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ZPRÁVY Z OBCE 
Poplatky za odpad a psa 

Připomínáme občanům, že od 01. března se začnou vybírat poplatky za odpad a po-

platky 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, popla-

tek za druhého a dalšího psa je ve výši 150,- Kč. Poplatky je možné uhradit v hotovosti 

v úředních 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 

převodem na účet obce č. 1283353379/0800. Prosíme občany, aby upřednostnili úhradu 

poplatků 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. 

 

Kontejnery na bioodpad  

Po obci byly rozmístěny 4 kontejnery na bioodpad na stejných stanovištích, do kterých 

je možné ukládat pouze shrabanou trávu, listí, štěpku, piliny a další bioodpad rostlinného 

původu. Tímto občany důrazně žádáme, aby hlavně do těchto kontejnerů nevkládali 

žádné větve. Ořezané větve nechte položeny vedle kontejnerů nebo případně můžete uložit 

na kupu vedle cesty, kde se tento materiál bude dát naložit. Pokud jste schopni sami zajistit 

odvoz, čímž nám velice pomůžete, můžete tento materiál odvážet ke sběrnému dvoru, kde 

ho bude obec dle potřeby likvidovat (převážně štěpkováním).  

Dokončení božích muk na polní cestě směrem na Vendolí  

Historicky tato cesta sloužila jako hlavní kupecká cesta pro obchodování. Boží muka, 

která zde dodnes stojí, údajně měla sloužit pouze k zastávce obchodníků, kteří se chtěli 

pomodlit. Myslím, že tato rekonstrukce se velmi vydařila a bude poutačem i pro naše další 
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generace, které budou tuto cestu využívat ať už k procházkám nebo cyklo-vyjížďkám. 

Místo samotné je propojeno i s výsadbami, které zde byly provedeny v minulých letech a 

bylo zde i vytvořeno místo k případnému odpočinku při procházce.  

Pouťové přátelské odpoledne 

Vážení spoluobčané, pokud nám to coronavirová situace dovolí, tak bychom pro Vás 

chtěli uspořádat opět příjemné pouťové odpoledne, které by se konalo dne 24.07.2021. Zde 

bychom hlavně pro naše nejmenší chtěli nachystat zábavné atrakce a pro všechny potom 

dobré občerstvení a možnost posezení se sousedy a kamarády u dobrého piva a ve večer-

ních hodinách, již tradiční pouťovou zábavu. Určitě Vás všechny po roční odmlce a kul-

turnímu půstu rádi uvidíme. Budeme jen doufat, že nám počasí bude přát, aby se akce 

zdařila tak, jako v minulém roce.  

Doufejme, že coronavirová situace bude jen lepší a lepší a začneme znovu i v naší obci 

kulturně žít a setkávat se tak, jako dříve.  

Roman Satrapa, starosta  

 

Nezisková organizace Bonanza Vendolí, z.ú. 

Ve Svitavách již téměř 8 let zabezpečuje nezisková organizace Bonanza Vendolí, z.ú. 

služby, které jsou určené nejen pro děti. Jedná se o činnosti, které jsou zdarma. Tyto akti-

vity jsou pro děti, které budou potřebovat vzhledem k pandemii a složité online výuce 

dohnat učivo z letošního roku  a dále obnovit sociální kontakty formou zábavných akti-

vit, popř. i celé rodiny, které Bonanza zajišťuje. Přijďte mezi nás, rádi Vám pomůžeme. 
 

Program Mentorské asistence Bonanzy Vendolí je inspirací pro pedagogickou praxi 

v regionu (nejen v době pandemie). 

Program Mentorská asistence (MA) je primárně určen pro děti s problémy s učením. Ve 

Svitavách jej již téměř 8 let zabezpečuje nezisková organizace Bonanza Vendolí, z.ú. Do 

programu doporučují děti přímo třídní učitelé z jednotlivých základních škol. O mentoring 

je mezi školami, dětmi i rodiči velký zájem, který často přesahuje možnosti organizace. 

V současnosti je umocněn situací, kdy v řadě rodin chybí technické vybavení pro on-line 

výuku a rozdíly v aktivitě i ve vědomostech dětí se 

výrazně zvyšují. Základem úspěchu je široká 

spolupráce s rodinami dětí založená na vzájemném 

respektu a důvěře. Řada rodin spolupracuje s 

Bonanzou i v jiných programech nebo tzv. sociálně 

aktivizačních službách. 

V rámci služby MA dochází v letošním školním roce 

do Bonanzy více jak 30 dětí i v době pandemie. V 

některých letech však přesahuje počet i 40 dětí. Vše 
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záleží na počtu mentorů, studentů středních škol, na jejichž 

účasti je mentorský vztah s dítětem postaven. Interakce z očí do očí mezi studenty – 

mentory a dětmi – mentee je vysoce efektivní. Díky zábavné a interaktivní formě 

procvičování si k jednotlivým předmětům najdou cestu i žáci s často negativním vztahem 

ke škole a učení. Způsob práce směřuje k pocitům a prožitkům úspěchu, sounáležitosti, 

podpory a pomoci, který obvykle ve školních skupinách děti tak často neprožívají. Výrazně 

se tak zvyšuje jejich motivace k učení a postupně se zlepšuje i vztah ke škole nebo 

autoritám. 

Bonanza Vendolí v programu úzce spolupracuje s třídními učiteli dětí, kteří jsou 

informováni o výsledcích mentoringu. Prostřednictvím podpory mentora, nového prostředí 

i motivačních pomůcek jsou posilovány i některé velmi důležité sociální dovednosti dítěte. 

Dítě se aktivně zapojuje do chodu mentorské spolupráce a získává okamžitou zpětnou 

vazbu. Při společné práci jsou rozvíjeny také komunikační dovednosti. Mentorský vztah je 

podporován řadou dalších činností, kterých se mohou děti v Bonanze účastnit. 

Mentorské programy jsou v ČR i ve světě obecně velmi úspěšné a postupně nacházejí 

příznivce i na menších obcích, které přebírají část metodiky organizací jako je Bonanza 

a postupně ji přizpůsobují vlastním podmínkám nebo možnostem. V době pandemie, kdy 

došlo k výraznému omezování školních kontaktů je program velkou příležitostí, jak účinně 

podpořit řadu dětí i rodin, které mnohdy nemají odpovídající podmínky pro soustavné 

a cílevědomé vzdělávání. 

Zpracovali: Mgr. Zdenka Karafiátová a PhDr. Erich Stündl, Bonaza Vendolí, z.ú. 

Kontakt: https://www.osbonanza.cz/, +420 608 218 847 (Mgr. Lenka Buchtová) 

 

ZPRÁVY OD OBČANŮ 
Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce  

– zamyšlení 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi malé zamyšlení, se kterým bych se s vámi rád podělil v našem zpravodaji.  

Velice rád vzpomínám na svá studentská léta, kdy jsem měl tu čest poznat opravdu 

úžasné lidi, své spolužáky, se kterými jsem zažil spoustu věcí. Musím říci, že jsme byli 

výborná parta a stáli jsme při sobě. Alespoň tak to cítím i po letech, kdy můj život pokročil 

dále a se spolužáky se už scházíme méně a méně.  

Jednou mojí silnou vzpomínkou je i jedna slohová práce na téma: „Všechno, co 

opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“ Někteří možná znáte a víte, že 

se jedná o knihu od Roberta Fulghuma. Teď si představte, že jste puberťák a máte psát 

slohovku na takové téma. Ta profesorka se snad zbláznila. Paní profesorka byla taková svá 

a často nám předávala různá životní moudra i své životní zkušenosti, ale někdy poněkud 
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zvláštní formou. Často jsme jí moc nerozuměli a říkali si, že je trapná. ☺ Ani nevíte, koli-

krát jsem si už na její výroky vzpomněl a kolikrát jsem pochopil. 

Vrátím se ale k mojí slohové práci. Hluboce jsem se zamyslel a začal jsem psát 

o tom, co mě od malička učili moji rodiče a následně i paní učitelky ve školce. Dnes, když 

už mám své děti, se snažím jim od malička také vtloukat stejné základní věci, se kterými 

opravdu potřebujete fungovat celý život a když se je v útlém mládí naučíte a přijmete je za 

samozřejmé, jste považován za slušně vychovaného člověka. Tedy, stačí málo, pár slůvek, 

ale s obrovským významem. 

„Milé děti, všechny hezky zdravte – Dobrý den! Je to slušnost a prokazujete tím úctu 

tomu, koho pozdravíte.“ Popřát hezký nebo dobrý den, není nic těžkého, a přesto to někte-

rým dětem nebo i mladým lidem činí problém. Někdy dokonce i dospělým. Myslím, že 

soužitím zde na vesnici jsme si všichni trochu blíž a považuji opravdu za neslušné, když 

potkám nové spoluobčany, kteří se k nám nově přistěhovali a při setkání nevědí, co se sluší 

a patří. Zejména, když na pozdrav neumějí ani odpovědět. To je smutné. Řeknu si, to je 

jejich rodiče nenaučili ani pozdravit? A co potom oni učí svoje děti? 

„Děkuji!“ To je další kouzelné slovíčko. Poděkování za cokoli vždy potěší a zahřeje.  

„Prosím!“ Toto slůvko udělá z rozkazu prosbu, a to je veliký rozdíl. 

„Promiň, omlouvám se!“ Někdy je velice těžké přiznat svoji chybu nebo se omluvit, 

ale je to, řekl bych, osvobozující. Určitě se vám po tomto výroku uleví, ať už protistrana 

omluvu přijme, či nikoli. Řeknete si, já jsem měl tu sílu se omluvit a přiznat svoji chybu. 

Já jsem to dokázal. Já nejsem neomylný a umím to přiznat. 

Další důležité věci, které jsem ve školce piloval, jsou základní hygienické návyky. 

A vidíte, dnešní doba to vyžaduje po nás všech více než kdy jindy. „Pořádně si umyj ruce 

mýdlem!“ Jedna paní učitelka ze školky byla v tomto velice důsledná a často nám k rukám 

čichala, aby se přesvědčila, že jsme mýdlo skutečně použili. ☺  

„Když se ti něco rozbije, dej to spravit. Nauč se, synečku, hospodařit.“ Nikdy jsem 

se nesnažil dohánět nějaké trendy ve smyslu, že když je něco zrovna moderní nebo in, tak 

to musím za každou cenu mít. Někdo to tak skutečně má a potřebuje mít vše stále nové 

a nejlepší a nejdražší a nevím jaké. Starší a okoukané věci už mu nejsou dost dobré, i když 

fungují a slouží a mohli by sloužit třeba i řádku let. Je to samozřejmě každého věc, ale je 

na zamyšlenou, jestli už to není marnivost a zbytečné plýtvání. 

Bohužel dnešní doba je taková, že lidé běžně po pár letech kupují nové spotřebiče, 

nábytek, kola, atd., protože oprava se prostě nevyplatí, nebo je závada neopravitelná, anebo 

je věc vyrobena tak, aby vydržela po dobu záruky, a pak se pokazila. Člověk si pak prostě 

musí koupit věc novou. A kam s tou rozbitou věcí? Nemáte někdy pocit, že naše země je 

jedna velká skládka? Je jasné, že vše jednou doslouží, ale když se o věc dobře staráte, 



Radiměřský zpravodaj  ČERVEN 2021 5 

a třeba ji občas opravíte, tak slouží opravdu dlouho a dobře. To platí obecně o různých 

věcech kolem nás. Poznáte, když se někdo o něco dobře stará. Je to vidět na první pohled.  

Nedovedu si představit, že bych si postavil dům a celé roky na něm nic neudělal. 

Zkrátka bych bydlel a nedělal si hlavu s údržbou, či nějakou zásadnější investicí. Až by 

dům po letech prostě sešel zubem času. Hm, ale co, teď už ho přece opravovat nebudu. To 

si raději hned vedle postavím nový, moderní, lepší. Dává vám to logiku? Budeme takto 

zacházet s věcmi do nekonečna? Staré necháme sejít a obstaráme si nové. Peníze seže-

neme. Můžeme si přece na to půjčit. A co dál? Bude na splátky? Co bude? Kdo to ví?  

Už Covid-19 nám naznačil, že jsme tady malí páni a nevíme, co nám budoucnost 

přinese. Je dobré být opatrný a rozvážný, dobře plánovat a předvídat, uvažovat o varian-

tách, nechat si poradit, vyslechnout názory lidí, kterých se to týká – nás všech. Chceme 

opravdu úplně nový sál? Hned vedle starého? 

Vím, že nemalá část občanů Radiměře nestojí o novou předraženou multifunkční 

halu, která naši obec významně zadluží. Mnohem raději by investovali do oprav stávajícího 

sálu ZD a nikdo nám nenamluví, že se to nevyplatí. Vše jde, když se chce. Opravy mohou 

probíhat postupně. Nikdo nechceme mít hned kompletně přestavěnou celou budovu a v ní 

mít rázem všechno super. Vážně si nedovedu představit, že projdu kolem starého sálu 

a půjdu se veselit do nové haly, ze které se budu dívat na tu starou, chátrající. Stará budova 

nám sloužila tolik let a dávala nám jasně najevo, že potřebuje sem tam něco natřít, vyměnit, 

opravit, a že to nelze přehlížet do nekonečna.  

V této staré budově se psala řada příběhů - svatby, oslavy, plesy, schůze, koncerty, 

besídky, karnevaly, ale vzpomeňme i na chod družstevní jídelny a prodejny, na prostory 

starých kanceláří a další a další. Vzpomínky v mnohých z nás zůstávají a mrzí nás, že 

o tento dům nikdo dost nebojuje a nedokáže ho pro naše děti zachovat, aby se v něm ode-

hrávaly další a další příběhy a abychom dětem ukázali, že když se ti něco rozbije, má smysl 

to spravit a že umíme dobře hospodařit. 

Učili jste se ve školce to, co já? 

Váš spoluobčan.  
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