ZPRÁVY Z OBCE
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se budou konat v pátek 2. října 2020 od
14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. V obci bude
zřízen 1 volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radiměři č.p.
170.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Volič může volit i na voličský průkaz, který mu vystaví obecní úřad v místě trvalého
pobytu, může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje
nikoliv však v jiném kraji či u zastupitelského úřadu v zahraničí. Volební lístky budou
voličům doručeny na adresu místa trvalého pobytu do úterý 29. září 2020.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad na tel.
č.: 461 594 133 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. V takovém případě přijedou 2 členové okrskové volební komise
s přenosnou volební schránkou k voliči do domu. V případě, že je volič v karanténě
nebo s nemocí COVID 19, nemůže volit ve volební místnosti v Radiměři a nemůže ani
požádat volební komisi v Radiměři, aby dojela s volební schránkou.

Informace pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění
COVID-19
Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona o zvláštních
způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Dne 19.
srpna 2020 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 971) a
postoupila ho Senátu (senátní tisk 303). Senát návrh schválil ve znění postoupeném
Poslaneckou sněmovnou dne 20. srpna 2020.
Radiměřský zpravodaj

ZÁŘÍ 2020

1

Návrh je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění
COVID-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování
voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice
uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
·
Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in
hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78.
Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí
armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
·
Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému
úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od
čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
·
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené
karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne
do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto
komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za
občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do
soboty volebního týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří
vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede
zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Nařízení vlády vzhledem k epidemii COVID 19
Vážení spoluobčané, již od března se potýkáme s různými nařízeními vlády vzhledem
k nemoci COVID-19 ve vztahu k nošení ochranných roušek na vymezených místech
s určitým počtem osob a dále používání dezinfekce při vstupu na úřady, do obchodu atd.
Vzhledem k tomu, že ani dnes ještě úplně přesně nechceme specifikovat nařízení vlády,
které by mělo být platné od 01.09.2020, tak jsem Vás touto cestou chtěl požádat o
sledování našich informačních kanálů, jako jsou webové stránky, sms zprávy, aplikace
Radiměř, obecní vývěsky, kde tuto již upřesněnou informaci se budeme snažit zveřejnit
nejpozději 31.08.2020.

Plánované akce do konce roku ze strany obce
Vzhledem k rozšiřující se nemoci Covid 19 a vydávaným nařízením je možné, že se
v letošním roce již neuskuteční žádné plánované akce ve vnitřních prostorách, které
zaštiťuje obec: retro-diskotéka, vánoční tvoření apod.
Rádi bychom však zachovali rozsvěcení vánočního stromu, které by proběhlo jen ve
venkovních prostorách, jako vždy s teplým punčem a dále přemýšlíme o uspořádání
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malého burčáko-braní s vinným koštem, doplněné zvěřinovými hody – guláš, pečené
maso, atd.
Tato akce proběhne ve venkovních prostorách pravděpodobně o některém víkendu
v září. Bližší informace jako místo, den konání a přesný čas zveřejníme na plakátech,
webových stránkách, přes SMS a v aplikaci. V případě, že by se nepodařilo tuto akci
zorganizovat, budete také včas informováni.

Sekání trávy ve dny klidu a znečišťování veřejných prostranství výkaly od psů
v obci
Na základě jednání rady bylo prozatím dohodnuto, že budeme preferovat ústní
domluvy a písemnou formu upozornění ve zpravodaji. Po vydání zpravodaje, kde byl
tento článek zveřejněn, se dá konstatovat, že mnozí z nás na tuto výzvu zareagovali.
Tímto bych jim chtěl za tento lidský přístup, který se obejde bez složitých správních
řízení a dokazování, poděkovat!
Tímto svědomitým přístupem šetříme mimo jiné finance obce, které by byly za tuto
činnost vynaloženy. Bohužel vzhledem k probíhající epidemii by měl obecní rozpočet
přijít o nemalou příjmovou částku (v milionech) do obecní kasy. Vzhledem
k plánovaným investičním akcím, které bychom chtěli v příštích letech realizovat,
budeme potřebovat každou korunu.

Prezentace činnosti ochranářského spolku v naší obci ve Svitavském deníku
Jak jste možná někteří zaregistrovali 22.08.2020 v deníku Svitavska vyšel článek
„Radiměřské motýlí království“, tento článek byl vyhotoven na základě činnosti spolku
ochránců přírody ČSOP Arion. Členové tohoto spolku již několik let vytvářejí různými
styly obdělávání travnatých ploch podmínky pro záchranu vzácného motýla modráska
černoskvrnitého, viz. článek deník Svitavska ze dne 22.08.2020, 2 strana.

Prezentace naší obce v MF Dnes dne 31.08.2020
Dne 31. 8. 2020 vyšla speciální regionální příloha MF DNES pro Pardubický kraj:
20 let krajů.
Jedná se o samostatnou přílohu o velikosti A4, která je vložena do MF DNES
a zároveň uveřejněna na serveru iDnes.cz/kraj. Za naší obec byla požádána ke zpracování
této prezentace paní Mgr. Petra Junková, kronikářka a knihovnice obce Radiměř, která
tak zpracovala článek, který vystihuje naší obec ve všech směrech, a myslím, že je
zároveň dobrou reklamou naší obce. Tímto jí za zpracování tohoto článku děkuji.

Pozvánka do knihovny
Činnost knihovny bude plně obnovena od 3. září 2020. Otevřena bude stejně jako v
předešlém období každý lichý čtvrtek (tedy jednou za 14 dní) od 16 - 18 hodin. Na
internetových stránkách obce najdete odkaz na knižní fond, kterým místní knihovna
disponuje.
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Vzhledem k tomu, že je možné získat pro knihovnu v rámci výměnného fondu
zajímavé tituly nových knih a bestsellerů, chtěla jsem Vás touto cestou požádat, zda
byste na soukromý email knihovnice zasílali názvy titulů, které byste si v knihovně od
září chtěli vypůjčit.
Zasílejte prosím na tento email: junkovap@seznam.cz
S pozdravem Petra Junková, knihovnice

ZPRÁVY Z MŠ RADIMĚŘ
Na shledanou, kamarádi, měli jsme se všichni rádi.
Ve školičce naší milé strávili jsme krásné chvíle.
Ach, ten čas tak rychle letí – už jsme vážně velké děti!
Vážení spoluobčané,
tuto báseň a ještě mnoho dalších jsme se učili s dětmi v červnu v mateřské škole.
Provoz v MŠ probíhal z důvodu bezpečnostních a hygienických opatření kvůli
koronavirové epidemii bez návštěv cizích osob v budově. Nebyla proto žádná divadelní
představení ani další kulturní akce, ale přesto si děti loučení se školkou a pasování na
školáky náramně užily. Poslední červnový pátek, pro některé děti poslední školkový den,
proběhlo dopoledne plné her, soutěží a zábavy se sladkou odměnou. Děti byly pasovány
na „velké školáky“ a na památku na svá předškolní léta dostaly dárečky. Do základní
školy odchází letos 12 dětí – 7 dívek a 5 chlapců. Za všechny zaměstnance školy jim
přeji, aby se jim ve škole líbilo a dařilo a aby rostli a prospívali k radosti svých rodičů i
nás všech.
Po uzavření školky 17. července nastal v budově čilý pracovní ruch. Byla zahájena
dlouhodobě plánovaná výměna nevyhovujících svítidel, vypínačů a zásuvek, které zde
byly původní od kolaudace v roce 1995. Potom bylo provedeno malování a nátěry
v téměř celé budově. Až v září přijdou děti po prázdninách opět do školky, přivítá je
opravená, čistá a navoněná školka.
Ve školním roce 2020/21 máme zapsáno 46 dětí, pouze jedno je přespolní. Pracovat
s nimi budou čtyři pedagogové, o provoz se bude starat školnice, kuchařka a účetní
školního stravování.
Všem dětem i zaměstnancům přeji úspěšné vykročení do nového školního roku.
Lenka Češková, ředitelka
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ZPRÁVY Z TJ RADIMĚŘ
Rozpis utkání TJ RADIMĚŘ podzim 2020
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI
DATUM

DEN ČAS

DOMÁCÍ

HOSTÉ

16.8.

NE

17:00

JAROMĚŘICE

RADIMĚŘ

22.8.

SO

15:00

RADIMĚŘ

JANOV

30.8.

NE

17:00

DLOUHÁ LOUČKA

RADIMĚŘ

5.9.

SO

16:30

RADIMĚŘ

MLADĚJOV NA MOR.

12.9.

SO

16:30

BORŠOV

RADIMĚŘ

19.9.

SO

16:00

RADIMĚŘ

OPATOV

26.9.

SO

15:30

RADIMĚŘ

JEVÍČKO

4.10.

NE

15:00

LINHARTICE

RADIMĚŘ

10.10.

SO

15:00

RADIMĚŘ

BOROVÁ

18.10.

NE

14:30

MORAŠICE

RADIMĚŘ

24.10.

SO

14:30

RADIMĚŘ

CEREKVICE NAD L.

31.10.

SO

14:00

HRADEC NAD SV.

RADIMĚŘ

7.11.

SO

13:30

RADIMĚŘ

HORNÍ ÚJEZD

OKRESNÍ PŘEBOR - STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Kolo Pořadatel

Termín

Čas

Soupeři

1.

Radiměř/Hradec

Ne 06.09.

10:00

Březová, Bystré

2.

Jevíčko

So 12.09.

10:00

Radiměř/Hradec, HÚ/Morašice

3.

Sebranice

So 19.09.

09:30

Radiměř/Hradec, Němčice

4.

Radiměř/Hradec

Ne 27.09.

10:00

Bystré, Jevíčko

5.

Měst. Trnávka

Ne 04.10.

10:00

Radiměř/Hradec, HÚ/Morašice

6.

Němčice

Ne 11.10.

09:30

Jaroměřice/Jevíčko,Radiměř/Hr.

7.

Radiměř/Hradec

Ne 18.10.

10:00

Jevíčko, Němčice

Radiměř/Hradec
Ne 25.10.
Místo konání Radiměř/Hradec j

10:00

Březová, HÚ/Morašice

8.

Změny vyhrazeny – sledujte zprávy z TJ na informacích obce, web, vývěsky apod.
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Klub seniorů - pozvánka na turistickou procházku
Srdečně zveme zájemce dne 16. září 2020 na turistickou procházku kolem Radiměře.
Autobusem ve 13.00 hod. pojedeme na horní konec obce - zastávka Radiměř točna.
Odtud půjdeme zadní cestou zpět na fotbalové hřiště, kde bude posezení a schůzka
seniorů. Předpokládáme, že na hřiště dojdeme po šestnácté hodině. Ti, kteří by chtěli
přijít pouze na schůzku, počkají na nás v areálu hřiště.
Předpokládané ukončení bude v 18.30 hod., aby bylo možné využít autobusového
spojení na horní konec obce v 18.48 hod. od lihovaru.
V případě nepřízně počasí se uskuteční pouze schůzka na fotbalovém hřišti.

INFORMACE OD OBČANŮ
Mobilní masér
Diplomovaná fyzioterapeutka Lenka Coufalová z Radiměře nabízí služby mobilního
maséra v pohodlí vašeho domova. Bližší informace na www.lenka-coufalova.cz nebo na
telefonu: 732 821 360.

HISTORIE

Požáry v České a Moravské Radiměři

- 1. část

V několika dalších vydáních Radiměřského zpravodaje uvedu všechny zaznamenané
požáry i s identifikací na současné, někdy i dřívější majitele těch ohněm postižených
nemovitostí. Ve většině případů je zaznamenán jen datum požáru a samozřejmě tehdejší
popisné domovní číslo. V případech, že se jednalo o požár s velikou škodou na majetku
a někdy i s lidskou obětí, potom je záznam podrobnější.
Většina případů je zaznamenána panem Juliem Hauptem. Před ním vedli záznamy
učitel Johann Weis, učitel na radiměřské škole v letech 1788 až 1828, a Johann
Ehrenberger Č. Radiměř 17 (dnes dům pana Vladimíra Veselého).
1. Johann
Beschlagener

Č. Radiměř 221 dnes neexistuje

12.4.1832

2.Grolik Johann M. Radiměř 47

po válce Komoň
Ludvík,dnes neexistuje

11.5.1833

3.Ignaz Rand

M. Radiměř 37

dříve Dvořákovi, dnes
Zavoralovi

zde chybí
datum

4.Haupt Josef

M.Radiměř 46

po válce Bednářovi. Dnes 28.11.1834
neexistuje . Stál na dnešní
zahradě pana Josefa
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Škrance.
5.Anton Linhart M.Radiměř 48

dům stál na pozemku pana 28.11.1834
M. Lipenského

6.Johannes
Haupt

M. Radiměř 44

dříve Žáčkovo, dnes pan
František Vizina

28.11.1834

7.Franz
Haberhauer

M.Radiměř 8

dnes pan Linhart a paní
Smělá

26.11.1839

8.Franz Richter Č.Radiměř 106 dnes pan Václav Schuster

22.11.1841

9.Thon Johann

2.3.1842

M.Radiměř 132 zbouráno

10.Jandl Johann M.Radiměř 147 pan J. Matoušek

12.3.1843

Shořela
obytná část,
pila byla
zachráněna.

11.Weis Anton

M.Radiměř 165 po válce pan Jan Miklánek 16.4.1843
( zastávka u transformátoru
)

Obytná
část lehla
popelem.

12.Schauer
Johann

Č. Radiměř 29

Oheň
vznikl v
noci.

13.Schindler
Johann

M.Radiměř 115 neexistuje, dříve Pavlíkovo 12.9.1851
pod kostelem

dnes pan Fr. Kincl

7.12.1844

V noci při
bouřce.

14.Hackelgrund M.Radiměř 63

dnes manželé Němcovi

( pod
1.1.1857
lihovarem ) V noci.

15.Schuster
Johann

M.Radiměř 54

po válce pan Kozel Fr.

17.4.1859

16.Schwab
Ambros

Č.Radiměř 32

dříve pí. Hofericová a pan 17.4.1859
Ďurec

V noci,
shořela jen
stodola .

17.Haberhauer
Anton

M.Radiměř 49

na pozemku stojí dům pana 6.4.1861
Milana Kudláčka

V 8 hod
večer na
Velký
pátek

18.Haberhauer
Johann

Č.Radiměř 88

na dolním konci 6.7.1862

Dům
vyhořel do
základů a
již
nepostaven.

po válce Češkův mlýn

21.10.1862

19.Thon Johann Č.Radiměř 39
Radiměřský zpravodaj
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20.Gerlich
Wenzel

M.Radiměř 186 mlýn Ruta – dnes na
pozemku stojí dům pana
Josefa Coufala

22.11.1862

21.Dittrich Josef Č. Radiměř 5

dříve dům pana Karafiáta 11.5.1863

22.Haberhauer
Klara

dříve dům pana V.Prchala

Č.Radiměř 4

V 10 hod
dopoledne

11.5.1863

23.Majetek obce Ti starší čtenáři si zajisté vzpomenou na
11.5.1863
Č.Radiměř
kamennou sýpku na křižovatce na Rohoznou
Tento požár vznikl v domě Č.Radiměř 5 ( Jiří Karafiját) v 10.30 dopoledne na půdě
od trámu zazděného v komíně. Oheň se postupně rozšířil na dům Č.Radiměř 4 a na
sýpku. Ta sýpka mohla být tehdy lehce zachráněna, pokud by někdo z vedení obce
rychle našel klíč. Kromě vesnické správy nikdo nevěřil, že v sýpce mělo shořet 2 000
měřic žita a ovsa.
Karel Mauer

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.září 2020
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