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ZPRÁVY Z OBCE 
Zahájení výstavby Nového společenského domu v Radiměři 

Na tuto zakázku byla vybrána firma, která se přihlásila do veřejného výběrového řízení 
v elektronické podobě, do kterého se přihlásilo celkem šest stavebních firem. Vybrána byla 
firma PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., IČO 465 046 21, se sídlem Tovární 1130, 
Chrudim  IV, Chrudim  537 01, která splnila veškerá požadovaná kritéria a  podala nabídku 
s nejnižší cenou 51.866.707,- Kč bez DPH. Dále byl zajištěn technický dozor stavby a 
koordinátor BOZP. Staveniště bude předáno k 06.09.2021 k zahájení stavby Nového 
společenského domu v Radiměři. Stavba by měla být dokončena do 30.09.2023.  

Dále bychom postupně chtěli navázat v rámci získání dotace na realizaci parku – klidové 
zóny s lavičkami herními prvky a zpevněnými plochami dle již připraveného projektu, 
který byl již sladěn s novým společenským domem při řešení zpracování projektových 
dokumentací. 
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Rozšíření Mateřské školy v Radiměři
K úvaze na rozšíření kapacity mateřské školy jsme přistoupili vzhledem ke zvýšenému 

zájmu o tuto službu. V obci došlo k významnému nárůstu počtu předškolních dětí. Obec 
má zájem na tom, aby všechny místní děti měly ve školce své místo. 

RO učinila kroky k co nejrychlejšímu zajištění zadání projektové dokumentace firmě 
Šafář Polička, která byla ochotna ihned studii a následný projekt s námi řešit. Nouzové 
řešení, které jsme chtěli v případě potřeby řešit dočasně v 1 NP na obecním úřadě nám 
bohužel neprošlo na základě požadavků hygieny. Proto jsme se začali soustředit na co 
nejrychlejší zpracování projektové dokumentace a následné vydání stavebního povolení, 
abychom byli připraveni požádat v příštím roce o dotaci za tímto účelem.  

Po provedených konzultacích stavební komise paní ředitelky s projektanty byly 
doplněny požadavky k projektu. Nová stavba bude situována jako nástavba na stávající 
budovu zdravotního střediska a školní kuchyně, jídelny, a technických prostor mateřské 
školy. Bude zde také řešena bezbariérovost včetně opravy a případného rozšíření 
přístupových chodníků a pravděpodobně výměna celé střechy. Dále bychom rádi provedli 
kompletní výměnu zeleně před školkou – zpracování návrhu a následně projektové 
dokumentace a požádali o dotaci, pokud to nebude možné řešit jednou dotací na dostavbu 
školky. Podali jsme také žádost o dotaci v maximální výši 200.000,- Kč na zpracování 
projektové dokumentace, kterou nabídl Pardubický kraj s podmínkou realizace projektu 
samotného z dotačních titulů EU.  

Roman Satrapa, starosta 
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Poplatky za odpad a psa 
Připomínáme občanům, že poplatky za odpad a poplatky za psa, byly 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 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. 

Pokud si nejste jisti, zda máte či nemáte zaplaceno, dotazujte se osobně na obecním 
úřadě či telefonicky na telefonním čísle: 461 594 133. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 8. 

října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 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 České republiky či u 
zastupitelského úřadu v zahraničí.  

Volební lístky budou voličům doručeny na adresu místa trvalého pobytu do úterý 5. října 
2021. 

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.  

Pozor na hackery! 
Jejich cílem mohou být všichni, kteří sdělí přístupové údaje do internetového 

bankovnictví nebo údaje o platební kartě jiné osobě, v tomto případě kyberzločinci, který 
se vydává například za zaměstnance banky nebo policistu. Eventuálně žádá provedení 
platební transakce z důvodu hrozícího útoku na bankovní účet. Na vyjmenované žádosti 
nereagujte a kontaktujte banku nebo policii‼  

Chcete-li si vyzkoušet, zda přežijete v online světě, je zde pro vás kybertest: 
www.kybertest.cz 

Kyberbezpečnost není Policii ČR stejně jako České bankovní asociaci a společnosti 
ESET lhostejná, proto se této aktivitě věnují.    

https://www.youtube.com/watch?v=czu2FuIfMF4&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=zqy2iIrNd2A&t=13s 
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Přijďte do knihovny! 
V naší knihovně stejně jako ve velkých městských 

knihovnách probíhá každoročně revize, při níž je celý knižní 
fond kontrolován a následně jsou vyřazeny knihy staré a 
poškozené. Letos v květnu bylo vyřazeno 286 starých knih. 
Knihovna však obratem dostala stejný počet titulů nových 
nebo zánovních. Je mezi nimi spousta zajímavých knih 
současných autorů, ať už historické detektivky Vlastimila 
Vondrušky, moderní české detektivky Michaely Klevisové, 
oblíbené knihy Aleny Mornštajnové nebo Radky Třeštíkové. 

Fond byl obohacen i o spoustu nádherných knih pro děti všech věkových kategorií. Ráda 
bych touto cestou pozvala tedy i rodiče s dětmi, aby se do knihovny přišli podívat a klidně 
si jen knihy prohlédli, prolistovali jimi. Třeba vám pak některá padne do oka a půjčíte si ji 
domů. Pokud nám to současná „popandemická“ situace dovolí, ráda bych navázala na 
dřívější literární kavárny a pozvala Vás během podzimu na příjemné posezení nad knihami. 
Podrobnosti Vám dám včas vědět. 

V září bude knihovna otevřena v těchto termínech: čtvrtek 2. září a čtvrtek 9. září. 

Petra Junková, knihovnice 

Pásli ovce Radiměřáci 
Ne, to není nová vánoční koleda, to je skutečnost! Pastýři a hospodáři radiměřští, vy, co 

už pasete svá stádečka nebo se k tomu teprve odhodláváte, poslyšte, kterak je možné spojit 
naše síly při zvelebování nádherné okolní přírody. 

Jak jste si mohli přečíst v jednom z dřívějších zpravodajů, na horním konci Radiměře 
jsme my, nadšenci z Českého svazu ochránců přírody Arion v posledních letech vytvořili 
naprosto unikátní napůl obecní a napůl soukromou neoficiální přírodní rezervaci. Stalo se 
tak za cenné spolupráce s obcí a některými z vás. Ze spárů neproniknutelných křovin jsme 
společně vysvobodili už několik hektarů starých pastvin a ovocných sadů. Vrátili jsme tím 
do těchto míst život a podařilo se nám zachránit zdejší unikátní populaci celoevropsky 
ohroženého modráska černoskvrnného. Motýla, který žije už na méně než deseti místech 
v České republice a je jedním z patnácti nejvzácnějších motýlů celé Evropy.  

Našimi pilami a křovinořezy jsme provedli resuscitační zásah, díky kterému se příroda 
mohla znovu nadechnout a vzpamatovat se z dlouhého období, kdy se o místní pastviny a 
sady nikdo nestaral. Dále bude tento kousek unikátní přírody potřebovat už o něco jemnější, 
ale pravidelnou péči. Ideálním způsobem údržby zdejších porostů je pastva. Konkrétně 
málo intenzivní pastva koz a ovcí, které se na těchto plochách v minulosti potloukaly a 
okusovaly vše, co jim přišlo do cesty. Držely tak na uzdě křoviny, které by jinak všechno 
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pohltily. A my cítíme, že je načase se k tomuto způsobu hospodaření postupně vrátit. 
Lokalita je na to připravena. 

A proto se obracíme na vás, radiměřské hospodáře. Zejména na ty z vás, které láká spojit 
příjemné s užitečným. Najdou se mezi vámi pastýři a chovatelé, kteří by svá stádečka této 
velké věci občasně zapůjčili a zároveň si od nich trochu odpočinuli? Můžete svá stádečka 
živých sekaček poslat na skvělý bezplatný letní tábor, kde poznají spoustu nových 
kamarádek a užijí si pohodu mezi trsy voňavých bylinek.  

Vaše kozy a ovce je možné kdykoli přivézt a kdykoli odvézt. Vzhledem k tomu, že 
budou pohromadě pravděpodobně zvířata více majitelů, bude podmínkou jejich dobrý 
zdravotní stav, provedené odčervení a registrace zvířete dle požadavků zákona (Vyhláška 
č. 136/2004 Sb.). Dále upozorňujeme, že máme ve stádečku dva chovné berany ovce 
kamerunské, takže je účast na táboře vhodná zejména pro skopce a vykastrované ovečky. 
Pastvina je ohrazená elektrickou sítí a je v ní vybudovaný pevný košár, kam zvířata 
pravidelně zaháníme, aby bylo možné s nimi v případě potřeby manipulovat. Samozřejmě 
mají neustále přístup k vodě a přístřešku, jsou pravidelně kontrolována a v případě potřeby 
je zajištěna veterinární péče. V ohradě můžou být občas přítomni i mírumilovní koně. 

V případě zájmu, nabídek či dotazů se na nás obracejte – kontakt: Roman Kalous, tel. 
604 654 499, kalous.roman@seznam.cz 
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Pozvánka na RETRO DISCO, aneb Discotéka pro starší i pokročilé 
a pro Ty, co se stále cítí mladě 

Srdečně Vás zveme na disco s projekcí, které se uskuteční dne 16.10.2021 na sále ZD 
Radiměř. 

Hudebním a tanečním večerem nás bude provázet DJ Silent z Brna. 
Těšíme se na Vás, přijďte si trsnout. 
Přesné informace k této akci budou zveřejněny v prvním říjnovém týdnu na plakátech 

po obci, aplikaci, webových stránkách obce a říjnovém zpravodaji.  
 

Kulturní komise obce Radiměř 

ZPRÁVY Z TJ RADIMĚŘ 
Sportovní klub stolního tenisu 

Vážení a milí spoluobčané. Chci za podpory TJ Radiměř a OÚ založit a provozovat 
sportovní klub stolního tenisu. Věřím, že se v naší obci najdou hráči tohoto sportu od dětí 
až po dospělé. Ideálním cílem je mít tři skládací stoly v uzavřených prostorách a jednou 
týdně se např. od 17:00 hod. na dvě až tři hodiny scházet trénovat, hrát proti sobě zápasy 
a učit a vést k této hře děti. S blížícím se podzimem a zimou je "pinec" ideálním 
prostředkem si zasportovat a setkat se v partě hráčů. Zájemci, prosím, hlaste se na tel. čísle: 
775 306 010 nebo emailu: najman.daniel@seznam.cz 

Daniel Najman 



První seznamovací setkání – 7. 9. 2021 v 16:00 hodin na 
fotbalovém h išti TJ Radim  

Další tréninky budou probíhat každé úterý
od 16:00 do 17:00 hodin na h išti (dokud po así dovolí)

a v zimních m sících v t locvi n  ZŠ Radim

Co s sebou na venkovní trénink: 

pohodlnou sportovní obuv
vhodné oble ení v závislosti na po así (triko, kra asy,
tepláky, mikina…)
pití (nejlépe istá voda)
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Nabídka práce 
TJ Radiměř nabízí brigádu v hospůdce na fotbalovém hřišti (dohoda o provedení práce). 

Pracovní doba: úterý 15:30 - 20:00, pátek 15:30 - 22:00, sobota 15:30 - 22:00. Finanční 
odměna až 5.000,-Kč/měsíc. Není překážkou, pokud můžete docházet pouze v některé dny. 
V případě zájmu pište nebo volejte na tel. číslo 777 076 680. 
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OSTATNÍ 
Podnikáte, či plánujete podnikat? Nabízí se pomocná ruka 

Pan starosta se setkal s Hankou Štěpánovou, předsedkyní správní rady P-PINK a 
projektovou manažerkou pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na 
území Pardubického kraje. Položil jí několik otázek. 

Můžete se nám trochu představit, co jste za firmu? 
Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším zájmem. Celý název je Pardubický 

podnikatelský inkubátor, z.s., P-PINK. Sídlíme v Pardubicích v Domě techniky a 
organizace pracuje pro území celého Pardubického kraje. Naším úkolem je pomáhat 
podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání.  

To znamená, že nepodnikatelé už nemusí číst dál? 
Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je několik zaměstnanců, které to v současné práci 

nebaví a chtěli by začít podnikat. Zajímavé to může být i pro šikovné studenty, kteří již v 
době studia chtějí začít pracovat „na svém“. 

Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtěli by se  zkusit uplatnit v podnikání, ale neví jak 
na to? 

Napadá mě při vaší otázce takový příklad: Nějaká žena dovede péct úžasné trubičky, 
všichni to chválí a ona neví, zda by se tím mohla uživit. A láká ji to. Tak podobným lidem 
nabízíme AKADEMII ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ. 

To zní vznešeně, ovšem nevím, zda by tato žena našla odvahu se přihlásit.
Odvahu může najít každý. Covid nám v tomto případě nahrál na smeč. Zájemce nemusí 

ani opustit svůj dům a může se vzdělávat. Jedná se o sérii online přednášek od zkušených 
lektorů z praxe. Pokud nebudou mít zájemci čas poslouchat přednášku „na živo“, tak si ji 
mohou vyslechnout ze záznamu.  

Co když jsem váhavý střelec a nechci hned tolik času věnovat školením před začátkem 
podnikání, je i jiná možnost? 

Ano, zájemce o podnikání může u nás v inkubátoru v Domě techniky, kde P-PINK sídlí, 
absolvovat pohovor o svém záměru. Dojde tak k odpovědi, zda je reálné začít nakládat se 
svým nápadem. Kontaktovat nás můžete na info@p-pink.cz 

Co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“. 

Přednášky probíhají online každé 3. úterý v měsíci napříč rokem 2021 vždy od 9:00 hodin. 
Témata například: podnikatelský plán, finance, komunikace, právo, marketing offline, 
pojištění, měkké dovednosti, obchod a marketing online. 



Radiměřský zpravodaj ZÁŘÍ 2021  

Přihlásit se můžete přes naše webové stránky nebo využijte přiložený QR kód. Na váš 
e-mail pak zašleme informace k probíhajícím akcím i již proběhlé přednášky rovněž zá-
jemcům rádi zašleme. 

Máte pro existující podnikatele nějaký takzvaný „špíček“? 
Ano, dva programy s názvem „odPINKni se“ a „PINKubační program“. Oba jsou 

určeny pro intenzivní, komplexní a dlouhodobější systematickou práci s konkrétním 
projektem, kde výsledkem je prosperující firma. 

Informací je spousta, ale co když potřebuji s někým z P-PINK mluvit, zeptat se, než se 
přihlásím na jakýkoliv webinář a podobně. Nebo když potřebuji něco jiného kolem 
podnikání? 

Pokud potřebujete poradit, co je pro vás vhodné a jaká nabídka akcí běží, nebo hledáte 
kontakt na nás, tak sledujte naše stránky p-pink.cz a náš FB P-PINK  Nabízíme i další 
služby jako například sdílené kanceláře, virtuální sídlo firmy atd. 

Nic není zadarmo, kolik korun zájemci o služby P-PINK zaplatí? 
P-PINK je organizace, která pracuje pro území celého kraje. Naše aktivity jsou hrazeny 

z valné části Pardubickým krajem a městem Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby 
kraj vzkvétal i co se týče rozvoje podnikatelského prostředí. Většina našich služeb je 
zdarma. Některé služby jsou zpoplatněné, ovšem za velmi přívětivé ceny. Inkubátor 
poskytuje v místě svého sídla podnikatelům placené zázemí formou sdílených kanceláří 
(coworking). Dále má k dispozici pro jakoukoli organizaci jednorázový či opakovaný 
pronájem jednací místnosti a konferenční místnosti. Podnikatelským subjektům nabízíme 
také zřízení virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK. 

Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc nepotřebují, ale rádi by své zkušenosti předávali 
dál, mohou se na vás obrátit? 

Ano, stále hledáme další odborníky, mentory a zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme 
do našich aktivit a mohou tak předávat dál své získané zkušenosti. 
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