ZPRÁVY Z OBCE
Vánoční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku 2020 a s tím přicházející vánoční svátky, které jsou pro nás
vždy symbolem příjemné atmosféry a rodinných setkání. Nejenom děti se těší na
rozsvěcení vánočních stromečků a ozdob v době adventu, na pečení cukroví
a v neposlední řadě na nadělování vánočních dárků od Ježíška.
Letošní atmosféra vánoc bude bohužel zásadně ovlivněna pandemií, ale věřme, že
bude lépe. Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků v kruhu
nejbližší rodiny, klid a vánoční pohodu, dětem hodně dárků a všem hlavně hodně zdraví,
štěstí a pracovních i osobních úspěchů v novém roce. Přeji nám všem, abychom to vše
společně zvládli a sešli se již v klidnější atmosféře v období příštího roku.
starosta obce Roman Satrapa

Poděkování zaměstnancům obce
Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnancům obce za odvedenou celoroční
i sezónní práci, kterou prováděli v letošním roce pro obec, kdy se starali o celkový vzhled
obce, odvozy bioodpadu, úklid čekáren, údržbu dětských hřišť, o údržbu výsadeb zeleně
a o mnoho dalších prací.

Život v naší obci v roce 2020
Vážení spoluobčané,
dovolte mi zhodnotit letošní rok, na který určitě budeme chtít všichni co nejdříve
zapomenout. Nebyl asi příznivý pro nikoho z nás, vlivem pandemie COVID – 19, se
kterou jsme se začali potýkat na jaře nejen my, ale i celý svět. Od jarních měsíců tohoto
roku se s touto pandemií učíme žít vlivem různých nařízení vlády a hygienických
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opatření, které nás, až do dnešních dní omezují na běžném životě, který jsme byli zvyklí
žít. Tato omezení jsou pro nás všechny nepříjemná a je náročné je zvládat i po psychické
stránce. Ať už se jedná o omezování kontaktu s přáteli, v rodinách, v nemocnicích se
svými blízkými, nebo zavřené školy a řešení náročné online výuky, uzavřená pracoviště,
nejisté příjmy a spousta dalších negativních vlivů.
Provozu a života na obci včetně činnosti neziskových organizací a spolků se také tato
pandemie dotkla právě omezováním provozu obce a dodržováním hygienických nařízení,
omezováním schůzek a setkávání – zrušením spolkových akcí, akcí pořádaných ZŠ, MŠ,
kulturních akcí obce, plesů, společenských akcí pro děti, sportovních utkání, tréninků,
volnočasových sportovních aktivit atd.
V této souvislosti bych také připomněl zajištění roušek pro naše občany v jarních
měsících, kdy roušky byly nedostatkovým zbožím. Šití roušek jsme si zajistili sami za
pomoci našich šikovných občanů, kteří se do této akce zapojili. Byly našity, vyprány,
vyžehleny a rozvezeny roušky jak pro děti, dospělé, tak pro naše seniory. Obec také
zajistila nákup dezinfekce a její distribuci mezi občany. Snažili jsme se zajistit tyto
ochranné pomůcky pro všechny občany a hlavně pro nejohroženější skupinu obyvatel,
pro naše seniory.
Tímto bych chtěl všem našim občanům, kteří se na této pomoci podíleli ještě
jednou velice poděkovat.
Pandemie vlivem vyhlášených omezení začíná pomalu ustupovat, ale zima 2021 bude
ještě asi v omezeném režimu různých nařízení. Musíme doufat v lepší zítřky, že od jara
2021 snad už bude lépe a budeme se vracet již k normálnímu životu. Chraňte sebe i své
blízké. Mějte prosím trpělivost a neztrácejte optimismus a dobrou náladu. Bude zase
dobře jako dřív.
starosta obce Roman Satrapa

Desetileté výročí
Rok se s rokem sešel a v listopadu tuplynulo již deset let, kdy jsme společně s panem
místostarostou stanuli ve vedení obce.
Za uplynulé desetileté období bychom chtěli poděkovat všem zastupitelům, kteří se
s námi v této době podíleli na rozvoji obce, až do dnešní doby, kdy se stále snažíme
naplňovat náš program, který jsme si dali jako stěžejní cíl tohoto volebního období. Od
roku 2010, kdy jsme vedení obce převzali jsme řešili nespočet investičních akcí, ať už
v rámci dotací tak i z vlastních zdrojů, na základě našeho programu nebo požadavků
našich občanů.
Namátkou - výstavba kanalizace, oprava ZŠ, oprava MŠ, vybudování dětských hřišť,
investice do kostela, opravy sakrálních staveb, opravy vodovodů, vybudování obchodu,
oprava hasičárny, regenerace zeleně v obci, různé výsadby po obci i mimo obec (získání
zelené stuhy – vesnice roku 2019), Workautové hřiště, nákup hasičského auta a spousta
dalších akcí, které přispěli k zlepšení našeho života v naší obci.
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Ve vedení obce je také radní J.Bureš, který svoji funkci zastupitele (radního) vykonává
déle než 40 let. Zde se patří smeknout klobouk a poděkovat mu za jeho práci pro obec.
Chtěl bych touto cestou poděkovat našim příznivcům, spolkům, neziskovým
organizacím obce a aktivním občanům za dobrou spolupráci, kterou se snažíme přenášet
na naše občany pořádáním různých kulturních a sportovních akcí, plesů, zábav a jiných
akcí. Věřím, že jsme Vás nezklamali a bude se nám i nadále dobře spolupracovat. Za ty
roky jsme se také utvrdili v tom, že „Není možné vyhovět všem.“ My jsme se svým
slibem na začátku volebního období zavázali ctít vždy zájem obce jako celku. Věřte, že
to není opravdu vždy jednoduché rozhodování.
Děkujeme za spolupráci.
starosta obce Roman Satrapa

Osvětlení kostela
V měsíci listopadu byla provedena realizace nasvětlení kostela sv. Anny, které provedl
p. V. Fedrsel. Tato akce byla již dlouhodobě plánována, jak z podnětu některých občanů,
tak i ze strany radních, kteří se touto záležitostí zabývali, a za dohody s panem farářem.
Vzhledem k opravám, které probíhaly na kostele sv. Anny, se čekalo na jejich dokončení.
Rada obce poté oslovila p. Fedrsela o zpracování nabídky na osvětlení kostela, které bylo
konzultováno s odbornými firmami na doporučení svítidel pro tento účel. Také jsme při
této záležitosti osvětlili vstup do kostela směrem na hřbitov pro lepší orientaci
návštěvníků a bezproblémový pohyb po chodnících a schodišti na hřbitově. Dle dobré
odezvy z obce usuzuji, že se tato akce zdařila a náš kostel je opravdu vidět vzdušnou
čarou z mnoha okolních katastrů a příjemně vyniká i z různých pohledů z naší obce.
Foto na konci zpravodaje.

Otevírací doba obecního úřadu
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
01.01.2021
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Zimní provoz sběrného dvora
Sběrný dvůr bude dne 26.12.2020 uzavřen.
V zimním období bude sběrný dvůr otevřen jedenkrát za 14 dní v sobotu: 02.01.2021,
16.01.2021, 30.01.2021, 13.02.2021, 27.02.2021, 13.03.2021, 27.03.2021, 10.04.2021.

Nové pohlednice obce Radiměř
Od začátku ledna bude možné na obecním úřadě zakoupit pohlednice obce, které jsme
nechali vyrobit ve třech různých variantách. Vzhled pohlednic je zveřejněn na webových
stránkách obce a na aplikaci.

Tříkrálová sbírka 2021 – Jak to bude?
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, jak bude probíhat tradiční Tříkrálová
sbírka 2021. Letos nám však Covid míchá karty, a tak ani my dosud nevíme, jakým
způsobem největší sbírka v ČR proběhne.
Jisté je, že Vaše dary, které prostřednictvím Tříkrálové sbírky naše Charita získá,
slouží a bez nich bychom nemohli uskutečnit mnoho dobrého. Letos jsme z výnosu
sbírky pořídili moderní schodolez, díky kterému mohou klienti pečovatelské služby např.
k lékaři, i když by se jinak ze schodů a do schodů nedostali. Z prostředků sbírky
(a Pardubického kraje) jsme zakoupili také auto Ford Ka, rovněž pro pečovatelskou
službu, takže ho již můžete vídat i ve vaší obci. Pomohli jsme mnoha rodinám s dětmi,
které potřebovaly přímou pomoc, letos jsme potřebným netradičně zakoupili např.
komín.
Výtěžek nadcházející sbírky 2021 bychom rádi použili na nákladné technické
vybavení nové služby Domácí zdravotní péče, kterou pro Vás chceme otevřít v průběhu
roku 2021. Usilujeme o vznik domácí ošetřovatelské a paliativní péče, která nyní ve
Svitavách chybí a přinesla by občanům Svitavska obrovskou pomoc v péči o nemocné
a umírající. Samozřejmá bude již tradičně i přímá pomoc osobám v sociální nouzi.
O tom, jak sbírka proběhne, Vás budeme informovat prostřednictvím dostupných
sociálních sítí a dalších kanálů, jakmile budeme vědět víc. Informace o sbírce se k Vám
dostanou také těsně před začátkem sbírky formou aplikace, hlášení místního rozhlasu
nebo na webových stránkách obce.
Budeme Vám vděčni, pokud charitní dílo podpoříte a zachováte Tříkrálové sbírce
věrnost i v této složité covidové době. Právě ona ukazuje, jak je naše práce pro občany
potřebná a nezbytná.
Mgr. Vendula Kouřilová
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Odpověď na dopis obyvatelům bytovek č.p. 435 a 436
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Mikulášská besídka
Vzhledem ke coronavirovému opatření
nemůžeme letos uspořádat Mikulášskou
besídku. Proto jsme se společně s obcí Radiměř
rozhodli balíčky dětem předat i bez besídky.
Balíčky pro děti z mateřské školky předáme do
MŠ a děti si je odnesou domů. Pokud dítě
nebude ve školce, rodiče si tam balíček
vyzvednou.
Balíčky pro školáky by mohly děti dostat
také ve škole, ale uvidíme, jaká budou další vládní opatření a rozvolnění. Pokud to
situace nedovolí, budou balíčky dovezeny přímo domů.
Věříme, že dětem alespoň takto zpříjemníme Mikuláše a uděláme jim radost. Také
doufáme, že další naše společná akce už bude bez omezení a vše si společně užijeme.
A také bychom touto formou chtěli popřát všem krásné svátky vánoční, pohodu, klid,
a hlavně pevné zdraví.
Za celý tým SRPDŠ Lenka Klofandová

HISTORIE
Požáry v České a Moravské Radiměři - 4.část
87.Haberhauer
Lorenz

M. Radiměř 108 p.

Josef Škorpík
dolní konci

88. Hackel Anton

Č. Radiměř 43

statek p. Štarhy na 6.11.1879 při hostině
dolním konci

89. Binder Josef

M.Radiměř 206

více nepostaven

90. Fohler Johann

Č. Radiměř 81

po válce Báča Ant. 21.5.1880
dnes Matouškovi

91.Kirschbaum
Hironimus

Č. Radiměř 54

po
válce
Bohuslav
Teplý Emil)

92. Haupt Anton

M. Radiměř 104

neexistuje

18.10.1880

93. Drescher Johann Č. Radiměř 85

neexistuje

17.12.1880

94. Achtl Theresia

M. Radiměř 90

Částkovo pekařství

9.5.1881

95.Ehrenberger
Franz

Č. Radiměř 65

po válce p. Šafr, dnes 9.5.1881
p. Havlíček Libor
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96.Kirschbaum Josef M. Radiměř 92

po válce p. Juránek 9.5.1881
Josef

97. Hackel Anton

Č. Radiměř 43

statek pana Štarhy na 16.7.1881
dolním konci

98. Hein Johann

Č. Radiměř 47

Ondřejkovi

99. Haupt Ferdinand M. Radiměř
neexistuje
požár vznikl v 10 hod dopoledne

22.9.1881

190 24.6.1882

K tomuto požáru poprvé vyjeli místní hasiči :
1. velitel Alois Haberhauer – truhlář Č. Radiměř 4 (dříve pan Prchal Václav), zástupce
Julius Haupt - mlynář M. Radiměř 40 (Hauptův mlýn )
Datum tohoto prvního výjezdu hasičů bylo v Radiměři zaznamenáno jako významná
událost, která byla při všech vesnických slavnostech vždy vzpomenuta.
Během večerního představení 8.12.1881 vyhořelo ve Vídni divadlo Ringtheater.
Přibližně 400 hostů uhořelo nebo bylo na chodbách ušlapáno a umačkáno. Nářek
pozůstalých byl srdcervoucí. Přitom přišel o život jeden obchodník z České Třebové
jménem Rybička a mnozí cizinci.
Požáry v České a Moravské Radiměři
od založení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1882.
1. Ferdinand Haupt

M. Radiměř 190

neexistuje

12.9.1882 o půl
jedné v noci

2. Josef Linhart

Č. Radiměř 101

po válce Peterka
Slavomír na dolním
konci

24.9.1882 o půl třetí
v noci

3. Seidl M.

Radiměř 109

neexistuje

14.9.1882

4. Johann
Haberhauer

M. Radiměř 97

pan Jiří Doskočil

3.9.1883 o půl druhé
odpoledne

5. Johann Weis

Č Radiměř 51

dnes p.Bauer L. a
Trnečka M.

27.3.1884

6. Aloisie
Haberhauer

M. Radiměř 8

tehdy pivovar, dnes 13.7.1885 ve dvě
pí. Smělá , p. Linhart hodiny odpoledne

7. Johann Hein

M. Radiměř 106
neexistuje

2.4.1886

8. Johann Haupt

Č. Radiměř 68

více nepostaveno

7.7.1886

Tento člověk byl mnohými v podezření, že na dolním konci založil mnoho požárů.
Dozvěděl se, že je v podezření, neboťi jeho vlastní žena jej podezřívala. Během požáru
u Fr. Thona č.105 byl požární hlídkou objeven a soudně zadržen. Neboť nebylo žádných
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průkazných důkazů, byl propuštěn. Prodal všechna pole a obě spáleniště a s hotovostí
3000 zlatých zmizel z vesnice. O jeho ženu a děti se musela postarat vesnice. Když po
několika letech jmění prohýřil, vrátil se zcela zanedbaný do Radiměře. Čtyři roky se
potuloval vesnicí a když všude viděl jen zavřené dveře, byl jednoho rána roku 1900
nalezen oběšený ve stáji u Franze Schwaba M. Radiměř 16 ( dnes na pozemku stojí dům
Vladimíra Obra).
Domněnky, že byl skutečně tím žhářem se ještě umocnily, protože během jeho
nepřítomnosti a po jeho smrti v roce 1900 se vyskytlo velmi málo požárů, vzlášť žádné
podezřelé. K tomu, že opustil Radiměř jsem pravděpodobně velmi přispěl. Když jsem jej
potkal v hospodě kde zase vedl drzé řeči, řekl jsem mu: „ Ty snad věříš, že mám z tebe
strach ! Příště když ve vesnici zase vypuke požár nepoběžím k ohni, ačkoli jsem zástupce
velitele hasičů, nýbrž k tvému domu, abych se podíval jestli jsi doma. Mě nemůžeš udělat
nic více než mi něco taky podpálit“. Ten chlap bydlel v mém sousedství a měl ze mne
respekt.
Karel Mauer

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Jak budeme letos slavit vánoce?
Otázka nijak originální. Odpověď ve
chvíli, kdy píšu tyto řádky (ani ne
polovina listopadu), je tak říkajíc „ve hvězdách“. Ostatně hvězda vedla mudrce do
Betléma k události, která je v centru vánočního příběhu dodnes. Tak o tom píše biblické
Matoušovo evangelium. Taky hned pokračuje, jak Josef s Marií a čerstvě narozeným
dítětem uprchli do Egypta, protože vládce Herodes chtěl dítě zahubit. Taková vánoční
idylka... Evangelista Lukáš zase píše o narození ve chlévě. To je to místo, kde bývá
obvykle dost vlhko a mazlavo, celkem těsno, uvnitř dobytek, mezi kterým se člověk
opatrně proplétá. Pravda je, že ve chlévě bývá aspoň trochu teplo a v krmelci (jesle se
tomu taky říká) sušeji. Nicméně k narození dítěte by si takové místo jeden nevybral.
Jenže jinde nebylo kde. Ony „první vánoce“ provázela provizoria a operativní řešení.
Můžeme to přijmout jako výzvu. Letos nám nezbývají, než operativní řešení, která moc
plánovat nejdou. Podstata poselství oněch „prvních vánoc“ není ani v idyličnosti, ani v
kdovíjaké pohodě. Spíš jde o ujištění: i když není, kde hlavu složit, i když u moci je krutý
a zlý vládce, před kterým se musí prchat, nic a nikdo nemá šanci zastavit pronikání
Pokoje a Dobré vůle pro každého. Tak i letošní vánoce, přes všechny otřesy a nejistoty,
přes všechna omezení a bolesti, můžeme prožít jako ujištění o neutuchající síle, která má
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moc proměňovat i tu nejtemnější mysl, otevírat uzamčená srdce, dodávat naději a hledat
cestu jak šířit pokoj a dobrou vůli přes roušky a třeba i přes zavřené dveře.
Obvykle vás na tomto místě zveme k vánoční hře dětí a mladých na čtvrtou adventní
neděli do Svitav a ke svátečním bohoslužbám v Radiměři. Letos nevíme, co bude. Víme,
že budeme hledat cestu, jak Boží blízkost v daných podmínkách prožít. Máte-li zájem,
sledujte webové stránky http://svitavy.evangnet.cz/
Filip Keller, evangelický farář

PODĚKOVÁNÍ
PF 2021
Děkujeme našim zaměstnancům za dobře odvedenou práci.
Děkujeme všem zákazníkům za využití našich služeb.
Děkujeme všem cestujícím za společné cesty.
Těšíme se na další ujeté kilometry.
Krásné svátky vánoční, plné klidu, míru, lásky, víry a naděje.
Mnoho krásných zážitků s blízkými, úsměv na tváři
a pevné zdraví do roku 2021
vám všem ze srdce přejí
Pavlína a Jaroslav Hnátovi
autobusová doprava Radiměř
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