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ZPRÁVY Z MĚSTYSE 
 

Provoz sběrného dvora 
 

Oznamujeme, že sběrný dvůr bude otevřen v sobotu 18.03.2023 od 09:00 do 13:00hod. 

V dubnu bude otevřen ve dnech 01.04.2023, 15.04.2023, 29.04.2023 vždy od 09:00 do 

13:00 hod. Od května plánujeme změnu provozní doby od 08:00 do 12:00 hod. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

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 důslednějšího třídění odpadů. To znamená například: disky 

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 na desky 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 

důslednějším 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.     

Upozorňujeme, že pokud nebude odpad roztříděný a rozebraný, nebudeme ho do 

sběrného dvora přijímat!!!! 
 

Odměna od společnosti EKO-KOM za vytříděný odpad 
 

Jedná se o komodity papír, plast, sklo a kovy, které jsme třídili celý rok.  Prostřednictvím 

firmy LIKO Svitavy, zajišťujeme jejich pravidelný svoz. Městys od společnosti EKO-
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KOM získal celkovou odměnu ve výši 229 194,30 Kč, která byla využita zpětně na provoz 

sběrného dvora (úhrada za vývozy kontejnerů) a regulace poplatku pro občany za 

komunální odpad. 
 

Známky pro psy 
 

Žádáme občany, kteří si požádali o vyražení známky pro psa, aby si je vyzvedli na úřadě 

Městyse.  Jedná se cca o 25 známek. 
 

Ples Městyse Radiměř 
 

Dne 18.02.2023 se uskutečnil ples Městyse Radiměř ve spolupráci s hasiči. Touto cestou 

bychom chtěli poděkovat hlavně všem sponzorům plesu, kteří jsou níže zveřejněni a dále 

všem, kteří se podíleli na uskutečnění plesu. Díky patří také všem, kteří se plesu zúčastnili 

a podpořili tak i spolek hasičů. Věříme, že se ples líbil a budeme se těšit na další setkání 

s Vámi. 
 

Sponzoři plesu: VHOS a.s. Moravská Třebová, COOP HB-Havlíčkův Brod, 3B Computer 

s.r.o. Svitavy, Geodézie Svitavy-Ing. Dědourek Martin CSc., Atelier KK Architekti, 

Polička, Mohaex s.r.o. Hradec nad Svitavou, Šafář CZ s.r.o. Polička, Plastex s.r.o. 

Vítějeves, SIKO Koupelny-Kuchyně Litomyšl, Drupork Svitavy a.s.-pí. Pokorná, 

Dřevojas v.d. Svitavy, EVT Stavby s.r.o. Svitavy, Česká spořitelna Svitavy, Ulrich-Šplíchal 

s.r.o. Polička, Westrock Packaging Systems Svitavy s.r.o., Ing. Lukáš Vykydal-kanalizace, 

Martin Valeš-technické dozory, Zdeněk Kalášek Vendolí, ZD Radiměř, AQUA NOVA s.r.o. 

Radiměř, Autobusová doprava Jaroslav Hnát Radiměř, MS ProTech s.r.o. Radiměř, Lověna 

Radiměř, Včelaři Radiměř, Truhlářství Martin Škranc, Truhlářství Miroslav Hledík, 

Truhlářství Ladislav Vondra, Pokrývačství Ivan Jandl, Autoservis Josef Hozák, 

Kovovýroba Pomykal, Zednictví Jan Gerischer, Lenka Klofandová, David Trojtler, Milan 

Vetr, manželé Satrapovi, Češkovi, Kučerovi a Uhlířovi. 
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Ples městyse Radiměř – poděkování 
 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem, kteří pomáhali připravovat a realizovat 

náš ples:  panu starostovi Romanu Satrapovi, zaměstnancům městyse Radiměř, SDH 

Radiměř, Marii a Pavlovi  Hozákovým, Jarmile a Tereze Pomykalovým, Veronice, Adéle 

a Milanovi Štoudkovým, Pavle Svobodové, Daniele Uhlířové, Lucii Findejsové, Tereze 

Selicharové, Ondřeji Nečasovi, Lukáši Kudláčkovi, Vlastislavu Doležalovi, Kristýně 

Satrapové, Adamovi Sekáčovi, Lucii a Davidovi Trojtlerovým, Jitce a Radkovi 

Mauerovým, členům zastupitelstva městyse za sponzorské dary. 

                                                                                      Za kulturní komisi Jana Selicharová  

 

Prosíme, neničte krajinu kolem nás 
 

Na základě upozornění, které jsme obdrželi na Úřad městyse Radiměř, nám bylo oznámeno, 

že došlo v horní části městyse k poškozování travnatých luk terénním vozidlem. Jeho 

majitel se pravděpodobně pokoušel vyjíždět travnaté stráně v zimním období, kdy již 

nebyla sněhová pokrývka celistvá a došlo tak k vyjetí hlubokých kolejí a tím narušení 

celistvé travnaté plochy (viz.foto).  
 

 
 

Oblast, které se to týká (parcela č. 4046 a 4041) se nachází v serpentýnách v lokalitě okolo 

vodárny Hájenka a jejího přivaděče.  
 

Z pohledu ochrany denních motýlů byla tato oblast identifikována jako jedna z prioritních 

v rámci celé ČR (Konvička 2010). Velmi členitý reliéf terénu v okolí obce v součinnosti 

s geografickou pozicí vytváří místní potenciál velikého přírodního bohatství. Zbytky 

tohoto přírodního bohatství se zachovaly zejména v méně udržovaných partiích jižních 
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svahů, které doposud nebyly zalesněny. Jedná se o velmi cenná xerotermní až 

subxerotermní společenstva nelesních stanovišť, na kterých lze najít bohatou entomofaunu 

spolu s řadou méně hojných až vyloženě vzácných rostlin. 
 

Ochrana těchto ploch probíhá kombinací strojní a manuální seče v termínech, které 

zohledňují potřeby cenných přírodních společenstev na úspěšný rozvoj. Poškozováním 

terénu na těchto plochách jakýmkoliv způsobem zhoršuje poté jejích následnou údržbu 

a hlavně také k likvidaci vzácný rostlin, motýlů a obojživelníků. 
 

Upozorňujeme, že z důvodu poškozování této oblasti bude prováděn monitoring. 

V případě, že by došlo opakovaně k poškozování těchto travnatých ploch bude tato 

záležitost předána na odbor životního prostředí. 
 

Děkujeme, že vnímáte přírodu okolo sebe a chráníte ji!!!        
 

Zprávy ze školy 
 

Ve středu 15. února se žáci 8. a 9. ročníku stali zcela přirozenou součástí workshopu 

s názvem Den, kdy se mlčelo, se kterým do naší školy zavítaly dvě šikovné lektorky 

z organizace Post Bellum, jež podobné programy vytváří na základě výpovědí pamětníků. 

Naše „dílna“ simulovala situaci obyvatel vesnice Úboč v Plzeňském kraji v době 

kolektivizace. 
 

Žáci bravurně sehráli role jejích skutečných obyvatel a měli tak příležitost pocítit na vlastní 

kůži, jakým způsobem se kolektivizace dotkla jednotlivých lidí. A že to nebyla procházka 

růžovým sadem, došlo postupně všem. Bez jakéhokoli biflování, zcela nenápadně formou 

hry tak získali poměrně jasnou představu o tomto nepříliš vydařeném období našich dějin. 
 

Žáci byli v závěru oběma lektorkami pochváleni a naopak sami vysoce ocenili celý 

program i práci lektorek. Pro obě strany to tak bylo příjemně strávené dopoledne. 
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Lyžníci v Olešnici aneb Škola v pohybu 
 

…a že škola v pohybu byla, na to vemte jed! Tedy samozřejmě, že se nehýbala budova, ale 

osazenstvo jejího druhého stupně. A jak! V pořadí druhý ročník lyžovačky v Olešnici se 

nadmíru vydařil.  

Přibylo nám lyžařů, a to i z řad žáků, kteří na lyžích nikdy předtím nestáli a zaslouží si o to 

větší uznání. I ti nakonec sjížděli kopec s úsměvem.  

Co k tomu dodat? Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nevysekat se na vleku a při zpáteční cestě 

naopak vyseknout nějaký ten elegantní oblouček. Snaha byla na všech stranách, zlomeniny 

ani rány na duši jsme naštěstí nezaznamenali. A i když si s námi počasí trošku zahrávalo, 

poslední den nás sluníčko po zásluze bohatě odměnilo.  

Ve frontě na vlek se před závěrečnou jízdou ozvalo - Ty děcka jsou úžasný! A někdo jiný 

kontroval – A ti učitelé taky! Není co dodat. Pro děti i pedagogický dohled to nejmilejší 

uznání, třešinka na dortu.  

A tady se přímo nabízí vložit i naše poděkování všem zúčastněným, především 

organizátorům (Míši Nečasové, Radku Škorpíkovi), lyžařským instruktorům (zejména 

Janě Selicharové za náročnou péči o úplné začátečníky), dětem za srdnatost a houževnatost 

a taky vedoucím turistických výprav, na něž nelze zapomenout. 

Naši turisté si totiž taky přišli na své. První den si prošli olešnickou křížovou cestu a pak 

se s nadšením věnovali bobování. Následující den se seznámili s pamětihodnostmi 

Litomyšle, zahráli si bowling a neminulo je ani oblíbené asijské menu. A nakonec poznali 

blízkou Poličku a na exkurzi v Ravensburgeru zajásali nad rozličnými dárečky. 

Tak zase za rok!       
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Kuchařská soutěž „Masterschef“ v 1. ročníku 
 

V rámci prvouky vznikl společně s dětmi v první třídě návrh o uspořádání třídního 

„Masterchefa“.  Vlastní soutěži předcházela pečlivá domácí příprava. Poté ve škole již 

každý sám předvedl své kuchařské umění. Při práci bylo na dětech vidět velké zaujetí o co 

nejlepší, nejnápaditější obložený chleba, toust či rohlík. Musím říci, že prvňáčci jsou velmi 

šikovní, jejich zásluhou vznikla velmi nápaditá jídla. 
 

A kdo byl vítězem? Myslím, že všichni prvňáčci mohou velmi dobře konkurovat těm 

nejlepším kuchařům soutěže „Masterschef“. 
 

                                                                                                 tř. uč. Mgr. Pavla Svobodová 
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Keramika dospělí 
 

Zveme mezi nás nové zájemce o práci s hlínou. Jde o klasické tvoření z plátu, modelování. 

Můžete si společně s námi vytvořit vlastní keramický květináč, misku a různé další deko-

race. Vaše dílka mohou být i drobnějších rozměrů. Jde nám především o radost z tvoření. 

Scházíme se každý týden v pondělí od 16:30 – 18:30 hod.(v ZŠ Radiměř). Poplatek za 

vstup – 50,- Kč, za kg vypáleného výrobku – 100,-Kč. Těšíme se na Vás. 
 

Pavla Svobodová (736447039 – prosím pište sms). 
 

TJ RADIMĚŘ A VSTUP DO ROKU 2023 
 

Zimní pauza pro naše fotbalisty vždy uteče jako voda a my opět přidáváme rozpisy zápasů 

na jarní sezónu. Tentokrát muži začínají zápasem v Koclířově, dne 25.3.2023 od 15:00. 

Naši žáci sezónu začnou zápasem v Kunčině, dne 8.4.2023 od 10:00. A poté už budou pro 

naše oba oddíly následovat první domácí zápasy v roce 2023, na které vás moc zveme 

a těšíme se na vaši návštěvu. 
 

Ještě než se plně rozběhne jarní sezóna, tak je potřeba zhodnotit tu podzimní, v té naši 

muži neprožívali nejšťastnější časy. V naprosto obměněné sestavě a trénováním bez trenéra 

odehráli 14 zápasů, kdy získali celkově 9 bodů a dělí se o předposlední místo v tabulce 

s týmem z Velkých Opatovic. Zdálo by se, že lepší časy jsou v nedohlednu, ale není tomu 

tak. Již 9 zmíněných bodů naši hráči vybojovali především na konci podzimní sezóny, kdy 

se celému týmu podařilo dostatečně sehrát a vytvořila se velmi dobrá parta. A další dobrou 

zprávou je to, že tým od ledna převzal nový trenér Stanislav Neubauer. Doufáme tedy, že 

v následujících měsících bude náš celek v tabulce už jen stoupat a vám fanouškům bude 

dělat jen radost. 

Co se týče našeho žákovského týmu, tak zde můžeme hlavně chválit. I když v průběhu 

podzimní sezóny zažili menší výpadek, kdy prohráli 3 zápasy v řadě, tak se jim povedlo 

získat skvělých 15 bodů z 9 zápasů a drží si tak  

3. místo v tabulce skupiny A. Na jaře sehrají ještě 3 zápasy v dané skupině a pak budou 

probíhat zápasy v rámci play off. Tak snad se našim žákům povede vybojovat skvělý 

výsledek a každý zápas je bude bavit, to je u dětí nejdůležitější. 
 

Fotbalem naše články nikdy nekončí, protože zatímco fotbalisti měli přes uběhlé zimní 

měsíce pauzu, tak u žen a dětí tomu tak určitě nebylo. Ty naopak každý týden poctivě cvičí 

i tančí v těchto oddílech, které se v roce 2022 opět rozšířily: Cvičení žen, Cvičení s Dádou, 

Tancohrátky, TAN-ČI s Dádou a Nejen fotbalová školička. 
 

Ještě bychom rádi uvedli, kolik skvělých akcí se nám povedlo v roce 2022 uspořádat, jsou 

jimi Letní taneční zábava, Čarodějnice, Ukončení sezóny 2021/2022 a dále TJ 

spolupracovala s dalšími spolky, sdruženími či obcí na akci Diskotéka (v kulturním sále), 

Dětský den, Turnaj v malé kopané, Drakiáda a Lampionový průvod. Co se týče tradičního 

sportovního plesu, tak ten jsme pro vás bohužel v roce 2023 nemohli zorganizovat, jelikož 

náš spolek je díky rozrůstajícím se kroužkům a týmům stále větší a větší, tudíž musíme být 

schopni pokrýt i více nákladů, které díky současné situaci na českém trhu zároveň i stoupají. 

Z toho důvodu jsme nemohli riskovat, zda pro nás bude ples ziskový nebo ne. Myslíme si 

totiž, že je naší velkou zodpovědností nyní udržet (finančně i personálně) takové velké 
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sportovní vyžití, které nyní v naší obci funguje a je pod společnou organizací TJ Radiměř. 

V roce 2023 se budou opakovat skoro všechny akce výše zmíněné, tudíž doufáme, že těmi 

vám všem opět uděláme radost! 
 

Závěrem bychom vás všechny chtěli pozvat k dalším společným sportovním zážitkům 

i v roce 2023. 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, tam 

najdete vždy i veškeré další informace. 

FOTBAL (muži) – Stanislav Neubauer – 604 212 191 
 

FOTBAL (žáci) – Radek Svoboda – 732 767 891 
 

TANCOHRÁTKY a CVIČENÍ žen – Jitka Mauerová – 731 728 305 
 

TAN-ČI s Dádou a Cvičení s Dádou – Dagmar Křivinková – 720 078 707 
 

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.  

                                                                              Bc. Petr Janečka, člen výkonného výboru 
 

 

TJ Radiměř – žáci 
 

V neděli 29.1.2023 se naši žáci zúčastnili fotbalového turnaje, který se konal v Městečku 

Trnávka. V prvním zápase naši hráči přehráli jednoznačně tým Kunčiny 3:1. Druhý zápas 

i přes naše vedení 2:0 nad domácím týmem nakonec skončil remízou 2:2. K třetímu zápasu 

nás vyzval tým z Brodku u Konice. Po vyrovnaném zápase jsem se radovali z těsné výhry 

2:1. Předposledním soupeřem byl tým z Jevíčka, který jsme bojovným výkonem porazili 

2:0. Na závěr nás čekal tým dívek ze Sázavy. Po vítězství 5:1 se naši žáci mohli radovat 

z celkového vítězství turnaje. Nejlepším střelcem turnaje se stal Tobiáš Nečas. 
 

Vítězná sestava: Radim Bednář, Lucka Bednářová, Radim Křivinka, Adam Šplíchal, 

Honza Slanina, Jirka Fuchs, Maty Orlich, Tobiáš Nečas. 
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Když děti sportují 
 

Ač se to může zdát neuvěřitelné, máme za sebou už půl roku z další sportovní sezóny, kdy 

děti mají možnost pravidelně navštěvovat již známý taneční kroužek „TANCOHRÁTKY 

S LUCKOU“ a všestranně sportovně zaměřenou „(NEJEN) FOTBALOVOU 

ŠKOLIČKU". Oba kroužky od září poctivě odcvičily už přes dvacet lekcí (tréninků)! 

Máme radost, že děti sportování s námi stále tolik baví, čemuž odpovídá stále hojná účast. 

Oba kroužky totiž průběžně navštěvuje přibližně 45 nadšených malých sportovců. Spousta 

z nich se dokonce účastní obou kroužků.  
 

Děti z Tancohrátek se setkávají každé úterý pod vedením naší paní lektorky Lucie Valové, 

která pro děti vymýšlí stále nové taneční sestavy a opět s dětmi nacvičila krásná vystoupení. 

První velice povedené „Halloweenské“ vystoupení předvedly děti ve strašidelných 

maskách svým rodičům v listopadu. A hned v prosinci měli návštěvníci tradiční 

Mikulášské besídky možnost vidět veselé „čertovské“ vystoupení našich dětí. Do prázdnin 

bychom rádi stihly ještě dvě tematická vystoupení, o kterých budeme včas informovat.  
 

Středeční odpoledne patří (nejen) fotbalové školičce, kde se děti společně se čtyřmi trenéry 

učí základům fotbalu, atletiky, gymnastiky, zdokonalují svoji pohybovou koordinaci, učí 

se pravidla různých míčových her, spolupráci v týmu…  
 

Jelikož takto společně fungujeme již druhým rokem, podařilo se nám sjednotit komunikaci 

s rodiči, zdokonalit vzájemnou informovanost a bezvadnou spolupráci. Tímto rodičům 

děkujeme za jejich důvěru a především si vážíme toho, že využívají možnosti přihlásit své 
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děti mezi členy Tělovýchovné jednoty Radiměř, čímž nejen podporují činnost spolku, ale 

zároveň umožňují svým dětem sportovat za výhodných podmínek. Vedení TJ Radiměř se 

na oplátku snaží zpestřovat činnost kroužků nákupem nových zajímavých sportovních 

pomůcek a pořádáním různých kulturně-sportovních akcí dává možnost užít si spoustu 

zábavy a zážitků celých rodin a ostatních občanů obce. 
 

Máme před sebou ještě několik jarních měsíců intenzivního sportování, které bychom jako 

minulý rok rádi v červnu zakončili společným setkáním na fotbalovém hřišti, kde bychom 

se slavnostně rozloučili před prázdninami se všemi sportujícími dětmi v rámci 

tělovýchovné jednoty. To se týká jak dětí z Tancohrátek a školičky, tak samozřejmě starších 

dětí hrající fotbal a dívek z nově vzniklého tanečního kroužku „Tan-či s Dádou“. Společně 

určitě vymyslíme zajímavý program celé akce a budeme moc rádi, pokud se na výsledky 

naší celoroční práce a našich šikovných sportovců přijdete podívat a užít si hezké 

odpoledne.  
 

I během rozběhlé sezóny moc rádi uvítáme nové tanečníky a sportovce. A radost bychom 

měli i v případě, že by se do našeho týmu trenérů a organizátorů zapojili další zájemci, 

kteří by nám byli ochotni vypomoct během tréninků a s organizováním akcí. Děkujeme! 

 

Za tým Tancohrátek a (nejen) fotbalové školičky 

Jitka Mauerová 

 

 

   
 
 

HISTORIE  
 

Renesanční tvrz a vznik zemské hranice v Radiměři 
 

Ačkoli v Kronice České a Moravské Radiměře je uvedeno vše z poválečných příspěvků 

bývalých obyvatel vesnice, postupně v archivech objevuji další zajímavosti a letopočty 

z historie Radiměře. 

Profesor Musil byl pro mne impulsem, abych se znovu ponořil do historie a pátral 
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v archivech. 

První téma bylo existence tvrze v Radiměři, to druhé-vznik zemské hranice rozdělující 

vesnici. 

Vůbec nejstarší písemná zmínka o Radiměři je listina z roku 1291, kterou nařizuje královna 

Jitka Habsburská, manželka krále Václava II, aby lidé ze vsi Radiměř, kteří užívají les u vsi 

Banín, platili za něj současně s banínskými královskému písaři Janu ze Sarow, který drží 

Banín z daru králova. 

Tento údaj, v němž vystupuje Radiměř pod názvem „Radmels“, byl dosud vztahován pouze 

na Českou Radiměř. V této souvislosti není bez zajímavosti, že zatímco Moravská Radiměř 

se pod tímto termínem objevuje již v 16. století, její český protějšek se uvádí pouze jako 

Radiměř, přídomek „Česká“ je připojen až polovině 19. století. 

Za zakladatele Radiměře je považován lokátor města Polička Konrád z Levendorfu. 

K osídlení zřejmě došlo v souvislosti s pozvolným pronikání kolonistů podél řeky Svitavy 

a přilehlé tzv. Trstenické stezky, jejíž jedna větev procházela snad přímo Radiměří. Dosud 

nerozdělená vesnice byla tak součástí rozsáhlého domínia královského hradu Svojanova 

a ležela tak na českém území. K tomu nasvědčuje jednak její absence v nejstarším známém 

soupisu lén olomouckého biskupského statku z počátku 14.století, jednak také přítomnost 

radiměřského kněze na listině litomyšlského premonstrátského kláštera. Zatímco 

Svitavsko náleželo olomouckému biskupství, území okolo Poličky inklinovalo již od roku 

1167 k litomyšlskému klášteru. 

Další dějiny Radiměře jsou spjaty s hradem Svojanov. Roku 1437 zapsal císař Zikmund 

Lucemburský své manželce Barboře Celské věno také na svojanovském statku. Ve výčtu 

vesnic je obsažena také Radiměř. Za husitských válek zastavil Zikmund panství svému 

stoupenci Oldřichu z Boskovic. Rod z Boskovic vlastnil hrad až do roku 1512, kdy jej 

postoupil Mikuláši Trčkovi z Lípy. 

Krátce předtím prodal Jan Svojanovský z Boskovic hrad Svojanov s veškerým 

příslušenstvím svému strýci Ladislavu z Boskovic a na Třebové za 15 tisíc kop grošů. 

Ladislav držel již od roku1486 hrad a panství Moravská Třebová. Došlo tak ke 

krátkodobému spojení obou statků. Při prodeji svojanovského statku si ponechal díl 

Radiměře. Tak došlo k posunu zemské hranice na radiměřský potok. Vzápětí, roku 1514, 

udělil radiměřským usedlíkům odúmrť. Rovněž tento počin dokládá zisk Radiměře krátce 

před uvedeným datem, neboť ostatní vsi třebovského panství získaly odúmrť již roku 1408 

od bratrů Heralda a Jiřího z Kunštátu. Třebaže tedy náležela Radiměř, tehdy již Moravská, 

třebovskému panství, spadala pod pravomoc svitavského městského práva. 

Roku 1544 prodal Kryštof z Boskovic Kryštofu z Hardeka hrad a městečko Letovice, 

vesniceTřebětín, Slatinku, Vanovice, Zboněk, Zábludov a zboží ve vsích Radiměři, 

Vranové a Lazinově. 

V 70. letech 16. století držel Letovice Hanuš Fridrich z Hardeka, jenž vlastnil od roku 1560 

také sousední Kunštát. Tehdy byla Radiměř připojena ke kunštátskému statku, u něhož se 

připomíná roku 1591. 

Asi roku 1550 získal Radiměř jako samostatný statek hejtman letovického panství Adam 

Travnický, jenž se po ní od uvedeného roku psal. Na Radiměři seděl až do roku 1571. 

V následujícím roce byl úředníkem na biskupském statku Mirově. Za zakladatele 
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radiměřské tvrze je tak možno považovat Adama Trávnického z Radiměře, který ji 

s přilehlým dvorem vystavěl po roce 1550. 

Na počátku 17. století seděl na Radiměři Ehrenreich Kandelberger z Wally se svojí 

manželkou Alžbětou Treutlerovou, který se připomíná roku 1623 v souvislosti s konfiskací 

majetku svého zemřelého bratra Hanuše Jiřího. Zemřel roku 1628 a je pochován 

v radiměřském kostele. 

Uprázdněné panstvíčko připadlo ke Kunštátu, kam již náležela vesnice Radiměř. Zde se 

uvádí o 3 roky později při odhadu konfiskovaného majetku. V Radiměři se připomíná 38 

usedlostí, kostel, vinný šenk, dvůr a tvrz, která byla „krásně z cihel a kamene postavena“. 

Zkonfiskovaný statek byl roku 1635 prodán Jindřichovi Šlikovi hraběti z Pasaunu a Lokte. 

Součástí statku byla také „tvrz radiměřská, ves Radiměř s kostelem a dvorem“. 

Další zprávy o tvrzi se nedochovaly. Existenci Radiměře jako zvláštního statku dokládá 

listina z roku 1660, jíž obnovuje Ferdinand Leopold hrabě z Náchoda rychtáři v Míchově 

na bystřickém statku práva na zdejší rychtu. Zde se uvádí také jako „dědičný pán na 

Lysicích, Jimramově, Dalečíně, Radiměři a na hradě Kunštátě“.  

Ještě v 90. letech 18. století existovala tvrz v Radiměři v nezměněné podobě. V popisu 

vesnice se uvádí „bývalé rytířské sídlo“ spolu s dvorem a kostelem. Tento stav trval pouze 

krátce, již roku 1815 byly objekty dvora a tvrze rozparcelovány a zde zřízen lihovar 

a pivovar. Od konce 19. století byla zřízena v objektu někdejší tvrze strojírna na výrobu 

zemědělských strojů firmy Jandl, která existovala až do roku 1945.  Strojírna poté ještě 

nějaký čas existovala, posléze byla upravena jako kino, které svému účelu sloužilo do 

počátku 90. let 20. století. Zbylé prostory bývalého dvora a tvrze byly později využity jako 

restaurace, kadeřnictví, školní třída a také jako bytové jednotky. 

 

                                                                                                          Karel Mauer                                            

                                                                                                  

OSTATNÍ 
 

   

Renovace vstupního schodiště a bočních stěn do kostela 
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