ZPRÁVY Z OBCE
Obnova a doplnění dopravního značení u ZŠ a MŠ
Na základě události, která se stala v měsíci září u základní školy, se rada obce
zabývala tím, jak zabezpečit bezpečný přístup pro děti do školy. Ze strany Základní
školy Radiměř došlo k přijetí nejrychlejšího možného řešení bezpečnějšího přístupu, a to
umožněním vstupu do školy bezbariérovým vstupem z místní komunikace, která vede
okolo zadní části školy. Tento vstup byl v roce 2018 zbudován pro případnou potřebu
přístupu handicapovaných dětí.
Rada obce se také zabývala řešením dopravního značení v úseku, kde je největší pohyb
dětí, rodičů, ale i jiných osob z důvodu služeb v této části obce. V první řadě je potřeba si
říci, že provoz v této části obce je z 80 % tvořen našimi občany, protože zde nevede
žádný hlavní tah na Poličku ani jiné obce, tak jako je to třeba v úseku od lihovaru na
Rohoznou, Svojanov, Banín, Vítějeves a další přilehlé obce. Proto bych znovu chtěl
apelovat na všechny řidiče z obce, aby opravdu v tomto inkriminovaném úseku jezdili
opatrně a dodržovali zde doporučenou rychlost, ale samozřejmě i po celé obci. Vše je jen
o naší odpovědnosti a až se něco stane, je již vždy pozdě.
Na základě oslovení Dopravního inspektorátu Svitavy bylo provedeno místní šetření
současného stavu dopravního značení v úseku od obecního úřadu po autobusovou
zastávku u kostela. Dopravní inženýr navrhl u MŠ umístit nové, lépe viditelné značky
zvýrazněné reflexním rámováním a u ZŠ nově osadit značku „Pozor děti“ a doporučující
značku „30 km/hod“ a výstražné blikající světlo v místě u silnice (naproti č.p.191)
a druhou v prostoru krajnice mezi č.p. 225 a č.p. 229 pod zastávkou u kostela směrem ke
škole. Prosím dodržujme tato dopravní značení a snažme se dodržovat bezpečnou jízdu
po celé obci a chránit tak naše děti, ale i ostatní občany pohybující se po silnici v obci.
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Nový přístup do obchodu u obce pro maminky s kočárky, cyklisty, seniory
Na základě jednání se společností COOP Havlíčkův Brod nám bylo přislíbeno, že by
mohl v jarních měsících 2021 být zbudovaný bezbariérový přístup k prodejně smíšeného
zboží naproti obecnímu úřadu pro jednodušší a nenáročný přístup do obchodu.

Malý leader - získání příspěvku na stan a sedací sestavy

Investice do opravy kostela,
na které se podílela nemalou částkou i obec Radiměř od roku 2015
Vážení spoluobčané, po dohodě s p. farářem Pavlem Michutem, mi dovolte mi Vás
seznámit s investicemi a opravami našeho místního kostela od roku 2015, na které již
pravidelně přispívá i obec Radiměř. Kostel sv. ANNY je asi největší dominantou obce.
Obec zajištuje na základě dlouhodobého bezúplatného pronájmu provoz místního
hřbitova. V letech před rokem 2015 byly obcí zabezpečeny dva úseky hřbitovní zdi, kde
hrozilo její sesunutí. Také proběhla sbírka v obci, kdy byly vybrány finance na opravu
jedněch věžních hodin.
Rok 2015 40.000,- Kč příspěvek obce na údržbu kostela – restaurování maleb
v kostele.
Rok 2016 45.000,- Kč příspěvek na údržbu Kostela – oprava olejomalby,
restaurátorský průzkum schodiště, oprava elektroinstalace kostela.
Rok 2017 163.000,- Kč
– Poličská stavební s.r.o., zaměření a projekt schodiště - 63.490,- Kč a odbourání
schodiště - 99.510,- Kč - dotace Pardubický kraj - 130.000,-Kč, obec - 49.000,- Kč.
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Rok 2018
Poličská stavební s.r.o. – betonování schodiště 268.390,- Kč
Dotace Pardubický kraj 200.000,- Kč
Obec Radiměř
200.000,- Kč
Rok 2019
Kamenné zábradlí
418.250,- Kč
dotace Pardubický kraj 325.000,- Kč
obec Radiměř
250.000,- Kč
Rok 2020
Dotace Pardubický kraj 100.000,- Kč
Obec Radiměř
250.000,-Kč
Náklady za rok 2017, 2018, 2019, 2020 163000 + 268390 + 418250 = 849.640,- Kč
Celkové náklady opravy kostela v roce 2019
Poličská stavební s.r.o. zaplaceno 1.308.494,- Kč
Náklady na lešení
810.832,- Kč
Ostatní oprava věže
497.662,- Kč
Farnost oprava kříže, velké báně, zlacení - zajistil finance pan farář 199.163,- Kč
Celá oprava částka 1.507.657,- Kč
Finance: Dar obce Radiměř 250.000,- Kč
Dotace ministerstva 432.805,- Kč
Pojišťovna
335.287,- Kč
Dary farníků
350.607,- Kč
Družstvo Radiměř
80.000,- Kč
z účtu Farnosti
58.958,- Kč
celkem
1.507.657,- Kč
Náklady lešení:
Stavba lešení:
bourání lešení
výtah
doprava
Pronájem lešení
celkem

197.600,- Kč
115.200,- Kč
49.000,- Kč
80.000,- Kč
369.032,- Kč
810.832,- Kč

Oprava věže, omítky, nátěry, klempířské prvky 497.662,- Kč.
Zaplaceno Poličské stavební s.r.o. 1.308.494,- Kč.
Farnost oprava kříže, báně, zlacení, zajistil Farář Michut.
Oprava kříže – kováři
6.000,- Kč
zlacení báně, kříže
84.525,- Kč
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oprava klempířských prvků 51.530,- Kč
2x oprava svodu a lešení
28.000,- Kč
tesařské práce
8.000,- Kč
bleskosvod
21.108,- Kč
199.163,- Kč
Na kostele bylo 23 pater lešení, po věžní hodiny 15 pater, od věžních hodin po kříž
8 pater lešení. Výška kostela po okapy 19,40 m od okapu po hodiny 12,60 m od hodin
po kříž 18 m. Výška celého kostela 50 m. Měřil osobně farář.
V současné době na náklady obce a po dohodě s panem farářem probíhá realizace
osvětlení kostela sv. ANNY – kostelní věže ze tří stran a dále osvětlení prostoru vstupu
směrem ke kostelu k lepší orientaci na hřbitově v podzimních a zimních měsících, kdy je
již brzy tma. Osvětlení bude napojeno na provoz veřejného osvětlení s možností
vlastního ovládání.

Oprava Božích muk u polní cesty směrem na Vendolí
Oprava božích muk u polní cesty směrem na Vendolí již probíhá.
Muka byla po stavební stránce vyspravena doplněním chybějícího
zdiva a byly opraveny poškozené fabióny a dále bude ještě
doplněno základovým materiálem, který z jedné strany částečně
chybí. Samotná stavba byla odkopána po obvodě pro uložení
drenážní odtokové vrstvy a zpevnění plochy okolo božích muk.
Přikládáme fotografii současného stavu opravy božích muk.
Roman Satrapa, starosta

NABÍDKA OBČANŮM
Nákup Svitavsko – Textilní banka.cz
Textilní banka.cz Vám přináší možnost – Rozvoz potravin až do domu. Jedná se o
možnost nákupu přes zřízený eshop: https://nakupSY.online, přes který si mohou
zákazníci vytvořit objednávku dle nabízeného zboží. K dispozici je také kontaktní osoba,
která s těmi, kteří doma počítač nemají, objednávku udělá přes telefon 777 119 399.
Objednávky se uzavírají do 17:00 hodin vždy na druhý den tak, aby se zboží stihlo
připravit k rozvozu. Objednávka na pečivo do 14:00 hodin, je zajištěno vždy čerstvé,
odebírané v den rozvozu a také mnoho dalších potravin. Vaše objednané potraviny Vám
budou doručeny až do domu a je možné platit platební kartou tak hotově.
Suchánková Alena

Zásilkovna Radiměř
Dne 26.10.2020 bude nově otevřena zásilkovna v obci Radiměř na č.p. 178 (bývalá
provozovna Kras). Vchod do výdejního místa zásilkovny je zepředu, u dveří je zvonek,
bude zde i cedulka s telefonním číslem a provozní dobou.
Radiměřský zpravodaj
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Provozní doba:
PO - PÁ 8:00 - 14:00, 19:00 - 20:00
SO a NE 19:00 - 20:00

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Opékání buřtů na školní zahradě aneb ještě jsme to stihli
Bývá dobrým zvykem, že žáci 6. ročníku po přestupu na 2. stupeň absolvují tzv.
adaptační pobyt. V nastalé době se pobyt scvrkl na tři hodiny práce s pedagogy z
Pedagogicko - psychologické poradny v Ústí nad Orlicí a dvě odpolední hodinky na
školní zahradě. Nicméně, náladu jsme si zkazit nedali a hned v úvodu si slíbili, že si vše
pořádně vynahradíme v dalším pololetí.
Po obědě nám ani nacpaná břicha nezabránila vrhnout se s vervou na opékání buřtů.
Běhěm celého kulinářského procesu jsme si stihli hezky popovídat.
Vyprávět a hlavně umět naslouchat, být tolerantní, umět pomoci druhému, neshazovat
se navzájem a nevysmívat se druhým, tak je možné definovat cíl celého adaptačního
odpoledne. A děti z naší šestky to zvládly na výbornou!
Nám nezbývá než věřit, že jim to vydrží. Na závěr je ještě třeba vyřknout naše
společné přání, ať se všichni sejdeme zase ve škole.
Sylva Těšínská, třídní učitelka
Tereza Zelyczová, asistenka pedagoga (skvělá – pozn. tř. uč)
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Z HISTORIE

Požáry v České a Moravské Radiměři - 3. část
49. Jandl Rosalie
Č. Radiměř 84 neexistuje
15.5. 1870
50. Jandl Josef
Č. Radiměř 83 pan Roman Kryštof
29.6. 1870
51. Drescher Johann Č. Radiměř 86 neexistuje
21.7.1870
52. Täumer Johanna Č. Radiměř 176 neexistuje
23.9. 1870
53. Ehrenberger Josef Č. Radiměř 44 Sokolovi
19.10.1870
54. Jandl Anton
Č. Radiměř 74 pan Sedlák Karel
15.3.1871
55. Grotz Anton
Č. Radiměř 75 po válce Teplý Miloslav 15.3.1871
56. Haupt Annemarie M.Radiměř 75
pan Mička Jan
3.4.1873
57. Haberhauer Anton M. Radiměř 42 pan Šplíchal Libor
3.9. 1873
58. Jandl Annamarie M. Radiměř 84 pan Vít Federsel
13.9.1873
59. vdova Hankova Č. Radiměř 42 Škrancovi na d. konci 13.10.1873
Ve čtvrtek o posvícení. Právě byl čištěn mlýnský
příkop a v něm žádná voda.
60. Schwab Josef
Č. Radiměř 40 pan Emil Pospíšil
20.10.1873
61. Haberhauer Josef Č.Radiměř 38
pan Josef Kincl
23.10.1873
62. Binder Josef
M. Radiměř 206 neexistuje
6.6. 1874
63. Thon Josef
M. Radiměř 93 paní Adámková Jana-d. konec 8.8.1874
64. Fohler Franz
M. Radiměř 94 dříve Švoncovi
8.8.1874
Oba sousední domy hořely současně.
65. Hein Anton
Č. Radiměř 62 Bednářovi- Kocianovi
7.9.1874
66. Binder Anton
M. Radiměř 66 dnes Skružní
31.10.1874
67. Hein Julius
M. Radiměř 65 neexistuje
31.10.1874
68. Müller Johann
Č. Radiměř 61 pan Odvárka
5.4.1875
69. Fohler Johann
Č. Radiměř 55 Jiří Totušek
6.11.1875
70. Jandl Rosalie
Č. Radiměř 71 dříve pí. Pospíšilová
17.9.1876
71. Hein Johann
Č. Radiměř 89 pan Polanský
25.10.1876
72. Haberhauer Johann Č. Radiměř 66 dříve Gaberův mlýn
17.8.1877
Dnes dolní hasičská zbrojnice. Při požáru se zadusil
všechen dobytek.
73. Kirschbaum Johann Č. Radiměř 100 po válce p. Ant. Peterka 22.8.1877 (na dolním
konci)
74. Haberhauer Johann M.Radiměř 102 po válce Palbuchta Jan 14.10.1877, potom p.
Popelka
75. Linhart Anton
M.Radiměř 103 po válce Vávra František 14.10.1877, dnes
Kupčík Zdenek
Radiměřský zpravodaj
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76. Haupt Ferdinand M. Radiměř 190 neexistuje
1.6.1878
77. Felkl Josef
M. Radiměř 191 pí. Holasová
1.6.1878
78. Doleschal Josef M. Radiměř 214 neexistuje
19.6.1878
79. Felkl Ignatz
Č. Radiměř 79 neexistuje
29.6.1878
80. Freisleben Franz M.Radiměř 89
19.8.1878
Dům stál na pozemku vedle domu dříve pekařství
Částka.
81. Achtl Johann
M. Radiměř 90 pekařství Částka
19.8.1878
82. Haupt Johann
M. Radiměř 73 více nepostaveno
1.10.1878
83. Neumann Franz Č. Radiměř 99 dům na dolním konci 17.11.1878
Dnes neexistuje.
84. Haberhauer Vinzenz M. Radiměř 100 po válce Kroupa Josef p. Jakubů 11.2.1879
85. Haberhauer Josef Č. Radiměř 28 tehdy hostinec, po válce p. Lopour Josef , dnes
Ditrichovi 31.3.1879
86. Grotz Josef
M.Radiměř 129 pan Luboš Vraspír
6.4.1879
Karel Mauer

FOTO - RŮZNÉ

Oprava lávky v dolní části obce
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Zahájení prací na č.p. 316 - bývalá horní školka

Převoz Božích muk nalezených na katastru obce Radiměř

Vydává Obecní úřad Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032. Redakční rada: Mgr.Radka Satrapová, Anna
Peňázová ml., e-mail pro příspěvky: radimersky.zpravodaj@seznam.cz. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Zpravodaj
je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách obce www.radimer.net.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@radimer.net. Uzávěrka příštího čísla bude 20.listopadu 2020
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Otevřený dopis zastupitelům obce:
Vážení zastupitelé,
jako letití občané Radiměře a obyvatelé bytovek rozhodně s žádnou výstavbou nových bytovek a dalších
cest (silnic) nesouhlasíme.
Žijeme tu na vesnici z toho důvodu, protože je tu příroda, kterou i nadále chceme zachovat.
Nechceme tu sídliště, proto žijeme na vesnici.
Jak už tu nedávno do zpravodaje někdo psal, že střed obce je už nyní hodně zastavěný, tak s tím jen
souhlasíme a nová výstavba by přinesla na tento kousek dalších cca 70 lidí, spoustu aut a žádná zeleň by
zde nezbyla a dle nákresu i silnice zezadu bytovek a okolo stávajících bytovek by byl jen asfalt. Jsou tu
občané (většina), kteří topí tuhými palivy a během roku si ukládají dřevo u bytovek, mají postavené
přístřešky na dřevo a ty by se s největší pravděpodobností musely zbourat, protože tu bude cesta a
parkoviště. Rozhodně není možné, aby byla parkovací místa, tam kde jste v nákresu zakreslili. (u kotelen
apod.) A to z důvodu, že sem jezdí auta s uhlím a musí tu být též prostor pro integrovaný záchranný
systém.
Argument obce, že již v roce 1986 zde měli stát 4 bytovky, tak ano v plánu to sice bylo, ale bylo to
plánováno pro zaměstnance JZD, lidé kteří by tu pracovali. A taky tu nebyl střed tolik zastavěný
(zabydlený). Podívejte se sami, co ve středu obce rychle vyrostlo. V tehdejším územním plánu nebylo
počítáno s výstavbou čtyř rodinných domků naproti řadovkám, MS Protech, nové byty na bývalé
přidružené, před ní nové čtyři dřevostavby, další výstavba za bývalou Rastou a za hřištěm, další parcely se
plánují za řadovkami a na bývalé pile (Kostkovo). Je toho zkrátka na tom středu obce hodně. Tím nemáme
nic proti obyvatelům co na přidružené a nebo těm kteří již v postavených domcích žijí a nebo obyvatelům
co chtějí stavět, jde pouze o výběr vhodného místa. Co tu zbyde nám? Kam si v létě sedneme s přáteli,
rodinou, dětmi? Nezůstane nám tu místo ani na posezení u ohně nebo, že bychom si rozdělali ohýnek na
asfaltu? Vám některým z rady obce či zastupitelstva by se to líbilo?
Proč zastupitelé, kteří mají za svými domy velké pozemky je neprodají developerům a nenechají postavit
bytovky za svými domy.
Vesnický život a vesnice přestane být vesnicí.
Střed obce bude sídliště jen s kupou aut a popelnicemi na jednom místě.
Opravdu musíme stavět za každou cenu nebo jde jen o peníze a nebo o něco jiného??
Když jsme skoro všichni obyvatelé bytovek přišli na zasedání zastupitelstva, čekali jsme nějaké pochopení
našich argumentů, ale nestalo se tak.
Kdo z Vás, kteří jste v zastupitelstvu, by chtěl mít tolik bytů, lidí a aut před okny nebo na zahradě?
Panu radnímu Ing. M. K. se nelíbilo, že mu občas projede auto pod okny na Rohoznou a nám u bytovek by
jste to chtěli „zokruhovat“ ??
Samozřejmě, že chápeme, že obec chce vyjít vstříc novým zájemcům o bydlení a chce dát možnost bydlení,
ale proč se tedy bytovka nepostaví dole u kuželny?
Nedávno se ve zpravodaji mluvilo až o třech parcelách na bydlení v místě bývalé kuželny, tak proč na
takovém větším místě bytovku nevystavět? To není pro Vás zajímavé místo? Nebo by se to také nelíbilo
občanům níže? Proč třeba nevyužít budovu vedle nynějšího OÚ (Musilovo), kterou obec vlastní a
nezamyslet se nad tím, zda to nevyužít pro nové byty? Na tomto místě by též mohla stát bytovka. Pokud
ovšem někteří zastupitelé budou operovat tím, že obec na to nemá finance a celé by to nepokryla, tak ať se
to také zadá developerské firmě nebo že by to nešlo se nad tím nějak zamyslet? Opravdu chcete, aby
stávající občané se zamýšleli nad tím, zda tu zůstanou nebo se raději odstěhují?
Jsou tu lidé, co tu mají pronajaté zahrádky, celé roky na nich pracují a tím zkrášlují vzhled obce a další
obyvatelé z obou bytovek, by měli zájem o zahrádku také. Proč jim nevyjít vstříc? Zahrádky a posezení

k životu na vesnici patří. O tyto zahrádky byl zájem i o odkup a to i za cenu stavební parcely, bohužel jim
nebylo vyhověno. Vznikly by tu další pěkné zahrádky a zázemí pro děti, která tu nyní jsou a další budou.
Nemáme tu jinou možnost zahrádek než tuhle. Proč tu přírodu a zeleň nezachovat? A to jsme v roce 2019
dostali jako obec ocenění zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a přesto nám tuto zeleň o kterou
pečujeme chcete vzít.
Jde tu opravdu jen o blaho občanů? Nebo jen o blaho a prospěch některých jednotlivců. Píšete do
zpravodaje, aby výstavba se rozběhla co nejdříve? Bez vážného uvážení? Co se za tím asi tak skrývá? Proč
tak spěchat?
Teď tu někteří zastupitelé chtějí bytovky a přitom to není tak dlouho, co se tyto pozemky nabízeli jako
parcely na stavby rodinných domů. A teď se používá obrat, že je to v územním plánu jako parcely na
výstavbu dvou bytových domů.
Pro tohle na vesnici určitě nežijeme.
Naše zahrádky a zeleň nám vezmete a nové bytovky zahrádky mít budou? To myslíte opravdu vážně? Jen
ať jsou peníze a hurá dát šanci developerům ať to tu zastavějí, ať mají svoje zisky a my jako obec budeme ti
nejlepší, protože myslíme na blaho občanů.
Závěrem chceme říci, že chápeme, že chcete dát šanci na bydlení hlavně mladým lidem, víme od pana
starosty, že zájem je veliký. Také víme, že díky novým občanům by mohla mateřská i základní škola získat
nové děti. Což by bylo dobré, školu i školku máme krásné, ale nikde není napsáno, že budoucí děti by školu
i školku navštěvovaly. Už v současné době máme školku plně obsazenou (což řekl pan starosta sám na
zasedání rady). Žádáme o projednání našeho požadavku – ať výstavba bytovek je v jiné části obce, kde to
není tolik zalidněné. Nechceme dělat zbytečné zlo a chápeme zastupitele obce, ale bydlíme tu skoro 30 let
na bytovkách a věřte, že víme, co obnáší společné bydlení na bytovce oproti rodinnému domu. Nechceme
se dívat z okna na auta, popelnice a dvě bytovky. Chceme tu chodit s dětmi a netrnout hrůzou co se stane,
když to tady bude „zokruhované“ a bude větší silniční provoz. Chceme si mít kde sednout, chceme tu mít
zeleň. Roky se tu staráme o obecní prostory kolem bytovek, aby to tu vypadalo hezky, aby tu bylo pěkné
prostředí a to na vlastní náklady (kromě pozemku u potoka).
Veškeré keře, stromy i sekačky máme z vlastních zdrojů. Dopřejte nám tu možnost tu prožít klidný rodinný
život a dožít klidné stáří. Život není jen o mladých lidech, kteří by tu byli, ale měli by jste brát ohled na nás
starší, kteří tu žijeme od mládí. A další negativní dopad by pro nás měla nová výstavba a to tím, že by
automaticky snižovala tržní hodnotu našich bytů.
Jako jeden z posledních bodů by nás zajímalo, kterou developerskou společnost zprostředkovala paní Mgr.
J. S. s její společností Jolly reality s.r.o. Blatného 1831/26 Brno. Vzhledem k tomu, že paní J. S. nemá na
internetu žádnou stavební, zprostředkovatelskou a developerskou historii. Tato společnost působí na nás
nevěrohodně.
Jsme přesvědčený, že pan místostarosta J. Č. nebo kdokoliv jiný z rady už má spoustu argumentů, jak nám
naše názory smést ze stolu. Rádi bychom věřili, že zastupitelé, kteří získali při volbách důvěru Radiměřských
občanů a tím i naši, budou naslouchat jejich požadavkům a jejich názorům, proto jsme si je zvolili. Že budou
hájit naše zájmy a ne zájmy lidí, kteří je vůbec nevolili a kteří tu vůbec nebydlí. Prosíme o Vaši odezvu,
jelikož se nebudeme moci zúčastnit dálšího jednaní zastupitelstva obce, kvůli nastalé „covidové“ situaci.
V tomto článku vyjadřují svůj názor skoro všichni obyvatelé bytovek až na jednu rodinu čp. 435 a 436.

