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ZPRÁVY Z OBCE 

Poplatky za odpad a psa 

Připomínáme občanům, že od 1. března se začnou vybírat poplatky za odpad a poplat-
ky za psa, které jsou splatné do 31. srpna 2021. Poplatek za odpad je ve výši 650,- Kč 

za osobu, děti do 15ti let ve výši 550,- Kč. Poplatek za prvního psa 100,- Kč, poplatek za 

druhého a dalšího psa je ve výši 150,- Kč. Poplatky je možné uhradit v hotovosti v úřed-
ních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 7:30 hod. do 12:00 hod., od 13:00 hod. do 

17:00 hod. a ve čtvrtek od 13:00 hod. do 15:00 hod. do obecní pokladny nebo převo-
dem na účet obce č. 1283353379/0800. Prosíme občany, aby upřednostnili úhradu poplat-
ků přes bankovní účet, vzhledem k epidemiologické situaci v zemi. 

Pokud si nejste jisti, zda máte či nemáte zaplaceno, dotazujte se osobně na obecním 

úřadě či telefonicky na telefonním čísle: 461 594 133. 

Čistírna oděvů v Radiměři 

Prádelna Marcela Šplíchalová 

Radiměř 485 

56907 

Od 01.03.2021 je v provozovně prádelny Marcely Šplíchalové zřízena sběrna prádla pro 

čistírnu. Vyčistit si lze nechat velké objemné věci jako potahy matrací, různé přikrývky, 

potahy, polštáře, bundy, kabáty, šaty, obleky, čištění peří a jiné další věci. Své oděvy a 

prádlo můžete přinést do prádelny po tel. domluvě.  

Bližší informace na tel. 736783109 nebo MarsiSp@seznam.cz 
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Nabídka výkopové zeminy a její případné zpracování při terénních úpravách 

Firma ENRETA s.r.o., která se zabývá realizací environmentálních staveb, se Vás do-

voluje oslovit s nabídkou výkopové zeminy a jejím případném zpracování při terénních 

úpravách. Vzhledem k tomu, že firma je osobou oprávněnou, bude mít zemina veškeré 

náležitosti tak, jak to definuje zákon o odpadech. 

Protože se ve Vašem okolí připravuje mnoho staveb a lokalit pro využití této zeminy 

není mnoho, nabízíme navíc 35,- Kč z každé využité tuny majiteli předmětného pozemku, 

ať půjde o obec či soukromou osobu. Dále hledáme místa s větší kapacitou pro uložení 

výkopových zemin, kde bychom zařídili stavební povolení (vše v naší režii – geodetické 

zaměření, projekt, souhrnná stanoviska životního prostředí, územního plánování atd.). 

Zeminu dovezeme na místo zdarma.  Při větším odběru (cca 700 tun a více) provedeme 

i terénní úpravy.   

Kontakt: 

Ing. Tomáš Kalous 

+420 776 553 562 

tomas.kalous@enreta.cz 

ENRETA s.r.o. 

 

Vážený pane starosto, 

dovolte mi, abych Vám poděkovala za spolupráci při letošní Tříkrálové sbírce, která 
probíhala velmi netradičně. Kvůli opatřením spojeným s epidemií Covid 19, nemohla 
proběhnout dům od domu tak, jako každý rok. Byla přesunuta do ONLINE prostoru. 
Vedle toho jsme hledali také další schůdné cesty, jak umožnit lidem přispět do kasičky. 
Povedlo se nám to nad očekávání dobře, a to také díky Vám a Vaší vstřícnosti. Předejte, 
prosím, naše srdečné poděkování všem, kteří s organizací sbírky jakkoli pomohli. Moc 
si této pomoci a dlouhodobé spolupráce s vámi vážíme. V letošním roce se ještě více 
než obvykle ukazuje, jak jsou osobní lidské vztahy zásadní a nenahraditelné. 

Celkový výtěžek letošní sbírky činí 340 779 Kč, z toho je 80 817 Kč z ONLINE 
kasičky. 
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Přímo v Radiměři se letos vykoledovalo 7 609 Kč. Děkujeme všem! 

Výtěžek sbírky bude dle přesně stanovených pravidel rozdělen a použit na finan-
cování konkrétních projektů z oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci. Z cel-
kové částky bude mít Charita Svitavy k dispozici 57%. Tuto část Charita Svitavy pou-
žije na technické vybavení nově vznikající služby domácí ošetřovatelské a paliativní 
péče a také na přímou pomoc lidem v nouzi na Svitavsku. Pokud byste věděli o někom, 
kdo by takovou pomoc ve Vaší obci potřeboval, dejte nám prosím vědět, ať může 
sbírka účinně pomáhat přímo v místech jejího konání. 

ONLINE kasička je stále otevřená a je  možné do ní přispívat až do 30. 4. 2021. 
Ještě jednou děkujeme za spolupráci a přejeme Vám i vašim občanům pevné zdraví 
a hodně sil a trpělivosti v celém roce 2021. 
Miriam Holubcová 
koordinátorka TKS 
Charita Svitavy 
Hřbitovní 2257/1 
568 02 Svitavy 
mobil.: +420 730 594 542 
miriam.holubcova@svitavy.charita.cz 

www.svitavy.charita.cz 

 

ZPRÁVY ZE ŠKOLY 

Zprávičky z 1. třídy 

1. září jsme slavnostně přivítali 

prvňáčky poprvé ve škole. Ani jsme se 

nenadáli a máme tu měsíc březen. Naši 

prvňáčci ušli dlouhý kus cesty, během 

které se mnoho nového naučili. Z dítěte, 

jehož hlavním úkolem si bylo hrát, se stal 

školák, který dokáže naslouchat druhým, 

tolerovat názory ostatních a diskutovat. 

K velkému úspěchu, kterého dosáhli, 

patří bezpochyby čtení. Jaká byla radost 

z prvních přečtených slov a natož vět? 

Obrovská! Najednou žáčci zjistili, že si 

dokáží spoustu věcí přečíst bez pomoci 

rodičů či sourozenců. Zdokonalují se také 

ve psaní. Umí napsat spoustu písmenek, 

slov i vět.  
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V rámci matematiky děti postupně pronikají do světa čísel, znaků a symbolů. Seznamují 

se s různými prostředími – součtové trojúhelníky, krokování, schody, hadi, neposedové a 

spoustu dalších. V každém prostředí využívají své početní dovednosti, a proto sčítání a 

odčítání do 14 je pro ně hračka.  

I v dalších předmětech nezahálí a obohacují si své vědomosti a dovednosti. Nejraději ale 

malují barvami a uplatňují svoji fantazii při tvoření z nejrůznějších materiálů. Bohužel si 

letos nemohou zacvičit v tělocvičně, na kterou se všechny děti velmi těšily. Ale pevně 

věřím, že si to vynahradíme v dalších letech. 

Zbývá nám pár měsíců do konce školního roku a čeká nás ještě spoustu práce, se kterou 

nám pomáhají rodiče. Pokud má třída tolerantní a chápavé rodiče, tak není nic, co bychom 

nezvládli. Držte nám pěsti, ať se nám daří vše zvládat jako doposud. 

Mgr. Lenka Pittnerová, třídní učitelka 1. ročníku 
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
Základní škola Radiměř nabízí letní příměstské tábory pro Vaše  

děti (5 - 13 let), přičemž není nutné být žákem naší školy. 

 
               2. – 6. 8. 2021 Šikulové 

             16. –
 
20. 8.

 
2021

 
Cestou Necestou

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STRAVOVÁNÍ 
2x denně svačina 

teplý oběd 

pitný režim  

MÍSTO 
Základní škola Radiměř 

Radiměř 211 

denně od 7:00 – 16:30 

CENA

 

1 500 Kč 

KONTAKT 
email: taborzsradimer@gmail.com 

kontaktní osoba: Michaela Nečasová 

Tel: 604 777 634 

  

VÍCE INFORMACÍ 
www.100let.webnode.cz 

mailto:taborzsradimer@gmail.com
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HISTORIE 

 Požáry v České a Moravské Radiměři - 5. část 

V lednovém čísle zpravodaje byla omylem zveřejněna šestá část seriálu o Požárech 

v České a Moravské Radiměři. S omluvou zařazujeme tedy chybějící 5.část. 

9. Anton Fohler  Č. Radiměř 80  pan Radek Srneček 7.7.1886 

10. Franz Kadletz  Č. Radiměř 78 neexistuje  17.10.1886 po 9 hod 

večer 

11. Johann Haupt  
 

více nepostaveno  24.10.1886 

12. Franz Hein  Č. Radiměř 82 pan Josef Srneček 26.3.1887 

13. Johann Walek  M. Radiměř 58  neexistuje 10.10.1887 

14. Kirschbaumovi M. Radiměř 67 pan Štarha Josef st. 10.10.1887 

15. Franz Haberhauer  Č. Radiměř 96 dnes neexistuje 10.10.1887 
  

(vedle posledního 

mlýna) 

 

 
Všechny tři požáry v jedné noci mezi 1 – 2 hodinou. 

16. Franz Thon  M. Radiměř 105 pan Myška Miroslav 20.10.1887 
 

V 8 hodin večer. V mlýnském potoku žádná voda, neboť mlýnáři ře-

čiště čistili. 

17. Johann Ehenberger Č. Radiměř 133 více nepostaveno  17.11.1887 
  

(stál kde je dnes kou-

paliště) 

 

18. Johann Thäumer  M. Radiměř 96 bývalá dolní hospoda  27.3.1888 
   

O půl desáté večer  

19. Julius Haberhauer  M. Radiměř 169 neexistuje 16.5.1888 

V 11 hod dopoledne. Bylo nápadné, že u ohně nebylo Haberhauera vidět. Myslelo se, 

jestli nebyl zraněn při záchraně věcí na půdě. V důsledku toho bylo po něm všude pátráno, 

až bylo možno dojít do kůlny na postroje v dolním zadním rohu. Ve velkém žáru byl spat-

řen nějaký předmět, něco jako tělo. Okamžitě byla na toto místo nasměrovaná proudnice. 

Brzy bylo vidět, že je to lidské tělo a šetrně, jen jak to bylo možné, bylo vytaženo ven. 

Ruce a nohy, také půlka hlavy byla ohořelá. Ačkoli nebyla k poznání, nade vší pochybnost 

bylo jisté, že je to majitel. Mluvilo se o manželské rozepři právě toho dne při slavnosti Sv. 

Johanna u horní kaple. Někteří slyšeli ještě to ráno velikou hádku s jeho neurvalou ženou 

– ta měla být příčinou tragédie. 
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Poté co se celé osazenstvo domu vydalo k horní kapli, on zůstal doma zcela sám. Měl 

všechny vozy a koňské postroje uklidit do kůlny, potom nad kůlnou na půdě se senem 

založil oheň a s největší pravděpodobností se přivázal a uhořel.  

Tento muž byl vážený charakterní člověk a zdatný zemědělec po mnoho let ve vesnic-

kém zastupitelstvu hlavně v obecní radě. Během tohoto požáru byl slyšet úděsný řev. To 

musí být hluchoněmý Morke! Ten měl v zadní části statku svoji noclehárnu v klenutém 

husím chlívku. Ještě žijící byl s velikou námahou vytažen ven, ale v obličeji byl od žáru a 

kouře sotva poznatelný. Julius Haberhauer měl 56 let.  

20. Josef Jandl M. Radiměř 86  pí. Hasoňová  12.6.1886 O půl jedné v 

noci 

21. Anton Bulla M. Radiměř 120 po válce Křivka 

Zdeněk , dnes p. 

Martin Šmíd 

15.7.1888 V 10 hod večer 

22. Johann Bulla M. Radiměř 119 dříve Zemánkovi, 

nyní p. Katolický 

Leoš  

15.7.1888 
 

23. Franz Fohler Č. Radiměř 88 neexistuje 15.3.1890 v noci 

24. Leopold 

Schuster 

M. Radiměř 52  dříve Metoděj 

Veselý 

3.4.1890 O půl 9 večer 

  
dnes Svobodovi 

  

25. Johann Jandl  M. Radiměř 148  pan Matoušek Jan  16.2.1892 
 

 
Pila částečně zničena 

  

26. Julius Grotz M.Radiměř 121  Souškovi  8.3.1892 V 8 hod ráno 

27. Anton Schin-

dler 

Č. Radiměř 33 neexistuje 30.10.1894 O půl 3 v noci 

28. Johann Fohler Č. Radiměř 76 pan Jaroslav Obr 14.9.1895 
 

29. Julius Bulla M. Radiměř 18  pan Radek Mauer  7.9.1896 O půl 7 večer 

30. Prázdná stará 

dřevěná chalupa  

M. Radiměř 85 dnes na tomto 

místě stojí dolní 

škola 

12.4.1898 V 5 hod ráno 

 Karel Mauer 
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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