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ZPRÁVY Z OBCE 
Zprávy ze Zastupitelstva obce konaného dne 05.04.2022 

Zastupitelstvo obce – schválilo: 
Rozpočtové opatření č. 2/2022, které se týkalo financování nákupu osobního auto-
mobilu na obec.
Nákup použitého osobního užitkového automobilu VW Caddy pro potřeby obce –
zajištění bezproblémového rozvozu obědů a další využití jak pro údržbu obce, tak
pro obecní úřad. Stávající auto Peugot Partner, který obec používala od roku 2012,
již vykazoval poruchovost a nerentabilní opravy a bude zlikvidován.
Veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce - dotaci ve výši 100.000,- Kč na činnost
TJ Radiměř.
Odstoupení od získané dotační podpory na akci „Protipovodňová opatření v Radi-
měři“. Důvodem odstoupení je krátká doba na realizaci, která již nešla prodloužit
z důvodu ukončení dotačního období (do konce roku 2023). Upřednostnili jsme  pro-
jekt - dostavbu mateřské školy, která je pro nás v tuto dobu prioritou. Projekt na
protipovodňová opatření bude připraven k podání v novém dotačním období 2023 -
2027. 
Prodej hasičského vozidla CAS K25L 101 hasičskému sboru Města Bystřice ve
středních Čechách, které podalo nabídku na základě vyvěšeného záměru na prodej.

Řešení nákladní dopravy s kamenivem přes střed obce 
Vážení občané, 
navazuji na podnět k těžké nákladní dopravě přes střed obce uveřejněný v listopadovém 

zpravodaji a reakci na tento podnět uveřejněnou v prosincovém zpravodaji. Od té doby 
jsme zjistili několik informací, o které bychom se s Vámi chtěli podělit.  

Hlavní dopravní zátěž těžkou nákladní dopravou byla v loňském roce způsobena 
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výstavbou dvou polních cest na území sousedních katastrálních území Hradec nad 
Svitavou a Horní Hynčina, u kterých je investorem Státní pozemkový úřad a rekonstrukcí 
silnice Pohledy Křenov, u které je investorem Pardubický kraj prostřednictvím Správy a 
údržby silnic. Podle informace Státního pozemkového úřadu a jeho Pobočky Svitavy, je 
již naprostá většina kameniva potřebného pro výstavbu uvedených polních cest do 
uvedených lokalit již navezena. Zbývající objem materiálu nebude mít zásadní vliv na 
zvýšení dopravní zátěže v obci. U silnice Pohledy Křenov by situace měla být obdobná.

Při jízdě do Svitav jste si jistě všimli zahájení výstavby dlouho připravovaného a 
očekávaného obchvatu Svitav na silnici I/43 v trase Hradec nad Svitavou – Moravský 
Lačnov. Jde o důležitou stavbu, která odvede veškerou tranzitní dopravu ze Svitav, 
Lačnova i Hradce nad Svitavou a uvedeným obcím se tak v dopravní zátěži výrazně uleví. 
Potřebné informace lze nalézt na www.rsd.cz. Při zjišťování vlivu této stavby na dopravu 
v naší obci jsme zjistili, že ve vydaném stavebním povolení je pro dopravu kameniva 
z nejbližšího lomu Stašov stanoveno stavebníkovi před zahájením stavby projednat 
s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy 
a případné objízdné trasy. I když naše obec není stavbou přímo dotčena a nebyla tedy 
přítomna u projednání staveništní dopravy, zjistili jsme, že pro dopravu materiálu ze 
Stašova byla stanovena objízdná trasa přes Poličku a Svitavy. Těžká doprava pro tuto 
stavbu by se tedy naší obci měla vyhnout.

Další dopravní stavbou v sousedství naší obce je rekonstrukce silnice od bývalé hospody 
Zavadilka v Hradci nad Svitavou přes Pohledy až ke křižovatce na Křenov. Realizace 
uvedeného úseku byla vzhledem k začátku stavby obchvatu Svitav posunuta až cca od 
srpna tohoto roku z důvodu budování napojení a inženýrských sítí na silnici do Brna. 
V případě této stavby se bohužel nevyhneme určité dopravní zátěži obce. Abychom ji ale 
co nejvíce zmírnili, jednali jsme s náměstkem hejtmana Pardubické kraje pro dopravu 
panem Michalem Kortyšem. Usilovali jsme o to, aby před zahájením vlastní stavby došlo 
k zajištění výchozího pasportu a případným úpravám pozemních komunikací před 
zahájením stavby a po jejím dokončení, které budou využity pro staveništní dopravu. Toto 
nám bylo přislíbeno a měly by to řešit i podmínky stanovené stavebním povolením. O to 
nám šlo už od loňska, kdy těžká doprava začala ve zvýšené míře zatěžovat naši obec. 
Nepříjemným doprovodným efektem jízdy nákladních vozidel také byla hluková zátěž, 
která nebyla ani tak způsobena rychlostí jízdy ale hlavně nerovnostmi vozovky při jízdě 
s prázdnou korbou. Na tomto místě je ale potřeba také uvést, že místní občané, zejména 
starousedlíci, jistě pamatují, jak intenzivní byla v historii nákladní doprava ze Stašova přes 
naši obec. Bohužel od té doby v podstatě nedošlo k jakékoliv opravě nejen úseku silnice 
od Lihovaru po křižovatku na Rohoznou ale ani ve zbývajících částech silnice v obci. 
O nápravu tohoto tristního stavu také usilujeme a jednáme zejména s vlastníkem silnice, tj. 
Pardubickým krajem potažmo se správcem, tj. Správou a údržbou silnic Pardubického 
kraje. K plánované rekonstrukci by mělo dojít cca v roce 2027. Mělo by jít o úsek silnice 
od spodního konce naší obce v návaznosti na Hradec nad Svitavou až po odbočku na 
Pomezí. Proto jsme také nechali zpracovat projektovou dokumentaci na opravy obecního 
vodovodu ležícího v silnici, tak abychom mohli co nejdříve přistoupit k provedení oprav 
a jejich dokončení před realizací plánované opravy silnice. Vše bude ale záležet na 
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dostupných financích jak Pardubického kraje, tak naší obce, protože na rekonstrukci silnice 
bude nutná výrazná finanční spoluúčast obce. Naším cílem je co nejvíce eliminovat dopady 
těžké dopravy na naši obec, ať už v rámci bezpečnosti, tak i životního prostředí a zátěže 
našich občanů, kteří u komunikace bydlí. Budeme usilovat o to, abychom tuto situaci mohli 
dle našich možností maximálně ovlivňovat.  

Radní Ing. M. Kučera

Oprava vodovodu 
V období od 7/2022 – 6/2023 by měla být realizována oprava vodovodu v části obce 

u lihovaru po zadní místní komunikaci od čp. 79 až po (bývalou starou dílnu) postavené 
nové dva domečky čp. 474, 475. V měsíci dubnu byla podána žádost o dotaci na 
Pardubický kraj a tato akce bude realizována, pouze pokud nám dotace bude přidělena. 
Celková cena akce byla vysoutěžena za 2.920.000,- Kč bez DPH a dotace by měla činit 
50 %.

Provedení čištění odvodňovací stoky v majetku LČR a udržování 
průtočnosti Radiměřského potoka

Na základě dlouhodobých jednání o řešení odvodňovací stoky v majetku LČR na p.p.č. 
3248/3 bylo ze strany správce toku provedeno několik místních pochůzek u Radiměřského 
potoka a odvodňovací stoky včetně zjišťování přesných katastrálních hranic, aby mohlo 
být naplánováno její vyčištění. V letošním roce, dle informace od správce toku, by mělo 
dojít znovu k odtěžení sedimentu z odvodňovacího koryta a tím jeho zkapacitnění na odtok 
přívalových srážek, které tudy protékají při trvalejších srážkách a ohrožují tak zatopením 
přilehlé nemovitosti. Do budoucna se uvažuje o kompletní rekonstrukci odvodňovacího 
koryta, která by již měla být provedena tak, aby bylo minimalizováno nákladné čištění 
majitelem pozemku. 

Dle sdělení správce LČR, který provedl celkový monitoring této stoky, bylo zjištěno při 
pochůzkách zaplocení odtokové stoky na několika místech, umístění mostků a dále bylo 
zjištěno, že se v korytě nacházejí stavby, které tam jsou neoprávněně. Dle upozornění 
správce toku, pokud by mělo toto koryto v budoucnu být řešeno celkovou rekonstrukcí, 
muselo by dojít k odstranění všech staveb, které musí zajistit ti, co je zde neoprávněně 
vybudovali a které se této stoky dotýkají. Dále jsme byli upozorněni i na další neoprávněné 
stavby a zábrany na pozemcích LČR – povodí (Radiměřský potok) po celé délce obce, 
které snižují průtočnost koryta, a mohlo by zde dojít k rozlivu v případě vydatných srážek. 

Proto žádáme občany, aby na pozemky LČR (Radiměřský potok) neinstalovali žádné 
překážky a stavby (jedná se i o nepovolené výsadby stromů), které by v případě bleskových 
povodní snižovaly průtočnost koryta potoka a udržovali koryto potoka u svých nemovitostí 
čisté a průchodné.   
Děkujeme za pochopení.

Roman Satrapa, starosta
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Ochrana životního prostředí v Radiměři
Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Radiměř může v roce 2021 pochlubit sběrem starého 

elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 4,52 t. Na každého obyvatele 
tak připadá 3,90 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny 
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, 
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, 
které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci 
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 53,18 
tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 21 ks.

Nebylo nutné vytěžit 2 649,92 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje 
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 100 krát.

Došlo také k úspoře 27 278,81 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom 
spustili cyklus myčky nádobí 27 279 krát.

Podařilo se recyklovat 2 602,20 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo 
možné použít pro výrobu 107 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 91,69 kg mědi, což by postačilo pro 
ražbu 16301 1€ mincí, nebo 111,28 kg hliníku, který by stačil na výrobu 7419 plechovek 
o objemu 0,33 l.

ZPRÁVY OD OBČANŮ
Ukliďme Česko!

„Ukliďme Česko!“ je celorepubliková úklidová akce, která běží po celý rok a úklid je 
prováděn na základě dobrovolnictví. Hlavním úklidovým dnem byla letos sobota 2. dubna. 
K této akci se připojili i Hubertovi kamarádi, a to v neděli 3. dubna 2022. 

I přes poměrně chladné počasí dorazilo na místo srazu celkem 19 dobrovolníků, z nichž 
bylo 8 dětí. Rozdělili jsme se do 4 pracovních skupin a každá skupina vyrazila na 
vytipovanou lokalitu. Jednalo se o dolní konec od křižovatky na Banín a Hradec nad 
Svitavou směrem k hasičské zbrojnici. Další lokalita byla „U zahradníka“ podél lesíka, 
další zase v serpentinách směrem na Poličku, konkrétně okolí rampoviště v první zatáčce. 
A čtvrtou lokalitou byl střed obce, kde prošli dobrovolníci od obecního úřadu zadní cestou 
k základní škole a po silnici zpět k obecnímu úřadu. 

Každá skupina zapsala svůj nález a v celkovém součtu jsme za 2 hodiny uklidili zhruba 
150 kg odpadu!!!

Převážnou část tvořili různé plasty a PET lahve, plechovky a v nemenším množství také 
skleněné lahve. 
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Odpad uložila každá skupina k nejbližším kontejnerům, kde se o něj dále postarali 
zaměstnanci obce, za což jim děkujeme.

Všem dobrovolníkům, kteří se tohoto úklidu zúčastnili, patří veliký dík! Děti se navíc 
mohou těšit na diplom a malou odměnu za jejich účast a za velké nasazení. Pro zajištění 
odpadu někteří museli překonat i husté křoví a pohybovat se například plížením vpřed. 

Věřím, že příští rok se nás sejde ještě víc a zase naplníme pár pytlů. I když bych si nejvíc 
přála, aby byli lidé k přírodě a vlastně nám všem více ohleduplní, zodpovědní a hlavně, 
aby nebyli líní uložit odpad tam, kam patří. 
Eva Mauerová 

Poděkování p í Petře Junkové
2.4.2022 naše milá knihovnice připravila všem, kteří místní knihovnu navštěvují, 

příjemné odpoledne. Uspořádala je k výročí Josefa Lady (českého malíře, ilustrátora, 
scénografa a spisovatele) a H. Ch. Andersena (dánského spisovatele, básníka 
a romanopisce). S pečlivostí jí vlastní, posezení zpestřila vlastnoručně vyrobenými kvízy. 
Hledali jsme přísloví dle Ladových obrázků. Mohli jsme si prohlédnout jeho ilustrace 
a aforismy. H. Ch. Andersen ilustroval nádherný kalendář a pohádkovou knihu, známou 
nám všem z našeho dětství.
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Všichni přítomní obdrželi ke kávě či čaji výborný koláček, upomínkový perníček a 
vlastnoručně vyrobené záložky do knih.  Za její pečlivě vyrobené obrázky Josefa Lady 
doplněné příslovím a pohodové odpoledne, paní Petře patří velký dík. Zvlášť se nám 
věnuje při svém náročném povolání a dalších aktivitách.

Velký dík za všechny zúčastněné Dáša Maršíková.

ZPRÁVY  ZE  ZŠ  RADIMĚŘ
Sbírka na pomoc ukrajinským dětem 

aneb 

Proč se někdy nedojmout nad počiny dětí

Nedlouho po útoku na Ukrajinu se v hlavách našich deváťáků vylíhnul úctyhodný nápad. 
Musíme pro ty ukrajinské děti něco udělat. Uspořádáme sbírku! No jo, ale co budeme sbírat? 
No, co asi? Něco, co by jim udělalo radost, a samozřejmě školní potřeby. Jasně, bez školy 
se přece nedá žít!

A tak to celé vzniklo a nutno zdůraznit, že celá akce od A do Z proběhla v jejich režii, 
pouze za malinké organizační dopomoci dospělých. A už to jelo! Žáci sepsali výzvu ke 
sbírce, odeslali ji do obecní aplikace a nechali zveřejnit na stránkách školy. Paní asistentka 
Zelyczová obstarala „po známosti“ poměrně objemné krabice a bylo jich nepoměrně moc. 
Někteří učitelé byli přesvědčeni, že nějaké ty praktické krabice zbydou a budou si do nich 
moci uložit své letité přípravy:).

 Nenechte se mýlit, děti všech ročníků je během jednoho týdne naplnily všechny. 
Deváťáci věci pečlivě roztřídili na drobné hračky, hry, školní, výtvarné a sportovní potřeby. 
Krabice praskaly ve švech. Mezitím naše paní ekonomka Řehůřková domluvila odbytiště 
celé sbírky s vedoucí Odboru školství MěÚ ve Svitavách, paní Češkovou. 

A teď začíná v celém příběhu to správné napětí. Zkrátka, svitavský městský úřad 
poslal pro naši školní sbírku šoféra, ale považte, v osobním autě! Ve foyeru naší základní 
školy se začaly uzavírat sázky: Tohle se tam přece nemůže vejít! No, když se to nacpe do 
kufru, na zadní sedadla a na sedadlo spolujezdce, tak možná?! Nebudeme vás už déle 
napínat, jak řekli, tak se stalo. Jízdu tímhle „zavaleným“ autem si raději nebudeme 
představovat. Na místo určení dojelo a sbírka bude k dispozici především dětem, které 
začaly navštěvovat školy ve Svitavách a okolí. 

Co dodat? Jeden takový spontánní nápad a jeho nadšená realizace vydá za několik 
hodin výuky o toleranci, empatii a soucitu. Jsme na své žáky pyšní. A vážení rodiče, buďte 
též, je to ve velké míře i vaše zásluha. Děkujeme.

Sláva lidem dobré vůle.

Autor: Sylva Těšínská
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Noc s Andersenem
V pátek 1. dubna naše škola nestihla utichnout, a nebyl to Apríl! Sotva ji všichni stihli 

opustit, začali ji plnit účastníci Noci s Andersenem. Zanedlouho jsme se společně ocitli ve 
třídě rozjívených, ale správně natěšených žáčků, kteří nervózně očekávali příchod ducha 
Hanze Christiana Andersena. Tím ale naše nocování ani zdaleka nekončilo. Následovalo 
objasnění Andersonovy záhady, kdy se teprve školou nesla pořádná dávka dětského 
povykování, skákání, běhání a smíchu. V pozdních večerních hodinách nás už přepadla 
únava, a tak jsme se společně vydali do svých tříd, zachumlali se do spacáků a spokojeně 
usnuli. Zdála se nám krásná pohádka a jak dopadla? To se dozvíme zase na další Noci 
s Andersenem. 

Michaela Nečasová
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POZVÁNKY

V sobotu 14. května 2022 od 9:00 hodin se na zahradě vedle Obecního úřadu 
v Radiměři uskuteční tradiční piknikový happening na podporu fair-tradových a lokálních 
pěstitelů – Férová snídaně Na Zemi - vezměte své dobroty na piknik a nabídněte 
sousedům (https://fairtrade.cz/zapojte-se/ferova-snidane).

Můžete upéct a donést třeba bábovku nebo koláč. Nemáte čas a chuť na pečení? Pak 
vezměte chleba a domácí marmeládu, pomazánku, či domácí tvaroh nebo sýr. Postačí také 
med od souseda, domácí vajíčka…, cokoliv ke snídani. Pokud si koupíte na přípravu 
produkty označené fair-trade, jako je kakao, čokoláda, třtinový cukr, bio-mouka atd., tak 
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to bude fajn. K tomu si do termosky uvařte fair-trade kávu nebo čaj.
Vezměte piknikový košík, oblíbený hrníček, termosku a deku a přidejte se k nám. Bude 

prima potkat se, popovídat si a seznámit se s novými sousedy! 
V případě deštivého počasí se sejdeme v hospůdce U Rumlů.

Těšíme se na Vás
Pavlína Hnátová, Eva Mauerová a Lucie Jedličková

PALAČINKOFEST 2022
Milí kuchtíci a milé kuchtičky,

hledáme týmy, které by měly chuť se utkat na našem Palačinkofestu, který bude probíhat 
v areálu TJ Radiměř a bude součástí 

DĚTSKÉHO DNE 18. června 2022

Podmínky: minimálně dvoučlenný tým – není omezeno 
věkem

vlastní příprava těsta a ostatních potřebných přísad
vlastní pánvička a vařič výhodou
touha vyhrát nebo se jen zúčastnit

Každému týmu přispějeme na nákup surovin.
Každý tým bude odměněn.

Hlavní cena čeká na tým, který získá od návštěvníků nejvíce hlasů za nejlepší palačinky.

Zájemci se mohou přihlásit až do 3. června 2022 
na e-mail eva.saskova@centrum.cz.
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