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ZPRÁVY Z OBCE 
Vážení spoluobčané, 
přestože stále vlivem pandemie COVID-19 přetrvává pro nás všechny nepříjemné období, 
které nám znemožnilo setkávat se, a to jak v osobním životě, tak i ve společenském 
a  kulturním životě obce, věřím, že se blíží doba celkového zlepšení situace a můžeme se 
již těšit na příjemné jarní a následně i letní dny, které se pomalými kroky blíží. Doufám, 
že i tato nadcházející období nám všem dodají novou energii, abychom tuto nákazu 
společně zvládli a mohli se pomalu vrátit do běžného života. 

Chtěl bych Vám všem popřát příjemné jarní dny, hodně zdraví a hodně sluníčka. Chtěl 
bych také poděkovat Vám všem, kdo dodržujete hygienická nařízení a tím chráníte své 
rodiny, příbuzné a známé, abyste se s nimi znovu opět mohli ve zdraví potkávat po 
skončení těchto omezení. 

Roman Satrapa, starosta 

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí 
Kolektivní systém Elektrowin potvrdil Obci Radiměř jako spolupracujícímu partnerovi 

v roce 2020 odevzdání ke zpětnému odběru a recyklaci 6 560 kg elektrozařízení, které bylo 
následně zpracováno s využitím nejlepších dostupných technologií v souladu 
s evropskými standardy. Tím jsme se podíleli na snížení produkce skleníkových plynů, 
snížení těžby ropy, úspoře elektrické energie a tím i na recyklaci železa, mědi a hliníku 
z elektrozařízení. 

Volný pohyb psů po obci 
Dovolte mi, abych znovu apeloval na všechny majitele psů v naší obci, kteří tím, že si 

pořídili pejska, přijali tím také odpovědnost se o něj starat a zároveň zabezpečovat jeho 
případný volný pohyb. Ten by měl být pouze na vlastním oploceném pozemku, který je 
zabezpečen tak, aby pes nemohl utíkat a volně se pohybovat po obci bez jakéhokoliv 
dozoru.  
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Připomínáme, že při procházkách po obci, je nutné mít psa na vodítku. Pokud tomu tak 
není, majitel by měl svého psa bez problému zvládnout povelem a pes by měl mít nasazen 
ochranný košík. V tomto případě je potřeba si uvědomit, že se můžete potkat na vycházce 
s jiným člověkem, který také bude venčit svého pejska. Pokud jeden z nich, nebo oba, 
nedodrží tyto zásady, může dojít k nepříjemné situaci a případně i k ublížení na zdraví psa 
nebo jeho majitele, případně také jiných občanů. Také hrozí nebezpečí střetu s osobním 
autem, cyklistou, motorkářem atd.  

Tuto věc zmiňuji, protože se již takový případ v naší obci stal a byl předmětem řešení 
policie. Takže bych chtěl opravdu apelovat na všechny majitele psů, aby tuto odpovědnost 
nepodceňovali a měli svého psa vždy pod kontrolou. Není možné si myslet, že můj pes 
nikdy nikomu nic neudělal a neudělá. Dále také připomínáme úklid exkrementů po 
svých zvířatech na veřejných prostranstvích. 

Děkujeme za pochopení a doufáme, že nebudeme muset tyto nepříjemné věci řešit. 

Zahájení opravy vodovodu 
Od 12.4.2021 bude zahájena oprava části vodovodu v úseku od č.p. 55 po č.p. 79. 

Oprava bude realizována v původní trase. To znamená, že bude částečně omezován provoz 
na místních komunikacích v této části. Zhotovitelská firma bude vždy včas informovat 
o případné uzávěře potřebných úseků. Opravu vodovodu bude provádět firma VHOS, a.s.,
Moravská Třebová. 

Oprava bývalé horní mateřské školy č.p. 316 
Oprava budovy č.p. 316 je v současné době v plném proudu. Přes zimu zde probíhaly 

převážně vnitřní práce – omítání, podlahy, sádrokartony, rozvody elektřiny, vody, odpadů 
atd. Přikládáme pár fotografií z rekonstrukce.  

Dotazník před očkováním proti covid-19 
Na obecním úřadě jsou k vyzvednutí tiskopisy „Dotazník před očkováním proti Covidu-

19“. Tento dotazník je třeba vyplnit před očkováním proti Covidu-19 v očkovacím centru. 
Po vyzvednutí si můžete dotazník vyplnit předem  v klidu doma a v očkovacím centru jej
pouze vyplněný odevzdáte. 
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Provoz sběrného dvora 
Provoz sběrného dvora  bude od 10.04.2021 opět obnoven  každou sobotu  od 9:00 do 

13:00 hod. Vedoucím sběrného dvora je pan Josef Peřina.  V případě potřeby informace o 
možnostech likvidace odpadu na sběrném dvoře ho můžete kontaktovat na telefonním čísle 
604 166 478. 

Třídění odpadu 
Po provedené prohlídce sběrných míst po obci bylo zjištěno, že stále dochází k ukládání 

tříděného odpadu mimo nádoby a v kontejnerech k tomu určených se stále i po několika 
upozorněních ve Zpravodaji, nacházejí odpady – plasty nesešlapané, nevysypané z pytlů. 
Nachází se zde plasty, které jak jsme již několikrát psali, je možné odvézt na sběrný dvůr 
a uložit do velkého kontejneru, který je na tyto neskladné plasty určen.  

Tímto přístupem dochází ke zmenšení kapacity využitelnosti kontejnerů, které máte 
v blízkosti svých nemovitostí. Tyto kontejnery slouží opravdu jen pro ukládání  plastů 
převážně z potravinářského průmyslu, které domácnost vyprodukuje. Ostatní hrubé 
plasty nebo větší části polystyrenu je opravdu třeba odvést do sběrného dvora. 

Tak takto opravdu NE 

To samé se týká ukládání papíru a kartonů, kdy jsme se opět setkali s nerozloženými 
krabicemi, nerozřezanými velkými kartony, které pak uzavřou  prostor kontejneru, který 
se již nedá využít. I tento papírový odpad máme řešen na sběrném dvoře, kde pro tyto věší 
kartony nebo krabice, samozřejmě také v rozloženém stavu, je určen uzavřený kontejner. 
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Jak jsme již několikrát psali, není možné neustále rozšiřovat sběrná místa v obci o další 
kontejnery, protože by to bylo již nevzhledné a kapacitně nereálné. Za účelem zvětšení 
kapacity pro třídění odpadu, byl vybudován sběrný dvůr v naší obci.  

Proto bych touto cestou chtěl všechny občany opakovaně požádat, aby tato doporučení 
dodržovali. Myslím, že by kapacity kontejnerů na sběrných místech měly být dostačující. 
Víme, že na určitých sběrných místech nám přibývá i odpad obyvatel ze sousedních vesnic. 
Jedná se především o sběrná místa u firmy AQUA a u výjezdu na Rohoznou. Zde nejčastěji 
vykládají odpad do kontejneru přespolní občané. Bohužel v tomto případě asi nejsme 
schopni tomu zabránit.  

Druhou stranou je to asi z mého pohledu lepší než aby tyto odpady jako dřív, ležely 
pohozeny někde okolo silnice nebo v lese. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci a věřím, 
že společným úsilím se nám třídění odpadu bude dařit. Je to o přístupu každého z nás. 

Nakládání s odpadem v případě nákazy COVID -19 – malé připomenutí 
Vzhledem k tomu, že je potřeba na maximální míru omezit nebezpečí přenosu nákazy 

při manipulaci s odpadem, měli by lité, kteří onemocní virem COVID-19 nebo jsou 
v souvislosti s tímto onemocněním v karanténě, přechodně přestat využívat systému 
tříděného sběru. Všechen odpad, který vyprodukují, by měli ukládat do plastových pytlů 
o minimální tloušťce 0,2 mm. Po jejich naplnění pytel zavázat, povrch ošetřit desinfekcí
a poté vložit do nádoby na komunální odpad (popelnice). Myšlen je veškerý odpad, který 
v domácnosti vznikne včetně použitých roušek, kapesníků, respirátorů, obalů z potravin 
atd. K tomuto  účelu mohou být využity zelené pytle, které má obec v zásobě. Prosím, 
berte toto upozornění jen jako všeobecnou informaci.  

Kontejnery na bioodpad 
Opět byly po obci rozmístěny 4 kontejnery na bioodpad na obvyklých stanovištích, do 

kterých  je možné ukládat pouze shrabanou trávu, listí, štěpku, piliny a další bioodpad 
rostlinného původu. Tímto občany důrazně žádáme, aby do těchto kontejnerů nevkládali 
žádné větve. Ořezané větve nechte položeny vedle kontejnerů nebo případně můžete uložit 
na kupu vedle cesty, kde se tento materiál dá naložit. Pokud jste schopni sami zajistit odvoz, 
čímž nám velice pomůžete, můžete tento materiál odvážet po dohodě se správcem 
sběrného dvora za sběrný dvůr, kde ho bude obec likvidovat dle potřeby. Případně se 
s Vámi správce sběrného dvora domluví individuálně. I v letošním roce bych chtěl požádat 
svozovou firmu alespoň o jednu fůru kompostu, který by byl volně k odebrání. Pokud se 
to podaří domluvit, bude opět kompost složen u sběrného dvora. 



Radiměřský zpravodaj DUBEN 2021 5 

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 

Vážení rodiče, 
zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se koná dle ust. § 34 školského 
zákona v období od 2. května do 16. května 2021. Zápis bude organizován dle 
Metodického doporučení MŠMT z března 2021. V souvislosti s protiepidemickými 
opatřeními, která tento školní rok MŠ provázejí, bude zápis probíhat DISTANČNÍM 
ZPŮSOBEM, tj. bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ. 

Žádost k přijetí dítěte do MŠ mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 
• do datové schránky školy,
• emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
• osobním podáním ve škole – do poštovní schránky u vchodu do jídelny za plastovou

zástěnou. 
Doručovací údaje školy: 
• ID datové schránky: gwbkyag
• e-mail: msradimer@centrum.cz,
• adresa: Mateřská škola, Radiměř, okres Svitavy, 569 07  Radiměř 440.

Žádosti o přijetí do MŠ mohou být podány některým z výše uvedených postupů POUZE 
v termínu od 2.5. do 16.5.2021.  

K žádosti je třeba vždy doložit prostou kopii rodného listu dítěte. 
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle ust. § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 

splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním a doložit toto 
očkování nebo mít doklad od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato očkovací povinnost se netýká dítěte, které plní 
povinné předškolní vzdělávání. Potvrzení od lékaře musí být vždy doloženo k žádosti o 
přijetí do MŠ. Toto potvrzení vydá na žádost zákonného zástupce lékař buď přímo do 
Žádosti k přijetí dítěte do MŠ nebo ho může poskytnout na svůj vlastní tiskopis, popř. ho 
poslat emailem (v tomto případě stačí do MŠ doložit kopii).  

Přednostně budou do MŠ přijaty děti s povinným předškolním vzděláváním – ty, které 
dosáhnou do 31.8.2021 pěti let. 

Nárok na přijetí do MŠ mají děti 3 leté, tj. děti narozené do 31.8.2018 a starší! 
Děti narozené 1.9.2018 a později budou přijaty v případě, že bude v MŠ volné místo! 

Všechny potřebné dokumenty budou od poloviny dubna ke stažení na webových 
stránkách mateřské školy – www.msradimer.estranky.cz. 

V případě nejasností nebo pro bližší informace volejte ředitelku na telefonním čísle 
603 523 790.     

Lenka Češková, ředitelka MŠ 
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Zápis do 1. třídy 2021/2022  

Vážení rodiče, 
povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen 
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s prevencí šíření koronaviru, budou 
v letošním roce zápisy do 1. ročníku probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Přihlášky k zápisu do první třídy 2021/2022  je možné podat v termínu od 6.4.2021 do 
30.4.2021. 

Všechny podrobné informace najdete na stránkách školy: https://100let.webnode.cz/o-
nas/informace-pro-rodice/zapis-do-prvni-tridy 

Mgr. Jana Selicharová, zástupce ředitele 

CÍRKEV 

Normální Velikonoce? 

Před nedávnem proběhla médii hláška jednoho z vládních činitelů, že letošní Velikonoce 
nebudou normální. Vedlo mne to k přemýšlení nad tím, co jsou normální Velikonoce. 
Kdybychom podnikli anketu s touto otázkou, hádám, že odpovědi by byly dost různé. Pro 
někoho je normální pomlázka, pro jiné zdobení (případně schovávání) vajíček, pro další 
rodinný výlet, já bych přidal sváteční velikonoční bohoslužby. A to je jen chabý výčet. 
Stačilo by se rozjet s otázkami po naší zemi a škála odpovědí by byla nepřeberná. Co je 
normální? Zkuste vysvětlit klasickou českou pomlázku pár kilometrů na západ od hranic. 
Vsadím se, že za normální vás nebude považovat nikdo.  

Ze své podstaty je každý svátek připomenutím a slavením něčeho výjimečného. V našich 
Velikonocích se mísí tradice různé. Jsou to prastaré slavnosti jara, procitnutí přírody ze 
zimního spánku, ovšem také křesťanské připomínání zcela nenormální události Kristova 
vzkříšení, a v neposlední řadě připomínání stejně nenormálního vysvobození židovského 
národa z Egyptského otroctví. Mimochodem český název Velikonoce se váže právě 
k oběma velikým nocím židovského i křesťanského svátku. Ať už máme vztah 
k jednotlivým tradicím a jejich obsahu jakýkoli, můžeme si všimnout, že ve všech 
případech jde o oslavu něčeho mimořádně nového. I to, že se příroda probouzí k novému 
životu je přece zázrak, na kterém nemáme žádnou zásluhu. 
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Letošní Velikonoce budou jiné, než byly loňské, které byly jiné, než ty před tím. Některé 
pojmy získávají v našem čase nové významy, jako třeba pozitivní a negativní. Přeji tedy 
nám všem nenormální prožití Velikonoc, spojené třeba s novým poznáním, novou náplní, 
novým pochopením, novým povzbuzením, novým zážitkem – přes všechny těžkosti, 
bolesti a trápení, které tento čas přináší. 

 
Filip Keller 

 
Pozvánka: 

Na Velikonoce plánujeme evangelické bohoslužby ve Svitavách v kostele sv. Josefa 
(Červený kostel) za dodržení aktuálních podmínek (v době psaní tohoto pozvání: max. 10% 
kapacity k sezení a klasické 3R): 

• Velký pátek v 9:30 hodin, 
• Velikonoční neděle v 9:30 hodin. 

 
Děkujeme svitavské katolické farnosti za možnost setkávat se. 
 
Pro aktuální upřesnění zpráv z našeho farního sboru můžete sledovat naše webové 

stránky –http://svitavy.evangnet.cz   
 
Pokud byste věděli o někom, kdo by stál o návštěvu faráře Filipa Kellera, budeme rádi, 

když se mu ozvete (777 339 381). Každé bohoslužby je možné sledovat on-line, nebo přes 
telefonické připojení. Pokud nemáte možnost internetového připojení a chcete přesto do-
stávat každý týden tištěné kázání do schránky, kontaktujte Pavlínu Hnátovou (603494646). 

 
HISTORIE 

 
Byli jsme poslední povolané zálohy 

Ze vzpomínek radiměřského rodáka profesora Wernera Strika. 
20. duben 1945. Adolf Hitler, vůdce Velkoněmecké říše, slavil v Rusy obklíčeném 

Berlínu své 56. narozeniny. V říjnu 1938 přinesl svobodu také naší rodné vesnici Česká a 
Moravská Radiměř. Ovšem jen zdánlivě. Osvobození Sudet byla pro Hitlera pouze 
záminka. Jeho pravý cíl bylo rozbití Československa, ačkoli ve svém proslulém projevu 
26. září 1938 ve Sportovní hale v Berlíně vysvětloval: „Ujistil jsem ho (Neville 
Chamberlaina), že německý lid nechce nic jiného než mír... Dále jsem ujistil, že když bude 
tento problém vyřešen, neexistují pro Německo v Evropě žádné další teritoriální požadavky. 
Také jsem řekl, že chci jen německý prostor a vůbec žádné Čechy!“ 

1. září 1939 začal „největší vojevůdce všech dob“ hroznou válku. V jejím průběhu 
spáchali Němci na mnoha národech zločiny do teď nepoznaných rozměrů. A za to celý 
německý národ pykal rovněž v do teď nepoznané míře, zvlášť Němci z Východního Pruska, 
ze Slezska, Sudet i z Balkánu. Tak jak to prorokuje Hitler v listopadu 1941: „Jsem ledově 
studený. Když jednou nebude německý národ již silný a nebude obětavý nasadit svou krev 

http://svitavy.evangnet.cz/
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pro svoji další existenci, tak ať zajde a je zničen jinou silnější mocí. Nebudu po německém 
národu ronit žádné slzy“! 

24. dubna 1945, úterý. Hrozná válka se blíží ke konci. Wurzburg je již osmnáct dní
a Norimberk čtyři dny obsazen Američany, Vídeň je obsazena již jedenáct dní Rusy. Berlín 
je Rusy pevně obklíčen. Pevnost Breslau (nyní Wroclaw) je od 15. února odříznutá od 
okolního světa. Šílenství nebere ale konce. Sedmnáctiletí, ročník 1928, byli na frontě jako 
vojáci, šestnáctiletí byli povoláni k Volkssturmu a k vojenskému výcviku. Ročník 1930, 
nás čtrnáctiletých a patnáctiletých, byl toho dne poslán na „hradby“. „Pacholdův 
podnik“ organizace „Todt“ se jmenovala ta nesmyslná a ztřeštěná akce v posledních dnech 
prohrané války. Akce pojmenovaná po svém generálním inspektoru Fritzi Todtovi. Jeho 
organizace se v době Třetí Říše specializovala na státní stavební projekty ve vojenském 
a výstrojním sektoru a na to byli kromě Němců převážně nasazovány také zahraniční 
nuceně nasazení dělníci, váleční zajatci a vězni koncentračních táborů.  

S fanfárami jsme táhli my, poslední povolané zálohy, přes náměstí ve Svitavách 
k nádraží. Měli jsme kopat střelecké zákopy. Kde, to jsme nevěděli. Kdo nás vybral? Podle 
jakých kritérií?  

Byli jsme přivezeni do Markvartic (Markersdorf) v údolí Opavy mezi Bruntálem 
(Freudenthal), Krnovem (Jägernsdorf) a Vrbnem pod Pradědem (Wurbenthal). Uniformu 
Hitler-Jugend mi otec zakázal nosit, ale mapu a kompas mi dal s sebou – tušíce blížící se 
katastrofu. Bylo nás kolem 300 čtrnácti a patnáctiletých z okresů Svitavy a Moravská 
Třebová. Pokud si dobře vzpomínám, mělo naše komando jednoho poddůstojníka 
a jednoho svobodníka. Ubytováni jsme byli nejdříve v jedné tovární hale v Markvarticích, 
v posledních dnech v sále hostince v sousední Široké Nivě (Breitenau). 

Západně na stráni nad Markvarticemi ve směru severovýchod stály zřízené bunkry. 
S pomocí zkušeností při výstavbě Maginotovy linie nechalo československé ministerstvo 
obrany pod dozorem francouzských vojenských odborníků postavit v letech 1935 až 1938 
systém téměř 10 000 lehkých a 229 těžkých opěrných bodů (plánováno bylo kolem 16 000 
a 1 300 bodů!) jako obranný val proti útoku nacionálněsocialistické německé říše. Bunkry 
nad Markvarticemi patřily v tomto systému k typu lehkého opevnění. Náš úkol byl spojit 
bunkry zákopy. 25. dubna jsem psal rodičům: „Včera jsme šťastně přijeli. Daří se nám 
vcelku dobře. Pracovní doba trvá 5 hodin denně.“ Přední strana korespondenčního lístku 
byla ozdobena výrokem: „Vůdce zná jen boj, práci a starost. Chceme mu převzít ten jeden 
díl, který od něho převzít můžeme.“ 

Fronta k sovětské armádě probíhala ve směru na Krnov ve vzdálenosti asi 12 kilometrů. 
Především v noci jsme slyšeli výhružné dunění výstřelů. Měli jsme strach? Přirozeně. Jistě 
jsme o tom nemluvili, neboť jsme rovněž měli strach. A byli velmi unaveni. Byla to tvrdá 
práce kopat hluboké zákopy v kamenité půdě.  

30. duben, pondělí. Adolf Hitler, vůdce „Tisícileté Říše“ spáchal v bunkru svého
říšského kancléřství v obklíčeném a zničeném Berlínu sebevraždu. Nevzpomínám si již, 
jaké pocity tato zpráva v nás vyvolala. Pravděpodobně se náš strach před hrozící 
budoucností ještě zvětšil. 

6. květen, neděle. Sovětské oddíly prolomily německou obranu. Byli to ti naši vojáci,
kteří nás ještě za ranního šera nechali odejít na západ ve směru přes Andělskou horu 
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(Engelsberg) do Karlovy studánky (Karlsbrunn). Ve vesnicích jsme se u sedláků 
informovali na průběh fronty: nejen na severu, také na východě a jihu již stáli Rusové. 
Cestou jsme viděli plakáty o stanným soudem popravených dezertérech z armády maršála 
Schörnera. V 13 hodin kapitulovala pevnost Breslau. Toto jsme se ale nedozvěděli. 

Karlova studánka vypadala jako po vymření. V sále jednoho sanatoria stály na stolech 
hrnce ještě s teplou rýží, kterou jsme utišili náš hlad. Odpoledne jsme se samostatně po 
malých skupinách vydali na cestu přes pohoří Pradědu. Bylo nás celkově dvacet, z toho 
šest z Radiměře a moji spolužáci ze svitavského gymnázia. Přes Ovčárny jsme ještě za 
denního světla dosáhli vrcholu Pradědu v nadmořské výšce 1492 m. Z jednoho vysoko 
umístěného okna na věži na nás mávali někteří z naší skupiny a vybízeli strávit noc ve věži. 
Táhli jsme dále. Ti, kteří ve věži zůstali přes noc, byli Rudou armádou zajati a poslední 
z nich byli teprve v roce 1952 propuštěni.  

Začala noc. S kompasem jsme si hledali cestu západního sestupu z Pradědu směrem na 
Kouty nad Desnou (Winkelsdorf). Nic jsme neviděli, bořili se po kolena sněhem, potáceli 
se mezi proudy tajícího sněhu, klouzali a padali. Ten poslední z naší malé skupiny měl 
zbraň malé ráže, kterou vystřelil do vzduchu vždy, když mělo čelo skupiny počkat. Zhruba 
o čtvrté jsme došli na nádraží v Koutech nad Desnou. Unaveni jsme se položili na podlahu
malé čekárny. Každý ležel na boku. Kdybychom leželi na zádech, neměli bychom zde 
dostatek místa. Naše naděje – jet v 6 hodin vlakem do Šumperka (Mahrisch Schönberg) se 
nenaplnila. Nejel žádný vlak. Museli jsme pochodovati dále. 

Šli jsme kolem Annina (Annanberg), kde bydlel jeden příbuzný mého otce, který byl 
lesník. Pomyslel jsem – co takhle přečkat konec války u něho? Asi ne. Domů, jenom domů 
jsme chtěli všichni. Loučná nad Desnou (Wiesenberg), Velké Losiny (Gross Ullersdorf), 
místa, která jsem znal z výletů s rodiči. Mapu a kompas jsem teď už nepotřeboval. Ale 
fronta byla východně od silnice velmi blízko. Několikrát nás přelétli ruští hloubkoví stíhači. 
Zase strach? Jistě. Pochodovali jsme, mechanicky, automaticky, bezmyšlenkově. Jen jeden 
cíl: domů – před Rusy! 

V Šumperku jsme objevili dva nákladní automobily wehrmachtu, na kterých seděly ženy 
a děti. Od vojáků jsme slyšeli, že by měly jet do Svitav. Naše skupina se zase zmenšila. 
Vezmou nás s sebou? Jen s povolením z okresního vojenského velitelství. Tam mě bylo 
řečeno, že jet mohou jenom děti. My jsme ale nebyli také o nic víc než děti. Jeden tank se 
chystal vyjet ve směru Zábřeh. Osádka nás nechala nasednout. Do Bludova (Bludau) 
5 kilometrů. Potom zase pěšky. Na železničním přejezdu trasy do Hanušovic (Hannsdorf) 
jsme se vyčerpaní posadili do příkopu. Bezradní, neboť jsme vůbec nevěděli, kde probíhá 
fronta. Přemýšlel jsem, jestli nepokračovat podél kolejí směrem na západ. Jedna paní ze 
železničního drážního domečku nám dala vodu, první pití za 24 hodin. To, co jsme se od 
ní dozvěděli, nás přimělo jít dále ve směru do Zábřehu. V Postřelmově (Grossheilendorf) 
jsme potkali propuštěné francouzské válečné zajatce. V zoufalství jsem se rozhlížel po 
nějakém jízdním kole, na kterém bych mohl dále cestovat. Žádné jsem ale neobjevil. 

Na nádraží v Zábřehu stál nákladní vlak připravený k odjezdu do České Třebové 
(Bohmisch Trübau). Rychle jsme nastoupili do jednoho vagónu. Mě vytáhli kamarádi jako 
posledního do již se rozjíždějícího vlaku. Zahřmělo. Za námi vyletěl do vzduchu jeden 
most. Přijeli jsme do Hoštejna (Hochstein), kde byly vagony odpojeny. Na tendru 
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lokomotivy jsme jeli dále. Jen několik kilometrů pak zase zpět, neboť od České Třebové 
proti nám jel osobní vlak. Na tento vlak, který dále do Zábřehu již jet nemohl, jsme 
přestoupili a asi o půlnoci jsme dorazili do České Třebové. Nádraží bylo plné vojáků. U 
východů do města stála stráž, která nikoho ven nepustila. Čeští partyzáni již ulice ve městě 
ovládali. 

8. květen, úterý. V ranních hodinách mohlo nás šest Radiměřáků dojet osobním vlakem
do Hradce nad Svitavou (Greifendorf). Před nádražím hořela veliká hromada papíru. 
Pokladní nám sdělila, že Německo kapitulovalo. Oheň byl symbol agónie zločinecké 
nacionálně-socialistické Třetí Říše a blížícího se pekla. 

Polní cestou, kterou jsem dobře znal, jsme šli do Radiměře. Doma jsem zaklepal na okno 
ordinace mého otce. Uviděl mě, usmál se, neřekl ani slovo. Dveře od bytu mi otevřela 
matka. Vyděsila se a vykřikla: „Friedel!“ Musel jsem vypadat velmi zanedbaně, neboť mě 
vůbec nepoznala. V první chvíli si myslela, že je to její bratr, který se ale z války nevrátil. 
Nekonečně unavený, hladový, žíznivý, s bolavými koleny, prošlapanými botami, nohy 
plné puchýřů jsme byli po dvou dnech a dvou nocích, po 70 kilometrech pochodu a 
nebezpečnou cestou vlakem před Rudou armádou doma. 

Vzpomínaje těchto dnů, pociťuji hlubokou vděčnost. Moje myšlenky směřují za Ottem 
Wolfem, mladým židem z Tršice u Olomouce. V červnu 1942 se jeho rodina i s ním, který 
byl tehdy rovněž patnáctiletý, schovala v moravských lesích před transportem do 
koncentračního tábora. V jednom deníku Otta popisuje život v úkrytu. Krátce před koncem 
války byl objeven a společně s 18 českými muži zastřelen. My radiměřští hoši jsme naproti 
tomu měli každý minimálně jednoho anděla strážného, který nás dovedl domů. 

Přeložil Karel Mauer 
ZPRÁVY OD OBČANŮ 

Dobrý den, 
chtěla bych poděkovat kolektivu, který organizuje v Radiměři Hubertovy kamarády.  Ne-
dávno jsem objevila jejich pěknou vývěsku plnou fotografií ze společných vycházek 
v době před Covidem. Zkuste si ji najít i Vy a podívat se!  

V době vánoc jsem přijala jejich výzvu na častější procházky do přírody, při kterých 
nezapomínám vzít do lesa jablíčka, mrkve, hrstku zrní, listy od zelí nebo květáku, či sypání 
do krmítek pro ptáčky a veverky. Když nemám dostatek času na vycházku, sypu do něko-
lika krmítek kolem domu. To je ale podívaná! Na krmítku se střídají sýkorky, vrabci, 
zvonci, stehlíci, strakapoud, někdy i hýl, dlask, červenka nebo drozd. 

Byla jsem překvapená, kolik krásných míst našim dětem myslivci v Radiměři a v okolí 
již ukázali a kam teď můžeme chodit s dětmi, nebo bez dětí zase my, rodiče. Co je taky 
vše naučili poznávat a objevovat. 

Nedávno jsem narazila na odkaz Pardubického kraje – stejně jako každý rok nám po-
mozte uklidit Česko, Pardubický kraj a tak přidávám i Radiměř! Ať už vyrazíte na pro-
cházku nebo na projížďku na kole, vezměte si s sebou rukavici a třeba tašku nebo odpad-
kový pytel a přispějte prosím k tomu, aby se příroda kolem nás a hlavně my všichni tady 
ve vesnici cítili dobře. Divila jsem se, co se dá všechno najít. A kdo to tam mohl zahodit? 
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Vždyť je po obci plno sběrných míst na odpad i sběrný dvůr … Věřím, že i Vy se zde pak 
budete cítit skvěle!  

mamka školáka 

NABÍDKA PRÁCE 

OBEC RADIMĚŘ 
Obec Radiměř nabízí možnost zaměstnání na pozici „Údržbář obecního majetku“ na 
uvolněné místo. Možnost uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, nástup možný od 
1.5.2021. Výdělek 25.000 – 28.000 Kč. 

Vaše úkoly: 
- správa a údržba budov v majetku obce,  
- provádění drobných oprav, údržba obecní techniky, 
- další flexibilní práce pro obec dle nutnosti, 
- údržba obecní zeleně a v zimních měsících prohrnování sněhu, 
- údržba kanalizace - pohotovost za příplatek. 

Vaše kvalifikace: 
- řidičské oprávnění skupiny B a T – praxe vítána, 
- vysoké pracovní nasazení, 
- manuální zručnost, jednoduché zednické práce,  
- flexibilita, 
- práce s motorovou pilou – praxe vítána, 
- práce s křovinořezem, 
- zkušenost s vedením malého kolektivu vítána. 

V případě zájmu kontaktujte starostu obce na telefonním čísle 736 629 417. 

ZŠ RADIMĚŘ 

Základní škola Radiměř hledá vhodného uchazeče/uchazečku na pozici Hospodářka - 
účetní – pokladní. Hrubá měsíční mzda při plném úvazku od 22 000,- Kč do 30 000,- Kč. 
Nástup možný od 23.8.2021.  

Náplň práce: 
sloučená funkce - hospodářka + účetní + pokladní 
Administrativní a spisový pracovník, majetková správa včetně inventarizace, účetní 
agenda, příprava podkladů pro mzdy, vedení pokladny. 
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Požadavky: 
Vzdělání – úplné odborné střední s maturitou. 
Znalost vedení účetnictví v resortu školství. Zkušenost s účtováním projektů EU výhodou. 

Zaměstnanecké výhody:  
Stravování v místě školy, čerpání příspěvku FKSP včetně příspěvku na stravování, rodinné 
prostředí. Pět týdnů dovolené. Možnost zkráceného úvazku. 

Žádosti je možné zasílat emailem na adresu zs.radimer@quick.cz, poštou na adresu školy 
nebo osobně. Sběr žádostí bude ukončen 23.4.2021. 

RŮZNÉ 

Informujeme občany, že díky výtěžku ze školního plesu, který se konal v únoru roku 2020 
byly pořízeny dva venkovní pingpongové stoly. Nákup stolů zaštítilo SRPDŠ při základní 
škole. Jeden stůl byl umístěn ve dvoře základní školy a bude sloužit žákům školy pro 
aktivní trávení přestávek, a druhý byl umístěn na workoutové hřiště. Zde bude k dispozici 
široké veřejnosti.  

Vydává Obecní úřad Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032. Redakční rada: Mgr.Radka Satrapová, Anna Pe-
ňázová 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.dubna 2021 
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