ZPRÁVY Z OBCE
Prodej bytů na čp. 316 – bývalá horní mateřská škola
Na základě schválení zastupitelstva obce o odstoupení od dotace a následného prodeje
bytů na čp. 316 zahájila rada obce přípravu pravidel a záměru na prodej této nemovitosti –
čtyř bytů a pozemků, viz. přesná specifikace - pozemek p.č.st. 535/1 „zastavěná plocha a
nádvoří“, jehož součástí je stavba č.p. 316 „bytový dům“ v části obce Radiměř, kdy
prohlášením vlastníka budou vymezeny v pozemku p.č. st. 535/1 jehož součástí je stavba
č.p. 316 „bytový dům“ čtyři bytové jednotky s příslušenstvím:
- pozemek p.č.st. 535/3 „zastavěná plocha a nádvoří“, jehož součástí je stavba bez
čp/če „jiná stavba“, - zděná kolárna – ke každému bytu samostatný uzamykatelný
vstup;
- pozemek p.č.st. 535/2 „zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr“, zpevněná
parkoviště – dlažba, štěrkodrť, přístupové chodníky – dvůr;
- pozemek p.č.st. 534/1 „zahrada“, - ke každému bytu zahrada cca o výměře 200 m²;
vše v k.ú. Radiměř zapsané na LV č. 10001. Výměra podlahové plochy jednotlivých
bytových jednotek s příslušenstvím o velikosti 3+kk bez společných prostor vč. prostorné
půdy, bez metráže zahrady a bez podílu na pozemku pro parkování činí:
- byt č. 1 1NP – 64,70 m², byt č. 2 1NP – 63,95 m², byt č. 3 2NP – 68,45 m², byt č. 4
2NP – 69,50 m².
Návrh souhrnné ceny na prodej pro projednání v zastupitelstvu obce za jednotlivé
bytové jednotky se pohybuje od 3.646.000,- Kč do 3.916.000,- Kč vč. DPH.
Realizace prodeje bude řešena společně s realitní kanceláří Čechy a Morava, která pro
obec zajistí vše potřebné dle platné legislativy k realizaci prodeje výše zmíněného majetku
obce. Zpracovaný návrh záměru včetně navržených prodejních cen a pravidel pro realizaci
prodeje bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce a poté bude zveřejněn na úřední
desce obce a v el. podobě. V případě zájmu o koupi bytu je potřeba postupovat dle
zveřejněných pravidel. Obec do celé této rekonstrukce investovala 12.012.000,- Kč celkem.
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Informace o možnosti, jak vyhledat potřebného lékaře v Pardubickém
kraji v případě Vaší potřeby
Vážení spoluobčané z pověření Ing. Michaely Matouškové, MPA, náměstkyně hejtmana
Pardubického kraje, Vám předáváme informaci o novince v oblasti zdravotnictví, kterou
je interaktivní mapa. Ta Vám pomůže v případě potřeby vyhledat nejbližšího lékaře
z oboru praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale
také možnost pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických
zařízení. Mapa nabídne vyhledání nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také
akutní či pohotovostní služby na základě lokalizace. Součástí informace je rovněž adresa,
webové stránky a telefon do ordinace. Interaktivní mapu naleznete na webových stránkách
kraje v sekci zdravotnictví: https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/.

Upozornění – žádost
Na základě upozornění obecních zaměstnanců, kteří zajištují dle potřeby vyprazdňování
popelnic určených na likvidaci tuků a rostlinných olejů se pravidelně při výběru setkávají
s odpadem, který v těchto popelnicích nemá co dělat, nebo s rozbitými sklenicemi, ve
kterých je použitý olej do popelnice vhozen. Tyto popelnice
jsou umístěny u sběrného místa u zastávky u čp. 167 (bývalý
obecní úřad) a u horního obchodu. Také je možné odevzdat
sesbírané jedlé tuky a oleje přímo na sběrném dvoře.
Tímto bych Vás chtěl požádat, abyste do těchto
popelnic určených na sběr použitých rostlinných tuků a
olejů ukládali opravdu jen tento odpad a pokud je to
možné v plastových lahvích, protože pak nám vzniká
nepříjemná a daleko složitější
a delší práce
s vyprázdněním těchto popelnic.
Je velmi dobré, že tento sběr funguje a použité rostlinné
tuky a oleje likvidujete touto cestou a nevyléváte je do odpadů, ve kterých dochází
k rychlému usazování a tím i k silnému zanášení kanalizačního systému, který je velice
nákladné a složité čistit.
Děkuji Vám všem, kteří třídíte odpady a využíváte k tomu určené nádoby rozmístěné
po obci a dodržujete pokyny, které jsme na tomto místě již několikrát zmiňovali. Je velmi
důležité tato pravidla dodržovat z důvodu naplnění max. kapacity kontejnerů a ukládání
odpadů do určených nádob – papír, plast, sklo a veškeré další na sběrném dvoře.
Děkuji Roman Satrapa, starosta obce.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zpravodajství z lyžařského a turistického řádění
Den první
Vážení čtenáři, dovolte pisateli začít retrospektivou. V úterý, cca ve 14.15 se to pod kopcem
hemžilo červenolícími, usmívajícími se, spokojenými tvářemi dětí bez roušek, což byl pro
zúčastněné pedagogy jasný signál, že uspořádat tuhle školní akci byla navýsost dobrá volba.
A teď pěkně od začátku. Po vylodění z autobusu se děti nastrojily do lyžařské výbavy a zkušené
oči lyžařských instruktorů (ve složení Jana Selicharová, Michaela Nečasová a Radek Škorpík) je
rozdělily do tří družstev podle zdatnosti. A pak už to po celou dobu šlo jako na drátkách. Ti
nejlepší se odebrali na svah a pilovali své lyžařské dovednosti. Ostatní se učili postupně zvládat
lyžařské umění.
Desítka turistů zanechala své spolužáky napospas olešnickému svahu a pod vedením Dity
Gutové, Terky Zelyczové a Sylvy Těšínské se dala na Ústup (rozumějte, nikoli na ústup – to
nikdy!, ale směrem k vesničce zvané Ústup, vzdálené 4 kilometry od Olešnice). A potom,
samozřejmě zase po svých, zpět. Nutno podotknout, že někteří borci zvládli osmikilometrovou
trasu v pohříchu letních teniskách!
Ve finále prvního dne zdatnější lyžaři bez námitek souhlasili, že ta největší poklona patří právě
těm spolužákům, kteří stáli na lyžích poprvé. Jakkoli začátky jsou vždycky těžké, nikdo z nich to
nevzdal! Tohle se bude hodit i v běžném životě:)
Den druhý
Z naprostých začátečníků se stávají jezdci na vleku a „sjížděči“ kopce. A za malou
chvilinku....lyžaři!
Turisté zdolávají vrchol Kopaniny (688 m.n.m.). Za odměnu bobování!
Den třetí
Není co dodat. Lyžaři lyžují, turisti jdou z Rovečného do Olešnice a svou túru zakončují
bowlingovým zápasem. Lyžaři končí genderově vyváženou soutěží o nejlepší lyžařku a
nejlepšího lyžaře.
Snad budou všichni souhlasit, že jsme si tři dny v pohybu, bez zranění, omrzlin a se spoustou
legrace báječně užili.
A na závěr, jako na Oscarech, poděkování za lyžařské instrukce a především za skvělou
organizaci téhle zimní taškařice Míši Nečasové, lyžařským instruktorům Janě Selicharové a
Radku Škorpíkovi za trpělivou a namáhavou práci při výuce začátečníků (kdo někdy učil své děti
lyžovat ví, že je to pěkná dřina) a turistickým vedoucím Ditě Gutové, Terce Zelyczové a Sylvě
Těšínské za to, že houževnaté chodce dovedly vždy v pořádku na místo určení.
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Tak co, vážení, dáme si příští rok repete?
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Základní škola, Radiměř, okres Svitavy

Zápis dětí do 1. ročníku
pro školní rok 2022/2023

8. dubna 2022
Milý předškoláčci,
začíná jaro a v naší Radiměřské školičce pro Vás připravujeme
velmi důležitý den. Zápis do prvního ročníku.
Můžete se těšit na vynálezce kocoura Myšpulína, siláka prasátko
Bobíka, nebojácného zajíce Pinďu a veselou slečnu Fifinku.

Těšíme se na Vás!
Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti po odkladu školní
docházky.
Zákonným zástupcům dětí ze spádové oblasti Radiměř přijde domů zvací dopis
s podrobnými informacemi.
Bližší informace naleznete od 14. března na stránkách www.zsradimer.net .
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ZPRÁVY Z TJ RADIMĚŘ
TJ RADIMĚŘ a vstup do roku 2022
Rok 2021 je úspěšně za námi, a ještě než se pustíme do nové sezóny, tak je na čase se za
ním trošku poohlédnout. Z pohledu fotbalové sezóny byla 2. polovina roku 2021 úspěchem,
to především z toho důvodu, že se po dlouhé době podzimní část konečně dohrála a nebyla
opět přerušena z důvodu protiepidemických opatření.
Pro tým mužů to byla obtížná sezóna. Příliš mnoho zranění oslabovalo celý tým a ke
konci podzimní části bylo potřeba pomoci už neaktivních hráčů a riskování zdraví
zraněných hráčů, za což jim všem patří veliké díky a uznání. Díky jejich bojovnosti tým
můžu po podzimní části skončil na krásném středu tabulky, 8. místě s 15 body. To však
není vše, letos se ještě podařilo uspět v Poháru OFS Svitavy mužů, kdy náš celek postoupil
až do semifinále, které ho čeká 27. března od 15:00 v domácím prostředí a na které vás
všechny moc zveme. Kvůli počtu zranění jsou tyto výsledky v soutěži a poháru skutečně
až nad očekávání.
Co se týče podzimní části družstva mladších žáků, tak ji můžeme hodnotit jen a jen
pozitivně. Nikdo z nás asi nečekal, že po obnově družstev žáků ve spolupráci s TJ Hradec
nad Svitavou se takovým způsobem naplní členská základna dětí a v týmu se utvoří skvělá
parta dětí, co má chuť sportovat. Pod zkušeným trenérem Radkem Svobodou podzimní
částí sezóny postupovali naprosto nekompromisně. Až trošku smůla, že se jim ke konci pár
zápasů nevydařilo a neudrželi si náskok na čele tabulky. I tak skončili na nádherném 2.
místě s 19 body a na jaře je čeká boj o titul!
Jak už klasicky zmiňujeme, TJ Radiměř není jen fotbal, ale o tom přivést celou vesnici
ke sportu. To se nám daří díky oddílům Tancohrátky s Luckou, Nejen fotbalová školička a
Cvičení žen. Především dětské oddíly jsou stále navštěvované vysokým počtem dětí a je o
ně velký zájem. Všem vám mockrát děkujeme, že svoje děti už od malička vedete ke sportu
a pomáháte nám rozpohybovat Radiměř.
Nejsou to pouze sportovní úspěchy, které se nám v minulém roce podařily. Po nástupu
nového vedení se podařilo zrekonstruovat část kabin, vylepšit zázemí pro návštěvníky
fotbalových zápasů a obměnit dresy pro muže i žáky. Také jsme uspořádali několik akcí
pro veřejnost ve spolupráci s dalšími spolky či sdruženími. Všechny tyto sportovní a další
činnosti jsou finančně nákladnou záležitostí a nebylo by to možné bez našich dárců a
sponzorů. Největší poděkování míří k obci Radiměř, děkujeme vám za spolupráci a nejen
finanční podporu, další poděkování patří konkrétně Autoservis Josef Hozák, MS ProTech
s.r.o., Import Machine s.r.o., Podlahářství David Kubeček, EVT Stavby s.r.o. a spoustě
dalším lidem, kteří se svou činností zapojili do fungování TJ, je jich doopravdy velká
spousta a bez těchto dobrovolnických činností by náš spolek nikdy nedokázal fungovat.
Radiměřský zpravodaj
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Závěrem bychom vás všechny chtěli pozvat k dalším společným sportovním zážitkům i
v roce 2022. Rozpisy zápasů na jaro opět přikládáme. A zároveň vás všechny zveme i mezi
nás, ať už chcete hrát fotbal, přihlásit děti na kroužky, cvičit, být členem TJ nebo prostě
jen přijít na fotbal či další akce, budeme za to moc rádi. Každý nový člen pomáhá k rozvoji
celého spolku. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech
nebo na facebookových stránkách TJ či Tancohrátek, tam najdete i veškeré další informace.
FOTBAL (žáci i muži) – Radek Svoboda – 732 767 891
TANCOHRÁTKY a CVIČENÍ – Jitka Mauerová – 731 728 305
NEJEN FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA – Jindřich Kincl – 739 183 014
Pouze členství a ostatní záležitosti – předseda Josef Hozák – 777 076 680
Ještě jednou moc všem děkujeme za dosavadní podporu a těšíme se na další společné
sportovní zážitky!
Petr Janečka
člen výkonného výboru
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ROZPIS UTKÁNÍ TJ RADIMĚŘ JARO 2022
MLADŠÍ ŽÁCI - OKRESNÍ PŘEBOR 7 + 1
KOLO
13.
14.
15.
16.
17.

DOMÁCÍ
Březová nad Svitavou
Radiměř
Sebranice
Radiměř
Borová

HOSTÉ
Radiměř
Městečko Trnávka
Radiměř
Jaroměřice
Radiměř

TERMÍN
2.4.2022
10.4.2022
17.4.2022
24.4.2022
7.5.2022

ČAS
10:30
10:00
9:30
10:00
12:00

DEN
SO
NE
NE
NE
SO

TERMÍN
27.3.2022

ČAS
15:00

DEN
NE

ČAS
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

DEN
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Následně budou mladší žáci hrát play off o titul.

MUŽI - POHÁR OFS SVITAVY
KOLO
SEMIFINÁLE

DOMÁCÍ
Radiměř

HOSTÉ
Janov

MUŽI - SELECT OKRESNÍ PŘEBOR
KOLO
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

DOMÁCÍ
Janov
Radiměř
Horní Újezd
Radiměř
Boršov
Radiměř
Radiměř
Dlouhá Loučka
Radiměř
Borová
Radiměř
Mladějov na M.

HOSTÉ
Radiměř
Jevíčko
Radiměř
Cerekvice
Radiměř
Morašice
Opatov
Radiměř
Hradec nad Svitavou
Radiměř
Linhartice
Radiměř

TERMÍN
2.4.2022
9.4.2022
17.4.2022
23.4.2022
30.4.2022
7.5.2022
14.5.2022
21.5.2022
28.5.2022
4.6.2022
11.6.2022
18.6.2022
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