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ZPRÁVY Z OBCE 

Pohyb obyvatelstva 

Stav obyvatel k 1.1.2020 – 1144 obyvatel 

Narození: 15 dětí  

Zemřelí: 11 osob 

Přistěhovalí: 36 osob 

Odstěhovaní: 26 osob 

Stav obyvatel k 1.1.2021 – 1158 obyvatel 

Narození: 11 dětí  

Zemřelí: 10 osob 

Přistěhovalí: 34 osob 

Odstěhovaní: 33 osob 

Stav na běžných účtech obce celkem k 01.01.2022 – 40.236.380,68 Kč 

Schválené poplatky pro rok 2022 

• komunální odpad osoba 700,- Kč

• komunální odpad dítě do 15 let 600,- Kč

• první pes 100,- Kč

• druhý a další pes 150,- Kč

• vodné 30,50 Kč s DPH

• stočné  61,00 Kč s DPH

Poplatky za odpad a psa 

Poplatky za TKO a psa jsou splatné do 31. srpna 2022. Poplatek za odpad je ve výši 

700,- Kč za osobu, děti do 15ti let ve výši 600,- Kč. Poplatek za prvního psa 100,- Kč, 

Únor 2022

pravodajRadiměřský zpravodaj



Radiměřský zpravodaj ÚNOR 2022 2 

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. 

Na základě upozornění ministerstva vnitra již nebude možné uznat čestné prohlášení o 

pobytu v zahraničí. Nově musí být předložen doklad ze zaměstnání osoby, která trvale 

pracuje a žije mimo Českou republiku. Jiný doklad nebude možné uznat a poplatky za 

TKO bude nutné uhradit. 

Zimní provoz sběrného dvora 

Sběrný dvůr bude v zimním období otevřen jedenkrát za 14 dní v sobotu: 22.01.2022, 

05.02.2022, 19.02.2022, 05.03.2022, 19.03.2022, 02.04.2022. 

Pošta Radiměř – nová provozní doba 

Po 13:00 – 16:45 hod. 

Ut 08:00 – 11:00 hod. 

St 13:00 – 16:45 hod. 

Čt 08:00 – 11:00 hod. 

Pa 13:00 – 15:00 hod. 

So zavřeno 

Ne zavřeno 

Příprava prodeje bytů a přilehlých pozemků k čp. 316 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla zahájena příprava a jednání o 

možnostech prodeje a způsobu zajištění prodeje čtyř bytů v komplexně opravené budově 

čp. 316, včetně nově vybudovaných zpevněných ploch u nemovitosti pro možnost 

parkování, přístupové plochy k nemovitosti a přilehlých pozemků.   

Protipovodňová opatření 

Vzhledem k vyčerpání alokace dotačního titulu na protipovodňová opatření se nám 

v minulém roce nepodařilo získat na plánované protipovodňové opatření finance. 

Vzhledem k tomu, že se naskytla možnost podat tuto žádost znovu, tak jsme provedli 

aktualizaci rozpočtu akce, a po dohodě s administrující firmou ENVICONS, byla žádost 

podána znovu. Zastupitelstvo schválilo v rozpočtu na rok 2022 finance na případnou 

spoluúčast. I nadále věříme, že se nám dotaci podaří získat a zrealizovat dílo. Této akci 

jsme již věnovali spoustu úsilí a času a v neposlední řadě i financí, které chceme zúročit, 

a zároveň vylepšit ochranu v naplánovaných částech obce dle již zpracovaného projektu. 

Proto žádáme všechny občany, oslovené touto naplánovanou akcí, aby stále počítali 
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s případnou realizací a využitím jejich pozemků, které poskytli k řešení této akce, dle 

původní dohody – prodej, směna. 

Oprava vodovodu IV. etapa 

Na letošní rok jsme naplánovali podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na dokončení 

IV. Etapy opravy vodovodu v úseku od čp. 75 rozcestí (v místní komunikaci) po č.p. 475

(bývalá Rasta). Pardubický kraj zatím vždy podpořil naši obec dotací ve výši 50% 

i v předešlých třech etapách, tak věříme, že budeme úspěšní i letos. Konkrétní datum, ve 

kterém bude Pardubický kraj rozhodovat o přidělení dotačních financí, nám zatím není 

známé, tudíž  k případné realizaci může dojít až v roce 2023, bude-li obci dotace 

poskytnuta. V případě, že by dotace poskytnuta nebyla, budeme řešit jiné dotační možnosti. 

Předčištění odpadních vod na ČS 1 

V minulém roce jsme realizovali akci pro zlepšení provozu přečerpávací stanice ČS 1, 

u které jsme nechali namontovat zařízení ROK 4 – šnekové zařízení, přes které protéká 

veškera odpadní voda z obecní kanalizace. Toto zařízení má za úkol zachytávat 

a odstraňovat z odpadní vody veškeré hrubé nečistoty, které nám neustále poškozovaly 

hlavní výtlaková čerpadla. Je možné konstatovat, že se povedlo tímto zřízením opravdu 

zlepšit celkový provoz a údržbu přečerpávací stanice. Čerpadla již fungují bezproblémově 

a do hlavní jímky se již prakticky, pokud nepřijdou povodně, nedostávají žádné hrubé 

nečistoty, které by ničily čerpadla. V letošním roce bude v jímce také provedena instalace 

bezpečnostní lávky pro provádění údržbářských prací na potrubním systému, ke kterému 

se nedá jinak dostat. Dále zde plánujeme ve spolupráci s ČEZ, v rámci úspor energií, 

instalaci fotovoltaické elektrány, díky které bychom chtěli snížit náklady na provozní 

energie přečerpávání odpadních vod, které jsou  vlivem růstu cen energií, stále nákladnější. 

Na akci ČS OV Radiměř – úprava jímky pro osazení strojně stíraných čelistí – nám 

Pardubický kraj poskytl dotaci z rozpočtových prostředků na rok 2021 – Rozvoj 

infrastruktury v oblasti vodního hospodářství v celkové výši 225.000,-Kč. 

Upozornění pro uživatele obecní kanalizace 

I nadále platí, že do kanalizace – WC, nevhazujte vlhčené ubrousky, které jsou prakticky 

nerozložitelné, a jiné předměty – hadry na podlahu, houbičky či hadry na nádobí, které ničí 

čerpadla. Dále nevylévejte do odpadu žádné tuky, oleje atd., které poškozují nebo zanášejí 

kompletní systém kanalizace, a tím nám všem zvyšují náklady na provozování celého 

systému obecní kanalizace. Rovněž není možné na kanalizaci napojovat odvody dešťové 

vody. Tu užívejte případně na zalévání nebo ji nechte vsakovat zpět do země na svém 

pozemku. 

Tříkrálová sbírka 2022 

Rádi bychom Vám všem touto cestou poděkovali za dary letošní tříkrálové sbírky 

v Radiměři. Při letošním koledování v Radiměři jsme vybrali 38.789,- Kč .    
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Všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek i samotným králům děkuji za nesmírnou 

ochotu a nasazení. 

Roman Satrapa, starosta obce 

Dostavba Mateřské školy 

S ohledem na předpoklad výrazného nárustu počtu dětí, které by měly navštěvovat naši 

Mateřskou školu, bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o rozšíření Mateřské školy o jednu 

třídu. Jako nejlepší varianta byla vybrána varianta nástavby nad současnou jídelnou, 

kuchyní a technickým zázemím v přízemí. Velkou míru na tomto rozhodnutí měl 

požadavek na oslunění třídy. K nové třídě musí být vybudována nová šatna, sociální 

zařízení pro děti a učitelky, sociální zařízení a šatna pro tělesně postižené děti a   nezbytné 

sklady. Součástí nástavby by byla nová ředitelna a archiv. Do třídy by se chodilo po nově 

vzniklém schodišti. Dále bude vybudován výtah, který by sloužil pro obě vrchní třídy. 

Zároveň by se vybudoval jídelní výtah z kuchyně do patra. Protože bude vyšší požadavek 

na počet uvařených jídel, bude nutno zrekonstruovat celou kuchyni. U tohoto projektu 

uvažujeme s montáží fotovoltaické elektrárny na střechu budovy a s výměnou plynových 

kotlů za tepelná čerpadla.   

V letošním a minulém roce proběhlo několik schůzek stavební komise s projektanty 

projekční kanceláře Šafář, která navrhla několik variant řešení rozšíření Mateřské školy. 

Vybraná varianta byla upravena dle požadavků paní ředitelky, vzhledem k jejím 

zkušenostem ze stávajícího provozu. Po předložení zpracované projektové dokumentace 

bychom co nejdříve chtěli požádat o dotaci. Bez získání dotace bychom tuto realizaci dělat 

nemohli s ohledem na již probíhající stavební akce. Na zpracování projektové 

dokumentace pro dostavbu Mateřské školy  se nám  v minulém roce podařilo získat dotaci 

od Pardubického kraje v celkové výši 200.000,- Kč.     

Josef Češka,   

místostarosta 
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ZPRÁVY OD OBČANŮ 

Poděkování bližním 

Po dvouleté pauze se opět začátkem nového roku vydaly, tentokrát čtyři skupinky Třík-

rálových koledníků a dům od domu obcházely s prosbou o příspěvek pro Charitu. Tento 

příspěvek, jak mnozí vědí, asi ze 70 % zůstává k dispozici v místě příslušné charity, zbý-

vající část jde na různé celorepublikové a humanitární projekty. 

Již několik let i já takto obcházím, a všimla jsem si, že rok od roku jsou lidé povětšinou 

vstřícnější, velice milí a ochotni takto přispěti na záslužnou a bohulibou věc. Velice často 

jsou to i mladí lidé, což je povzbudivé. 

Využívám této příležitosti k poděkování všem spoluobčanům, kteří letošním kolední-

kům otevřeli své příbytky a svým příspěvkem i svá srdce. Taktéž velké díky obětavým 

spolukoledníkům, zvláště těm malým, kteří s rodiči obstarali horní a dolní konec obce. 

Třeba se nám příště podaří a malí tříkrálové přijdou i k vám. Mohla by je inspirovat i ná-

vštěva našeho kostela. Teď trošku odbočím otázkou: Kolik malých, ale i velkých vidělo 

náš krásný a unikátní radiměřský betlém s nádhernými postavami nejen svaté rodiny, pas-

týřů, ale i těch tří králů?! 

Velké poděkování i paním prodavačkám, že umožnily mít jednu kasičku v naší samo-

obsluze, a kde lidé přispěli nemalou částkou 4601-,Kč. Celkem se podařilo za celou obec 

vybrat krásných 38789,-Kč. 
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Ještě jednou velké díky, jak všem spoluobčanům, tak i naší charitě, prostě všem, kteří 

tímto způsobem začali nový, i když možná nelehký rok 2022. Hodně zdraví a optimismu 

všem 

V. Šustrová, Radiměř 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Hurá, máme slabikář! 

V pátek 7. ledna žáčci první třídy prožili ve škole svůj slavnostní den. Dostávali totiž 

svoji první knihu -  Slabikář.  

Aby získali Slabikář od 

princezny Slabikářky, plnili 

prvňáčci úkoly.  Celkem jich 

museli splnit pět.  Za každý z 

nich získali jeden klíč. 

Poznávali písmena, četli 

slova ve třídě i na chodbě, 

počítali. Nakonec se všem 

podařilo všech pět klíčů 

získat a odměnou jim byly 

krásné Slabikáře. Po předání 

jsme se společně hned do 

Slabikáře začetli. Už se 

těšíme na objevování nových 

písmenek. 



Radiměřský zpravodaj ÚNOR 2022 7 



Radiměřský zpravodaj ÚNOR 2022 8 

Výsadba u workoutového hřiště

Výsadba u obecního úřadu

Vydává Obecní úřad Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032.  Redakční rada: Mgr. Radka Satrapová, Bc.  Anna 

Peňázová, e-mail pro příspěvky: radimersky.zpravodaj@seznam.cz.  Příspěvky nejsou redakčně upravovány.  Zpravodaj je v 

elektronické  podobě k dispozici na webových stránkách obce www.obec-radimer.cz 
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@obec-radimer.cz. Uzávěrka příštího čísla bude 20.února 2022 
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