ZPRÁVY Z OBCE
Epidemie COVID-19
Vážení spoluobčané v minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že se
budeme snažit Vás prostřednictvím sdělovacích kanálů obce informovat o případných
nařízeních vlády. Vzhledem k současné situaci nejsme schopni podávat dostatečně
relevantní informace, které se často mění. Doporučujeme sledovat denní tisk, internetové
a televizní zprávy, kde je většinou vše podstatné sděleno, jaká a kde jsou omezení. Prosím
noste roušku vždy u sebe, abyste ji mohli použít v prostorách a místech, kde je to nařízené.
Vzhledem k současnému vývoji epidemie budeme muset tato opatření respektovat
s ohledem na ochranu zdraví nás všech. Doufám, že se novými opatřeními podaří situaci
zlepšit.

Bezpečný přístup do Základní školy Radiměř
Na základě události, která se stala 14.9.2020 u hlavního vchodu do budovy základní školy,
se rada obce zabývala dne 17.9.2020 bezpečností přístupu dětí do základní školy včetně
úseků silnice III. tř., které jsou v této části dosti zúžené.
Vzhledem k nastalé události vedení školy již ve středu 16.9.2020 zpřístupnilo bezbariérový
vchod do základní školy, který je situován v zadní části objektu z místní komunikace. Po
této místní komunikaci je možný přístup pro všechny děti, ale hlavně pro ty, které jezdí do
školy na kole, chodí pěšky nebo využívají autobusovou dopravu, aby se vyhnuly zúženému
prostoru pro přístup k hlavnímu vchodu po silnici III. třídy. Stávající hlavní vchod je i
nadále funkční a může být využíván hlavně dětmi, které rodiče vozí do školy autem.
Bezbariérový vchod vnímáme jako dostatečně bezpečný. Děti zde přijdou do styku
s dopravním provozem minimálně.
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Tímto bych chtěl požádat rodiče, kteří vozí své děti do školy autem, aby i nadále využívali
pouze původní hlavní vchod a místní komunikaci k bezbariérovému vchodu nezatěžovali
dopravou a neohrožovali tak zbytečně děti, které chodí pěšky nebo jezdí na kole. Rada
obce také navrhla na základě stávajícího dopravního značení v úseku od obecního úřadu
po autobusovou zastávku U kostela provést revizi dostatečnosti dopravního značení na
tomto úseku za účasti dopravní policie, která musí vždy umístění dopravního značení
schválit.
Závěrem bych touto cestou také chtěl apelovat na všechny naše občany-řidiče, kteří tímto
úsekem jezdí i několikrát denně, aby zde dbali bezpečné rychlosti a zvýšené opatrnosti a
mysleli vždy na to, že zde máme naše děti.

Oprava bývalé horní mateřské školy, č.p. 316
V měsíci září byla zahájena oprava bývalé horní mateřské školy, č.p. 316, kde vzniknou
nově 4 sociální byty, které bude obec po dokončení pronajímat. Udržitelnost tohoto
projektu bude trvat 20 let a po této lhůtě si bude moci obec s těmito byty disponovat, jak
bude potřeba. V době udržitelnosti jsou dané jasná pravidla, na základě kterých mohou být
tyto byty obsazeny. Na tyto byty obec nemá zaveden žádný pořadník, jejich obsazení se
bude řešit až po realizaci celkové opravy.

Oprava božích muk směrem na Vendolí
V měsíci září byla zahájena oprava božích muk, na které jsme získali dotaci od
Ministerstva zemědělství ČR. Boží muka budou celkově zrekonstruována, budou zde
umístěna nová okénka ze všech čtyř světových stran. Bude zde také umístěna odpočinková
přírodní dřevěná lavice a informační tabule k historii božích muk.

Burčákobraní a vinný košt
Tato akce se bohužel neuskuteční z důvodu omezení vzhledem k nařízením, které jsou
v současné době v platnosti z důvodu epidemie. Snad v příštím roce bude lépe.

Příloha MF Dnes
Na základě vydaného článku v MF Dnes o naší obci, který připravila paní Mgr. Petra
Junková jsme obdrželi 100 výtisků této přílohy a je možné si tuto přílohu vzít zdarma na
obecním úřadě

Výzva pro občany
V současné době obec zadala zpracování strategického plánu rozvoje obce na roky 2021 –
2031. V této souvislosti bychom chtěli vyzvat všechny naše občany k podání podnětů na
nové investiční akce, rekonstrukce a opravy, přípravy projektové dokumentace pro
budoucí rozvoj obce a drobné neinvestiční akce (do 40 000,00 Kč). Pro podání těchto
podnětů bude zveřejněn na webových stránkách obce dotazník, který budete moci vyplnit
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v elektronické podobě a zaslat na obec. Případně si budete moci přímo na obecním úřadě
dotazník vyzvednout v papírové podobě, vyplnit jej a odevzdat zpět na obecním úřadě.
Dotazníky je třeba odevzdat do 23.10.2020. Na dotazníky odevzdané po tomto datu
nebude brán ohled vzhledem k potřebě zpracování tohoto dokumentu. Budeme rádi, když
se do této tvorby strategického plánu obce na další desetileté období zapojíte a Vaše
podněty budou námětem pro zpracování finálního strategického plánu. Bude určitě využit
stávající strategický plán, který je platný od roku 2015 do roku 2020 a z toho budou
čerpány podněty, které nebyly dosud realizovány a nebo současná doba ukázala, že
se i částečně změnily potřeby obce a některé projekty budou vypuštěny.
Děkujeme Vám všem za spolupráci a budeme se těšit na Vaše podněty ke zlepšení života
v naší obci.

Loučíme se s prázdninami aneb
Piráti z Karibiku se vracejí do školních lavic už je minulostí.
V sobotu 29. 8. proběhla akce s názvem ,,Loučíme se s prázdninami aneb Piráti z Karibiku
se vracejí do školních lavic“. Sešli jsme se v areálu bývalého koupaliště, kde byla pro děti
nachystaná nenáročná trasa a ta byla obsazena piráty s různými disciplínami, kde děti
plnily rozmanité úkoly a sbíraly diamanty. O ty pak hrály na posledním stanovišti skořápky
s pirátem karbaníkem. V areálu koupaliště na děti čekalo ještě malé překvapení v podobě
piráta převozníka na lodičce. Děti si tuto disciplínu moc užily. Nakonec naši hasiči dětem
udělali pěnu.
Musím pochválit všechny děti, byly moc šikovné a celou trasu zvládly a skutečný boj o
diamanty pro ně byl zábavou. A tento den si báječně užili nejen děti, ale i dospělí.
Celá tato akce proběhla za finanční podpory obce Radiměř, za což děkujeme.
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli a pomohli nám ji uskutečnit.
Byli to členové SRPDŠ, hasiči, myslivci, sportovci, kulturní komise a ostatní.
Všem moc děkujeme a těšíme se na další společnou akci.
Za celý tým SRPDŠ Lenka Klofandová
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Klub seniorů
Klub seniorů uspořádal 16.9.2020 turistickou procházku kolem Radiměře pod heslem
„Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla“. Účastníci pochodu jej vyhledali na
své cestě. Úmyslně se naše setkání konalo pouze venku, abychom zabránili nákaze Covid
19.
Počasí nám opravdu přálo. Původním úmyslem bylo navštívit louku s vzácnými rostlinami
a modrásky, ale nakonec jsme rozhodli o méně náročné trase od horní točny. I tak se nám
podařilo motýlky modrásky zahlédnout, dozvěděli jsme se něco o bylinkách, které jsme po
cestě nacházeli a především jsme se v dobré pohodě kochali nádhernou krajinou horní
Radiměře. Turistickou procházku absolvovalo 10 zájemců a na schůzku přibyli další čtyři.
Vše se velmi vydařilo...
Setkat jsme se chtěli, aby nám ostatní pomohli rozhodnout, jak postupovat dál kvůli Covid
19. Rozhodnutí vyznělo takto :
• Pokud budou příznivější podmínky uskutečnit venkovní setkání 7.října 2020 na
fotbalovém hřišti od 14.00 do 17.00 hod. Podmínkou je dobré počasí a aktuální
nařízení státu k Covid 19. Setkávání v rouškách pokládáme za nedobré.
• Pokud se toto setkání neuskuteční rozhodnout dle situace o setkání na začátku
prosince 2020* Poslední variantou je setkání v první polovině roku 2021 dle situace.
• Nikdo z přítomných neměl zájem na ráznějších rozhodnutích.
Pokud se uskuteční říjnové setkání bude vyhlášeno obecním rozhlasem.Všem přejeme
hlavně pevné zdravíčko a hodně životní pohody.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zpátky v lavicích
Školní rok 2020/2021 začal v úterý 1.září. Ten den jako by se samo nebe protrhlo a obdařilo
nás vydatným deštěm. Díky nařízením ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví
jsme letos nemohli zahájit školní rok společně ani v chodbě školy.
Radiměřský zpravodaj
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Řady žáků letos posílilo dvanáct nových prvňáčků. Přivítat je přišel pan starosta. Žáci měli
start školní docházky trochu jiný než jejich předchůdci. Bohužel se nemohli osobně
zúčastnit zápisu a ani adaptační odpoledne pro ně nemohla být organizována. Škola pro ně
tedy byla celkem neznámým prostředím. V rámci přestupu z jiné základní školy pak 1. září
nastoupilo dalších šest žáků do vyšších ročníků. Měsíc však rychle utekl a prvňáčci i noví
žáci si rychle zvykli. Přejeme jim všem, aby se jim mezi námi líbilo a našli mezi námi nové
kamarády.

První školní den pro naše prvňáčky

Letošní školní rok nebude jednoduchý. Nevíme, co nás čeká. Škola se snažila pečlivě
připravit na všechna preventivní opatření proti nákaze tolik skloňované virové nákazy
Covid 19. Do obou budov u vchodu byly instalovány dezinfekční stojany, všechny učebny
a sociální zařízení byly také vybaveny mýdly a dezinfekcí. Do školní jídelny byly
zakoupeny tácy. Byla zde také upravena organizace výdeje obědů. Stejně tak byla
v posledním srpnovém týdnu ještě upravena organizace výuky. Měnilo se složení
jednotlivých skupin tak, aby nedocházelo k míchání většího množství žáků. Všechny
prostory jsou denně dezinfikovány. A tak bych mohla ve výčtu opatření pokračovat dále.
Obávám se, že nebude dlouho trvat a budeme muset opět přistoupit k tzv. distanční výuce.
Škole byla poskytnuta částka cca 186 000 Kč na pořízení softwaru a nových přenosných
zařízení, především notebooků, tabletů a dalších zařízení k provozování výuky na dálku.
V současné době jsme tedy ve stádiu příprav. Bohužel částka od státu není dostatečně
vysoká na to, abychom mohli pořizovat také zařízení k zapůjčení samotným žákům. Již
z minulosti máme k dispozici více než 20 tabletů, které můžeme žákům pro domácí výuku
zapůjčit. V jarních měsících naší nabídky využil pouze jeden žák. Ze zkušenosti však víme,
že potíže s odpovídající technikou mělo mnohem více žáků.
Chtěla bych touto cestou oslovit rodiče i prarodiče, aby v období, kdy budou přemýšlet
nad tím, co by letos mohl jejich malý školák najít pod stromečkem, zvážili i možnost
pořízení kvalitního tabletu či počítače. Vím, že to není malá investice, ale jedná se o
investici do vzdělání Vašeho dítěte. Snad mi prominete tuto troufalost. Jde nám o to, aby
se jednou o této generaci nehovořilo jako o té „kovidové“, která se toho moc nenaučila.
Děkuji za pochopení.
Radiměřský zpravodaj
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Také v letošním školním roce pokračuje ve škole projekt „Šablony II - Rozvoj ZŠ
Radiměř“, reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013528. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií a je podpořen částkou ve výši 648 878 Kč. Finance z tohoto projektu budou
použity na podporu matematické a čtenářské gramotnosti. Žáci letos budou moci
navštěvovat zdarma klub čtenářský, deskových her a zábavné logiky nebo klub badatelský.
K některým aktivitám bude sloužit zbrusu nová učebna – čítárna, která vznikla z bývalé
šatny 1.stupně.
V rámci projektu budeme také dle možností realizovat projektové dny buď přímo ve škole,
nebo mimo ni. Do projektu je nově zařazena i školní družina.

Organizace školního roku 2020/2021
1.pololetí
2.pololetí

začátek:
konec:
začátek:
konec:

úterý 1. září 2020
čtvrtek 28. ledna 2021
pondělí 1. února 2021
středa 30. června 2021

Prázdniny:
Podzimní
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční
Hlavní

čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
od středy 23. prosince 2020 do 1. ledna 2021
vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
pátek 29. ledna 2021
od pondělí 15. února do neděle 21. února 2021
čtvrtek 1. dubna 2021 (v pátek 2.dubna je svátek)
od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021

Státní svátky:
Pondělí 28. září 2020 – Den české státnosti
Středa 28. října 2020 - Den vzniku samostatného Československa
Úterý 17. listopadu 2020 - Den boje za svobodu a demokracii
Pondělí 5. dubna 2021 - Velikonoční pondělí
Ředitelská volna: prozatím není naplánováno žádné ředitelské volno
Den otevřených dveří: v letošním roce se neuskuteční
Termín zápisu do 1. ročníku 2021/2022: pátek 16. dubna 2021

Personální zajištění školy
Třídní učitelé: I. stupeň
1. ročník - Mgr. Lenka Pittnerová
2. ročník - Mgr. Lenka Peterková
3. ročník - Mgr. Lenka Peterková
4. - 5. ročník - Mgr. Pavla Svobodová
Ostatní vyučující:
Radiměřský zpravodaj

Třídní učitelé: II. stupeň
6. ročník – Mgr. Sylva Těšínská
7. ročník - Ing. Dita Gutová
8. ročník - Mgr. Radek Škorpík
9. ročník - Mgr. Michaela Nečasová
Výchovný poradce :
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František Balvín
RNDr. Libuše Findejsová
Bc. Veronika Kleslová
Mgr. Radek Škorpík
Blanka Roštlapilová
Tereza Zelyczová
Kateřina Pospíšilová

vychovatel ŠD
Vyučující M
Vyučující OvSv, TV
Metodik prevence
rizik. chování
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga

Pro I.st. - Mgr. Lenka Pittnerová
Pro II. st. - Mgr. Jana Selicharová

Vedoucí
stravování:

Marie Burešová

Kuchařky:

Marie Kysilková,
Petra Stejskalová

Mgr. Jana Selicharová

Environmentální
poradce

Mgr. Radka Satrapová

Ředitelka školy,
koordinátor ŠVP a
koordinátor a
metodik inf.
technologií

Provozní
zaměstnanci:

Marcela Šplíchalová,
Petra Janečková

Co říct závěrem? Doufám, že letošní školní rok bude co nejvíce běžným školním rokem.
Přeji všem zúčastněným – žákům, rodičům, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy,
aby byl pro ně co nejklidnější a přinesl jim co nejvíce pozitivních zážitků. Současně přeji
nám všem pevné zdraví.
Sledujte nás na www.zsradimer.cz , www.100let.webnode.cz
nebo na facebooku - https://www.facebook.com/zsradimer.
Mgr. Radka Satrapová, ředitelka školy

Z HISTORIE

Požáry v České a Moravské Radiměři -

2. část

24. Richter Johann

M.Radiměř 22

vedle hostince u Rumlů
( Musilovo )

11.5.1863

25. Ignaz Felkl

Č.Radiměř

6

hostinec u Rumlů“

11.5.1863

26. Fohler Hubert

M.Radiměř

23

neexistuje , za hostincem „
u Rumlů“

11.5.1863

27. Ehrenberger
Johann

Č.Radiměř

17

dnes pan Veselý Vladimír (v 25.10.1863
zahradě)

28. Dittrich Franz

Č.Radiměř

30

Charouzovi a Sedláčkovi Ve 15.12.1864
zděné kůlně

29. Johann Thon

Č.Radiměř

29

pan František Kincl Shořela 26.11.1865

Radiměřský zpravodaj
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stodola
30. Jandl Franz

M.Radiměř

74

pan Havlíček Pavel

19.9.1865

31. Schuster Johann

Č.Radiměř

90

pan Jiří Bednář

21.1.1866

32. Haupt Johann

M.Radiměř

195

pan Pavel Drábek

6.2.1866

33. Fohler Johann

Č.Radiměř

60

dříve pan Jiří Totušek (při
příchodu Prusů)

9.7.1866

34. Schuster Ambros

M.Radiměř

42

dříve Šaškovo

12.8.1866

Po nešťastné pruské válce v roce 1866 , když zde nocovala pruská jízda , shořela tato
stará , zcela dřevěná rozsáhlá budova komplet . Ubytovaným vojákům přitom shořela veškerá
výstroj . Jen s nějvětším úsilím bylo zachráněno 6 koní. Říkalo se , že oheň způsobili samotní
opilí vojáci .
2

dříve mlýn , dnes budova
ZD

10.2.1866

36. Dittrich Engelbert Č.Radiměř

72

zbouráno

4.7.1867

37. Jandl Josef

M.Radiměř

97

pan Doskočil Jiří

4.7.1867

38. Tutsch Josef

M.Radiměř

75

neexistuje

4.7.1867

39. Urban Johann

Č.Radiměř

199

byl to 1. mlýn na horním
konci, na pozemku dnes
dům p. M.Hledíka

31.11.1867

40. Thon Johann

Č.Radiměř

15

dříve přidružená výroba ZD

datum chybí

41. Dittrich Franz

Č.Radiměř

1

firma Ipak

8.12.1868

42. Jandl Franz

M.Radiměř

81

po válce Holý Alois

4.6. 1869

43. Haupt Rosalie

M.Radiměř

54

již nepostaven

4.6.1869

95

poslední mlýn na dolním
konce, paní Kopecká

7.6.1869

35. Urban Albert

Č.Radiměř

Tyto dva domy hořely současně
44. Haberhauer
Lorenz

Č.Radiměř

Zde uhořel mlynářský pacholek Cyrill
45. Binder Johann

Č.Radiměř

171

Jiří Peňáz

5.8.1869, V 9
hod dopoledne

46. Neumeister
Johann

Č.Radiměř

17

pan Vl. Veselý

8.12.1869, Ve 3
hod odpoledne

47. Hein Franz

Č.Radiměř

82

Srnečkovi

1.3.1870

Zde uhořelo dítě mlynáře Lorenze
Radiměřský zpravodaj
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48. Hein Johann

Č.Radiměř

79

neexistuje

13.3.1870

Zde uhořel řezník Franz , který často říkával: „ Psi mě asi jednou sežerou“ nebo něco
takového. To se taky stalo. Psi na spáleništi našli jeho mrtvolu, vnitřnosti odtáhli a sežrali.
Karel Mauer

TJ SOKOL RADIMĚŘ

Z jednání zastupitelstva obce dne 3.9.2020
Zastupitelstvo obce na svém 3.zasedání z tohoto roku projednalo kromě běžných
organizačních záležitostí následující:
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení rozpočtu MŠ o 100 000,-Kč.
• Prodeje pozemků dle podaných žádostí.
• Závěrečný účet Mikroregion Svitavsko 2019.
• Nabídka pozemku k odkoupení obcí.
• Zařazení území obce do územní působnosti Místní akční skupiny Svitava z.s. na
programové období 2021 – 2027.
Radiměřský zpravodaj
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• Podání žádosti na SPÚ ČR o bezúplatný převod pozemků 3170/4 a 3170/5.
• Prodejní cenu pozemku ve výši 150,- Kč/m2 na výstavbu dvou nových bytových
domů v místě bývalého fotbalového hřiště - naproti stávajícím bytovým domům.
Plné znění z 3. jednání ZO je k dispozici na webových stránkách obce a na úřední desce.

Nové bytové domy
Výstavbě nových bytových domů bych se chtěl více věnovat a sdělit Vám co nejvíce
informací.
Rozhodnutím o výstavbě nových bytových domů reagujeme na velkou poptávku na
bydlení jakéhokoliv druhu v naší obci. V současné době nemá obec s ohledem na chystané
investiční akce finanční sílu na to, aby tuto výstavbu provedla vlastními silami. Usnesením
zastupitelstva ze dne 4.6.2020 bylo rozhodnuto pokusit se zajistit tuto výstavbu
developerským způsobem – prodat pozemky firmě, která se zaváže postavit na těchto
parcelách dva bytové domy a pak je následně prodá nebo pronajme.
Výstavba celkem čtyř bytových domů v této lokalitě byla naplánována již v roce 1986,
kdy se začaly stavět dvě stávající bytovky jako bydlení pro zaměstnance tehdejšího JZD.
S výstavbou počítá i platný územní plán. Dostavění zbývajících dvou domů zabránila
sametová revoluce.
Na základě iniciativy některých občanů se nám přihlásila jedna developerská firma z Brna,
která nám nabídla tuto výstavbu provést.
V současné době se zpracovává studie , jak by mohla tato výstavba vypadat. Upozorňuji,
že se jedná o předběžné návrhy , které mohou být na základě podnětů ještě upraveny.
Technické parametry výstavby.
Jednalo by se o dva bytové domy – uvažuje se o 6-9 bytech v jednom domě. Domy by
měly přízemí a dvě podlaží. V obou přízemích by byly tři bezbarierové byty v členění
2+kk. Tyto tři bezbarierové byty jsou navrženy se vstupem na vlastní zahrádku před
domem, plocha bytu cca 60 m2.
Ve druhém a třetím nadzemním podlaží by se nacházely 2 byty 3+kk o velikosti cca 80
m2 a jeden byt 2+kk o velikosti cca 60 m2.
Parkování by bylo venkovní.
Bytovky by svou výškou nepřevýšily stávající bytové domy a byly by umístěny dostatečně
daleko, aby nebránily oslunění stávajících domů cca 25 – 30 m.
Z důvodu lepší průjezdnosti bylo navrženo stávající příjezdovou komunikaci rozšířit na
5,5m, u nových bytových domů je navrženo celkem 26 parkovacích míst. Uvažuje se dále
o propojení na místní komunikaci, která vede od čp.150 , kde by vznikl nový příjezd hlavně
pro stávající bytové domy čp. 435 a 436, odlehčilo by se vytíženému příjezdu po jediné
stávající komunikaci. Průjezd přes obytnou zónu by se
zokruhoval a zlepšila se
komunikační obslužnost jak pro bydlící, tak pro služby. Navýšením parkovacích míst a
Radiměřský zpravodaj
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vybudováním nového sběrného místa by došlo k zajištění dobré přístupnosti ke všem
bytovým domům.
Tímto krokem máme hlavně zájem zpřístupnit bydlení v obci pro naši mladou generaci,
která hledá bydlení pro začátek svého rodinného života .
Obec nedisponuje bezbariérovými byty. Nová výstavba by tento problém vyřešila.
Podpořili bychom tím bydlení pro seniory nebo hendikepované občany, kteří již např.
nezvládnou obsloužit svoji nemovitost a budou chtít zůstat v Radiměři.
Pro názornost přikládám situaci, čelní pohled a vizualizaci – vše jak je dosud zpracováno.
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Na závěr doufám, že se nám podaří vyřešit všechny problémy, které začátek takové akce
provází a výstavba se v co nejbližší době rozběhne.
Josef Češka , místostarosta obce
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.října 2020
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