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ZPRÁVY Z MĚSTYSE 
 

Schválené poplatky pro rok 2023 
 

▪ komunální odpad osoba 900,- Kč 

▪ komunální odpad dítě do 15 let 800,- Kč 

▪ první pes 100,- Kč 

▪ druhý a další pes 150,- Kč 

▪ vodné 33,- Kč vč. DPH 

▪ stočné 66,- Kč vč. DPH 
 

Poplatky za komunální odpad  a za psa můžete platit od 1.3.2023 do 31.8.2023. 

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně městysu, a to v úředních hodinách ve 

dnech: pondělí a středa 7:30 – 12:00hod, 13:00 – 17:00hod a čtvrtek 13:00 – 15:00hod. 

nebo je zaslat převodem na účet městysu č. 1283353379/0800, VS – číslo popisné. 

Vzhledem k navýšení cen lze po dohodě na úřadě zaplatit komunální odpad na splátky. 

Veškeré informace ohledně poplatků naleznete také na webových stránkách Úřadu městyse: 

www.obec-radimer.cz , v sekci „Občan a úřad“ odkaz „Poplatky - vyhlášky“. 
 

Pohyb obyvatelstva 
 

Stav obyvatel k 1.1.2022 – 1160 obyvatel  

Narození:   16 dětí   

Zemřelí:   14 osob 

Přistěhovalí:  45 osob 

Odstěhovaní:  15 osob 
 

 Sběrný dvůr – likvidace  odpadu 
 

Žádáme občany, kteří budou odvážet odpad, který se skládá z vícero materiálu, aby ho  

vozili na sběrný dvůr v již  roztříděném stavu. Je to z důvodu snadnější manipulace na 

sběrném dvoře a také důslednějšímu třídění odpadů. To znamená například: disky 

http://www.obec-radimer.cz/
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s pneumatikami (zvlášť disky a zvlášť pneumatiky není možná likvidace v kompletu). 

Městys na své náklady musí zajistit sundání pneumatik z disku – v kompletu již nebudou 

na sběrném dvoře gumy s diskem přijímány. Velkoobjemový odpad – např. kočárek 

( pokud to jde sundat gumy z koleček, železo, plast, látka atd.). Nábytek – skříně, stolky 

(nutné rozdělat z důvodu efektivnosti naplnění kontejneru), okna – nutné vysklít sklo. 

Připomínáme - na sběrném dvoře není možné likvidovat nebezpečné odpady typu azbest, 

jakákoliv krytina (asfaltové krytiny a lepenky) – tyto odpady je potřeba zlikvidovat buď 

přímo v LIKO Svitavy, nebo přímo na skládce (např. Bystré).  Pojďme společně 

důkladnějším přístupem k  třídění snižovat náklady městyse na provoz sběrného dvora 

a tím i podpořit snižování vzniku škodlivých emisí do ovzduší a minimalizovat tak 

i zvyšování poplatku za odpady .     

Otevírací doba sběrného dvora 

Z provozních důvodů bude sběrný dvůr otevřen v zimním období vždy jednou za měsíc, 

tzn. dne 18.2.2023 a dále 18.3.2023. Poté Vás budeme znovu informovat o další otevírací 

době. Předpokládáme, že v dubnu by již byl sběrný dvůr otevřen 2x za měsíc a od května 

standartně každý týden. 

                                                                                                       Děkujeme za pochopení 
 

Příprava změny územního plánu č.3 
 

Již minulé zastupitelstvo v roce 2022 začalo řešit přípravu změny č. 3 územního plánu 

Městyse Radiměř. Občané byly vyzváni k možnému podání jejich požadavků do této 

plánované změny č.3. Zájemci, kteří obec kontaktovali na základě zveřejněné výzvy byli 

zařazeny do řešení této změny. Každý žadatel bude muset uhradit poměrnou část, která 

bude vyčíslena na základě celkové ceny za zpracování projektu. Městys zde provede 

hlavně narovnání skutečného stavu pozemků městyse a dojde zde i ke změnám pozemků, 

které by do budoucna mohly být zastavěny. 
 

Revize katastrálního území a všech staveb v Městysu Radiměř 
 

Vážení spoluobčané,  oznamujeme, že Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Svitavy bude v období od 27.3.2023 přibližně do 31.12.2024 provádět revize 

souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Předmětem revize 

budou údaje o hranicích pozemků, obvody  budov a vodních děl, druh pozemku a způsob 

využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, hranice katastrálního území, 

zhušťovací body, další prvky polohopisu katastrální mapy, místní názvy a pomístní jména.  
 

Výstavba kulturního sálu  
 

Vnitřní projektová vizualizace, (viz. foto) ze které vycházíme pro dokončení interiérového 

vybavení a vzhledu prostor sálu, pivnice, salónku atd.  

Výstavba kulturního domu zatím probíhá dle plánu, stavba by měla být dokončena 

30.9.2023.    
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Mapa akcí 
Vážení spoluobčané, na webových stránkách našeho městysu www.obec-radimer.cz , 

v sekci „O městysu“ se nachází odkaz „Mapa akcí Svitavsko“. Jedná se o portál, který 

slouží ke  sdílení informací o konaných akcích a událostech v okolí našeho městysu, ale 

i v dalších regionech, které můžete případně navštívit  a nebo si naplánovat víkendový 

program. 
 

Tříkrálová sbírka 2023 
 

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem za 

letošní dary do tříkrálové sbírky v Radiměři. Při 

letošním koledování jsme v Radiměři vybrali 

38 460,- Kč. 

Všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek 

i samotným králům děkuji za nesmírnou ochotu 

a nasazení. 

                             Roman Satrapa, starosta                         
    

I letos začátkem nového roku proběhla u nás celorepubliková charitativní sbírka. 

Koledníkům neobyčejně přálo počasí, a tak s vinšováním zdraví, štěstí…., klepali na Vaše 

příbytky i srdce. Velice pěkný ohlas měl zpěv známé koledy od malých koledníků 

z horního konce. 

Velké díky všem dárcům, kteří byli štědří, takže se podařila vybrat skoro stejná částka jako 

loni. Letos činila 38.460,- Kč. Přes všechnu nejistotu dnešních dní je vidět, že ochota 

pomoci a přispět potřebným lidem je blízká téměř všem. 

Hodně zdraví a optimismu do dalších dní!                                          V. Šustrová, Radiměř 
       

Zprávy z mateřské školy 
 

Ohlédnutí za uplynulými měsíci školního roku 2022/2023 v mateřské škole: 
 

Čas dovolených, výletů, návštěv a užitých slunečních dní se začal chýlit ke konci 

a mateřská škola se začala připravovat na nový školní rok. Pro stávající i nově příchozí 

děti se mateřská škola otevřela ve čtvrtek 1.září. Na děti se již těšili čtyři pedagogičtí 

pracovníci, kteří se výzdobou a novými nápady snažili o co nejrychlejší adaptaci dětí na 

probíhající změny, kterými bezesporu vstup do MŠ a následná adaptace jsou. Děti se po 

prázdninách přivítaly i se třemi provozními zaměstnanci, kteří se starají o zabezpečení 

úklidu a stravy. S dětmi se pracuje dle vypracovaného školního vzdělávacího programu, 

který nese název „Školka plná pohody“.  Školní vzdělávací program dbá na individuální 

rozvoj celé osobnosti dítěte, rozvíjí rozumové i praktické dovednosti, učí děti 

samostatnosti, odpovědnosti, ohleduplnosti a rozvíjí prosociální chování. 
 

 V měsíci září jsme si společně s dětmi užili spoustu aktivit. Děti se pomalu sžívaly 

s novými třídními kolektivy, radovaly se z nabízených aktivit, společně si vytvářely 

kamarádské vztahy a když počasí dovolilo, tak chodily na vycházky poznávat krásy 

Radiměře, anebo si užívaly slunečné dny na školní zahradě. Měsíc září utekl jako voda 

a pomalu přicházel čas podzimu. Děti se radovaly z pestrobarevných dní, sběru přírodnin, 

http://www.obec-radimer.cz/
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tvoření z přírodního materiálu či ochutnávek ovoce a zeleniny ze zahrad. Děti se v rámci 

školních aktivit postupně seznamují i s prvky polytechnické výchovy (zatloukají hřebíky, 

využívají aku vrtačku, šroubují šrouby, řezají pilkou apod). V měsíci říjnu do MŠ přijelo 

divadlo. Jójo s pohádkou „O psí boudě“, které sklidilo veliký úspěch.   
 

Podzimní čas rychle plynul a přinesl větrné počasí, které jsme využili na pouštění draků. 

Pozorovali jsme větrné počasí a v rámci logopedických chvilek jsme se věnovali 

dechovým cvičením, artikulační obratnosti a posilování svalů dutiny ústní v rámci 

prevence možných logopedických vad. Pomalu se blížil čas svátku sv. Martina a s ním 

i lampionový průvod, na který si děti vyrobily své lampiony. V rámci dopoledních aktivit 

jsme si povídali o uspávání broučků a také jsme zazimovali zahradu. Děti se podílely na 

podzimním úklidu hraček, odrážedel a motokár, aby byly na jarní měsíce opět připraveny. 

V měsíci listopadu nás čekalo příjemné setkání s rodiči při vánočním tvoření, a tak se děti 

pustily do přípravy vánočního cukroví, aby měly rodiče čím pohostit. Vánoční tvoření 

s rodiči a vyrobené výrobky rodičů či prarodičů s dětmi nás příjemně naladily na blížící se 

první adventní neděli. Společně s dětmi jsme si vánočně vyzdobili MŠ, ozdobili jsme si 

vánoční stromeček a pošeptali mu svá tajná přání pro Ježíška. 
 

 Na konci listopadu do MŠ přijelo loutkové divadlo Pernštejni s pohádkou „Jak čert 

Kopyto a Jelito vařili vtipnou kaši“. Divadlo nás naladilo na blížící se mikulášskou nadílku 

v MŠ.  Děti si mohly vyzkoušet, jak se loutky vodí, porovnali jsme jejich váhu a společně 

jsme si zhodnotili jejich charakterové vlastnosti. Na začátku prosince nás čekalo 

nacvičování pásma na mikulášskou besídku, která se uskutečnila na sále ZD Radiměř. Děti 

si na vystoupení připravily několik básniček, čertovskou písničku za doprovodu kláves 

a také taneček s padákem. Besídka se dětem velmi vydařila. Následně i do MŠ zavítal čert 

s Mikulášem. Děti se vůbec nebály, odrecitovaly básničky a zasloužily si od Mikuláše 

veliký obdiv a také malý dáreček.  
 

S dětmi jsme si užívali adventního času. Zpívali jsme koledy za doprovodu kláves 

i vánoční písně s využitím orffových nástrojů či velmi oblíbených boomwhackers, jejichž 

ukázku mohli rodiče shlédnout v uplynulém roce na školní besídce k svátku matek. Děti 

se moc těšily na blížící Vánoce, nakreslily dopis pro Ježíška, seznámily se s tradicemi, 

naučily se básničky. Čekání na Ježíška jsme.si krátili pomocí adventního kalendáře, kdy 

jsme se každý den věnovali nějaké nové, neobvyklé a zábavné aktivitě. Děti si vytvořily 

vánoční přání a dáreček pro rodiče. Před Vánoci nás ještě jednou navštívilo divadlo Jójo 

s pohádkou „Bílé přání“, které nám připomnělo, že bychom se měli více rozhlížet kolem 

sebe a navzájem si pomáhat. Poslední den před Vánoci jsme se oddávali vánoční pohodě. 

S dětmi jsme vyzkoušeli několik vánočních zvyků, ochutnali vánoční cukroví, poslechli 

jsme si vánoční koledy, společně si užili vánočně prostřenou svačinu a oběd a pro jistotu 

jsme nechali pootevřené okno, kdyby přeci jen ten Ježíšek na Štědrý den okolo MŠ prošel. 
 

 Do nového roku 2023 bychom vám všem chtěli popřát pevné zdraví, klid, pohodu a co 

nejvíce společně stráveného času se svými nejbližšími. 
 

       za kolektiv MŠ Bc. Monika Klíčová, učitelka 
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Ostatní 
 

Tichý svět Vám pomůže s řešením ztráty sluchu 
 

Hledáte vhodného lékaře, který vám vyšetří sluch, nebo byste rádi získali přehled o kom-

penzačních pomůckách? S tím Vám mohou zdarma pomoci konzultantky z pobočky Ti-

chého světa o. p. s., které poskytují poradenství lidem se sluchovým postižením po celém 

Pardubickém kraji. Mimo jiné Vám pomohou také s vyřízením úředních záležitostí, 
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dluhovou problematikou nebo třeba se zvládnutím moderních technologií, ať už se jedná 

např. o vyhledávání na internetu nebo ovládání chytrého telefonu.  

Kontaktovat je můžete na některém z těchto kontaktů: Bc. Tereza Pospíšilová, e-mail: 

adriana.mullerova@tichysvet.cz, mobil: 702 111 716 nebo osobně v kanceláři, kde jsou 

každé úterý a čtvrtek od 9:00 – 16:00hod. Adresa: Jana Palacha 1552, Pardubice 530 02  

(1.patro administrativní budovy). 
 

Pozvánka na obecní ples 

mailto:adriana.mullerova@tichysvet.cz
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Pozvánka na ples ZŠ Radiměř 

 

 
 

Vydává Městys Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032.  Redakční rada: Alena Hloušová, 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 
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