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ZPRÁVY Z OBCE 
Oprava vstupního portálu na hřbitov 

Na základě podané žádosti o dotační podporu na Pardubický kraj nám byla poskytnuta 
dotace ve výši 100.000,- Kč (50 % z celkové ceny) na opravu vstupního portálu na hřbitov 
– opravy omítek, štukatérské práce, výměna vitrín, oprava okapů atd. Oprava by měla
proběhnout nejpozději do konce září dle možností vybraného zhotovitele. 

Doplnění workoutového hřiště
V roce 2021 jsme podali znovu žádost o doplnění workoutového hřiště, kde byla

naplánována stavba pergoly vč. posezení a doplnění dvou multifunkčních cvičících prvků 
pro rozšíření možností cvičení i pro starší generace při procházkách po obci (forma 
jednoduchého rehabilitačního cvičení). Projektová cena na doplnění hřiště byla 
naplánována cca 430.000,- Kč. V tomto měsíci jsme obdrželi dopis od Ministerstva pro 
místní rozvoj s informací, že dotační žádosti budou vyhodnoceny nejpozději do 
30.06.2022. 

Dotace Kabina 2021 
Na základě zpracovaného projektu naše obec podala v roce 2021 také žádost o dotaci na 

dostavbu fotbalového areálu, kde se naplánovala dostavba kabin o technické zázemí – 
garáž, vytápění kabin – tepelným čerpadlem vzhledem k potřebné temperaci i v zimních 
měsících z důvodu  vybavení prostor kabin nábytkem (vlhkost) a udržování nezámrzné 
teploty, zpevnění plochy před kabinami, přístavba dřevěné pergoly s obslužným pultem a 
propojením se stávající hospůdkou, osvětlení hřiště a tribuna umístěná nad současnými 
střídačkami. Tato akce byla vzhledem k celkové ceně cca do 4.000.000,- Kč a výši 
poskytované dotace rozdělena na etapy. Tady také zatím nemáme informaci o výsledku 
přidělených dotací. 
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Věříme, že se nám podaří dotaci na tento projekt získat a podpoříme tak aktivní 
činnost TJ Radiměř, jak ve fotbale, tak i v dalších sportovních činnostech, které TJ 
Radiměř dnes zajišťuje. Dále tímto projektem chceme zlepšit prostředí, vybavenost a 
účelnost celého sportovního areálu a nalákat tak všechny, kteří rádi sportují a mohou tak 
rozšířit naše řady ať už ve fotbale tak i v dalších sportech, sportovních kroužcích, cvičení 
pro ženy atd. Poděkování patří TJ Radiměř a všem jejím členům, kteří se aktivně podílí 
na zajištění volnočasové činnosti, tak těm, kteří reprezentují naši obec. DĚKUJEME !!! 

Dlouhá léta ležel v příkopu u silnice před č.p. 287 tzv. „Švédský kámen“
Kámen je upomínkou na jednu tragickou událost v naší obci z období třicetileté války 

v 17. století. Místo v příkopu je pro jeho uložení nedůstojné a také kámen z opuky ležící 
dlouhá léta ve vlhkém prostředí je již poškozený. Proto jsme se rozhodli najít nové 
důstojné a bezpečné místo, které bude přístupné veřejnosti. Nové umístění chceme vybrat 
co nejblíže místu nálezu kamene. 

Kámen jsme ve spolupráci s p. K. Mauerem odvezli a uschovali ho, aby nedošlo ještě 
k většímu poškození při vysekávání příkopů technikou.  

Obec získala finanční podporu v rámci Mikroregionu Svitavsko, která musí být čerpána 
pouze na akce regionálního charakteru. Proto jsme se rozhodli vytvořit pietní místo tohoto 
kamene na veřejně přístupném místě a v rámci cyklotrasy směr Pomezí – Polička. Projekt 
i umístění bude po odborné stránce včetně popisu historické události řešen s odbornou 
firmou, která se těmto věcem věnuje.

Roman Satrapa, starosta 
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Výstavba nového kulturního domu 
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ZPRÁVY ZE ZŠ RADIMĚŘ 
Exkurze do Prahy 

   Dne 27.4. jsme my, žáci sedmého ročníku společně s osmáky a deváťáky, vyrazili na 
poznávací zeměpisně-vlastivědnou exkurzi do Prahy, pod názvem Praha známá neznámá, 
kterou pro nás připravila paní učitelka Jana Selicharová. 

   Vlak ze Svitav nám vyjel už v 6:02, takže o půl deváté jsme byli v Praze na hlavním 
nádraží, ze kterého jsme šli pěšky  na Václavské náměstí, kde pod koněm začala naše cesta. 
Rozdělili jsme se do dvanácti skupin, dostali desky, mapu, pracovní listy a mohli jsme 
vyrazit pátrat a poznávat. 

Naše první větší zastávka (tedy kromě stánku s trdelníkem se šlehačkou) byl Obecní 
dům. Čekala na nás už paní průvodkyně a naše prohlídka začala. Dozvěděli jsme se třeba, 
že ho postavil Osvald Polívka. Také jsme se podívali do místnosti, kterou maloval Alfons 
Mucha, viděli balkon, ze kterého měl svůj první projev TGM, dokonce jsme měli tu 
možnost poslechnout si zkoušku symfonického orchestru ve Smetanově síni. Dál jsme šli 
na Staroměstské náměstí, kde jsme vyhledali poledník, viděli v pohybu orloj, v Týnském 
chrámu hledali hrob Tycha de Brahe. Naší další zastávkou byl Karlův most a oběd v 
Mekáči. Posilněni a odpočatí jsme přes Malostranské náměstí a Nerudovou ulicí šli na 
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Pražský hrad. Navštívili jsme chrám sv. Víta.  Je opravdu majestátní. Většina z nás se 
odhodlala a vylezla i na jeho věž, ze které je překrásný pohled na Prahu a je vidět opravdu 
hodně daleko. Pak následoval Vladislavský sál, okno, kde shodili pány v druhé pražské 
defenestraci, Starou sněmovnu, Zlatou uličku a Daliborku. Hrad jsme opustili po Starých 
zámeckých schodech. Zpět na Václavské náměstí jsme jeli metrem ze stanice Malostranská.

  Po náročném, ale zajímavém dni, jsme na Václaváku měli rozchod, a kde jsme se 
potom měli sejít? No přece pod koněm, kde jinde :-). A čím pak zpátky domů? Drandili 
jsme vlakem :-).

Žáci 7. ročníku.

Exkurze do kravína ZD Radiměř
Dne 9.5. jsme s prvním a druhým ročníkem navštívili kravín ZD Radiměř. Děti si hned 

po vstupu do areálu prohlédly krávy, které měly malé vemeno. Zjistily, že je to proto, že 
ještě neměly telátko, nemají tedy ještě mléko a říká se jim jalovice. Pak navštívily novou 
moderní dojírnu, viděly dojící zařízení a tank na mléko. Pokračovali jsme k dospělým 
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kravám dojnicím, které se nechaly hladit a některé děti byly olíznuty hrubým kravským 
jazykem. Vysvětlili jsme si, co to je přežvýkavec a jaké části těla má tur domácí. Poslední 
zastávka byla u telátek, tam se dětem líbilo nejvíce. Nejprve jsme byli u těch nejmenších, 
potom jsme viděli telecí školku, kde byla telátka už starší. Po návratu do školy děti vyplnily 
pracovní list, kde si nově získané znalosti připomněly. 

Zlatý list 
Dne 11.5. 2022 jsme se zúčastnili krajského kola soutěže Zlatý list v Pasíčkách poblíž 

Proseče pod vedením paní učitelky Boženy Hronové. Soutěže se zúčastnili L. Daševič, T. 
Nečas, J. Mjachký, R. Pavlíčková, M. Mauer, A. Daševič a jako náhradnice M. Řehůřková. 

Soutěžili jsme v oborech ekologie, biologie, zoologie, botanika, geologie a meteorologie. 
Chodili jsme po stanovištích a za správné odpovědi jsme dostávali body.  

Umístili jsme se na 1. místě. Jsme moc rádi, že jsme vyhráli a postupujeme do 
národního kola, které se uskuteční v červnu a bude trvat 6 dní. Bude zde hodně exkurzí a 
setkání se zajímavými lidmi. 

Už se moc těšíme. 

M. Řehůřková, A. Daševič, M. Mauer 
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Tisková zpráva:
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka
11. května v 21:19

Dnes proběhl již 50. ročník přírodovědné soutěže Zlatý list, kterého se účastnilo 138 
žáků základních škol Pardubického kraje. Na stezce dlouhé 4 km bylo připraveno 9 
stanovišť zaměřených na ochranu přírody a životního prostředí. Z kategorie starších 
postupuje do Národního kola družstvo Kometa ze Základní školy Komenského, Ústí nad 
Orlicí a z mladších družstvo Super tým ze Základní školy Radiměř. Předávání odměn se 
zhostil pan radní Miroslav Krčil. Všem soutěžícím velká gratulace

#pardubickykraj #zachrannastanicepasicka #miroslavkrcil
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NABÍDKA PRÁCE – ZŠ RADIMĚŘ 
Základní škola, Radiměř hledá pracovníka na pozici hlavního kuchaře/kuchařky jako 
zástup za dlohodobou pracovní neschopnost. Minimálně do 31.10.2022.  
Nejedná se o pomocnou sílu do kuchyně. V pracovní náplni je mimo jiné také normování. 
Nástup možný ihned. Více informací u ředitelky školy na tel.čísle 731 612 039 nebo na 
emailu zs.radimer@quick.cz. 

Mgr. R.Satrapová, ředitelka školy 

ZPRÁVY OD OBČANŮ 

Vycházka po okolí Radiměře aneb Jak příjemně strávit dopoledne 
Sedm žáků 7. třídy, zdatných členů turistického kroužku při ZŠ Radiměř, se v sobotu 23. 

dubna přidalo k vycházce pořádané MS Lověna Radiměř. Nebudeme zastírat, že velkým 
lákadlem bylo cílové opékání buřtů.  

 Ale ať už byly pohnutky k účasti jakékoli, patnáctikilometrovou trasu jsme ušli 
všichni s přehledem. Navíc jsme potkali i spoustu dalších spolužáků, kteří pochod 
absolvovali se svými rodiči. Radiměřáků se tu sešlo na padesát. Na zpáteční cestě kolem 
božích muk nás konečně čekalo vytoužené občerstvení. Pan Šašek dovezl na hezké místo 
na vlečce proviant a věřte, že se při pohledu na buřty a ty správné červené limonády 
nerozzářily zdaleka jen dětské oči.  

 Za bezchybnou organizaci celého výletu nutno poděkovat manželům Mauerovým, 
za odvoz do serpentin firmě Hnát a hlavně dědečkovi za tu příjemnou tečku na závěr.  
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Ohlédnutí za Férovou snídaní 
Milí spoluobčané, dovolte mi malé ohlédnutí za hromadným piknikem s názvem Férová 

snídaně, který jsme zorganizovali v sobotu 14. května na zahradě vedle obecního úřadu na 
podporu produktů fair-trade a také na podporu domácích pěstitelů.  

V prvé řadě bychom rádi poděkovali manželům Svobodovým, kteří nám umožnili tuto 
akci uspořádat na jejich pozemku, a ještě nám jej před samotnou akcí posekali. 

Dále děkujeme obci za poskytnutí prostorů obecního úřadu – WC a kuchyňka a také za 
zapůjčení stolů a lavic, kde si pohodlně poseděli starší občané. 

Počasí nám přálo, a tak jsme se nabažili nejen sluníčka, ale hlavně jsme se sešli v hojném 
počtu 47 účastníků. Rozložili jsme deky, vyndali z košíků svoje dobroty a začali nabízet 
sousedům na vedlejší dece a ochutnávali a ochutnávali. Sešla se velká spousta dobrot - 
několik druhů domácí vajíčkové pomazánky, různé vynikající koláče, bábovky, muffiny, 
palačinky, tousty, dokonce domácí chléb, med, marmeláda, sýr… U toho všeho jsme pili 
fair-tradovou kávu a čaj a také domácí limonády. Ale především jsme si společně hezky 
popovídali. 

Děkujeme všem, kteří přišli a posnídali s námi v trávě. Bylo to krásné poetické 
dopoledne a my se už těšíme na další ročník.  

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