc
nových věcí, a tím rozšiřovat obzory nejen dětem, ale i nám dospělým, protože jak dobře
víme, děti jsou ti nejlepší učitelé.
František Balvín, vychovatel ŠD

Přejeme všem žákům

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNCE
Radiměřský zpravodaj

ČERVENEC 2019

7

ZPRÁVY Z TJ RADIMĚŘ

Program oslav:
FC Zbrojovka Brno(stará garda) vs TJ Radiměř A
předzápasy přípravek TJ Radiměř vs Březová nad Svitavou - U9, U11
TJ Svitavy vs FC Zbrojovka Brno - U12
TJ Radiměř vs Hradec nad Svitavou - staré gardy
- večerní POUŤOVÁ ZÁBAVA (v AREÁLU TJ!!!)
BOHATÉ OBČERSTVENÍ
a Slavnostní poděkování zakládajícím a dalším významným členům
Srdečně zveme všechny současné i minulé členy, hráče, trenéry, činovníky a příznivce
Tělovýchovné jednoty Radiměř

Radiměřský zpravodaj

ČERVENEC 2019

8

HISTORIE
Deset let trvala stavba kaple sv. Josefa v Radiměři
V roce 1992 jsem při návštěvě Radiměře přijel ke kapli sv. Josefa na dolním konci.
Kaple byla obklopena lešením.Venkovní omítka byla otlučena,protože byla až do výše
oken vlhká a opadávala.
Střecha byla opravena a věž taktéž. Stavba této kaple trvala 10 let. Vychází to z
písemností, které byly při nýnější renovaci nalezeny ve věžní hlavici.
S ulehčením jsem zjistil , poté když jsem se o tom přesvědčil, že písemnosti neutrpěly
žádnou škodu ačkoli věžní hlavice byla poškozena. K tomu přispělo i to, že z mladistvé
nerozvážnosti jsme s kamarády často malorážkou na věž stříleli. Člověk přece mohl jasně
zaslechnout, jestli se ze vzdá- lenosti něco přes 200 m trefil nebo ne. Teprve při jedné
návštěvě zevrubné pozorování prokázalo, že střely plech zřejmě prorazily.
Nyní k uloženým písemnostem . Zapsaná zpráva : „ Záznam o kapli sv. Josefa
nacházející se na dolním konci“ od Johanna Haupta.
„V roce 1780 žil na Gaberově mlýnu Česká Radiměř 57 ( dnes dolní hasičská
zbrojnice) malíř Felix Fohler, který ve svém řemesle odpracoval mnoho na našem
kostele. Kromě jiného zhotovil v kostele také sochy Petra a Pavla . Tento Felix Fohler
prorokoval, že na kopci nad mlýnem bude jednou postavena kaple.
Asi 60 let po tomto proroctví zemřel předříkávač modliteb jménem Josef Haberhauer a
zanechal dle závěti na zmíněné proroctví 75 zlatých na jeden zvon této kaple.Pan farář
Franz Schlerka sezval obyvatele dolního konce a vyzval je, že je možné zahájit stavbu
kaple. Stavba započala v roce 1857 pod vedením zednického políra Mathiase
Schweissera z Banína. Při zaměřování této kaple byl přítomen pan farář. Po zaměření
zazněla modlitba za šťastné dokončení stavby. Poté započalo kopání základů. To učinily
tehdejší svobodné dívky. Správu stavby převzali Johann Haupt, Johann Hein a Johann
Drescher. Ti vedli stavbu až ke stropnímu věnci. Protože se rozhořel spor o kostelní
pěšinu do Hradce nad Svitavou na moravské straně mezi domy č. 77 a č. 78 ( byla to
pěšina , která vedla mezi starou hasičskou zbrojnici a domem dnes pana Jana Mičky
č.58 na dolním konci ) , Johann Haupt dozor odřekl a stavba na dlouhou dobu ustala.
Tu se smiloval Josef Thon a s Johannem Heinem, Johannem Drescherem a dalšími
dobrodinci vedl stavbu až do vysvěcení. Protože zase vyvstal nějaký spor, tentokrát proti
Josefu Thonovi, tak se dostavba posunula až do roku 1867. Během dlouhého sporu se
konala sbírka. Nyní konečně mohlo být dne 11.června na svatodušní úterý, důstojným
panem děkanem ze Svitav, panem farářem z Hradce nad Svitavou, panem farářem z
Banína, naším panem farářem a kaplanem slaveno oběto-vání při mši.
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Během rozepře s Josefem Thonem uspořádal pan farář Schlerka volbu, při které se
měli zvolit správci kaple. Volba se uskutečnila za přítomnosti starosty České Radiměře
Antona Jandla.Za Českou Radiměř byli zvoleni : Franz Dreschler, Franz Hein , Anton
Jandl. Za Moravskou Radiměř :
Anton Schmied a Franz Hoffman. Noví správci s laskavou pomocí dobrodinců pokryli
v roce 1876 kapli šifrem a zcela opravili věž. Věžní knoflík byl zhotoven mědikovcem
Wenzelem Czermakem z Poličky. Šifer byl bezplatně přivezen z Waltersdorfu ( dnes
obec Velká Střelná v Oderských vrších - poznámka překladatele). Starý věžní knoflík měl plech již zrezivělý, takže již v roce
1876 muselo být provedeno nové plechování.
Toho roku 1876 to bylo 100 let od zbudování našeho kostela. To nejnovější toho roku
bylo, že byly změněny jednotky mír a váh.“
Zapsáno Johannem Hauptem Česká Radiměř 227 .
Autor této zprávy Johann Haupt Česká Radiměř 227 pocházel z domku na horním
konci - dnes pan Evžen Vraspír.
Příspěvek je od pana dr. Hanse Jandla, který do roku 1945 učil v Radiměři na
měšťanské škole.
Karel Mauer
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Fotografie z obecních akcí
Dětský den ve stylu pevnosti Boyard – organizovalo SRPDŠ
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Úklid koupaliště – brigáda Hasiči

Výlet do Rožnova a na Pustevny – kulturní komise
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