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ZPRÁVY Z MĚSTYSE 
 

Vánoční slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 

blíží se nejkrásnější svátky tohoto roku. Svátky, které symbolizují klidnou atmosféru, 

příjemnou náladu mezi lidmi a hlavně radost našich dětí z vánočního stromečku 

a radostného očekávaní dárečků. Je to čas klidu a tradic, a proto bychom si je měli náležitě 

užít. 

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám popřát jejich krásné prožití v kruhu rodiny, klidnou 

vánoční pohodu a dětem přeji tu největší nadílku pod stromečkem. 

Do nového roku všem přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů 

a  těším se na další spolupráci s Vámi. 

                                           starosta městyse Roman Satrapa 
 

 

Volba Prezidenta České republiky 2023 
Volba Prezidenta České republiky se bude konat v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 

hodin a v sobotu 

14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. Případné druhé kolo se uskuteční 27. ledna 2023 

a v sobotu 28. ledna 2023.  V našem městysu bude zřízen 1 volební okrsek se sídlem 

v zasedací místnosti úřadu Městyse v Radiměři č.p. 170. Voliči bude umožněno hlasování 

poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 

průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 

Volič může volit i na voličský průkaz, který mu vystaví úřad městyse v místě trvalého 

pobytu, popřípadě zastupitelské úřady, je-li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán ve 

zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu. Volič může hlasovat v jakémkoliv 

volebním okrsku na území České republiky, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním 

okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu. 

Volební lístky budou voličům doručeny na adresu místa trvalého pobytu do úterý 10. ledna 

2023. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo volby budou voliči předány ve volební 

místnosti. 
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Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, úřad městyse na   

tel. č.: 461 594 133 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost. V takovém případě přijedou 2 členové okrskové volební komise 

s přenosnou volební schránkou k voliči do domu. 

 

Důležité upozornění 
Z důvodu stížností občanů upozorňujeme, abyste svá motorová vozidla neparkovali na 

komunikaci, která prochází městysem a dále na místních komunikacích. Je důležité 

zachovat bezpečný průjezd a také při zimní údržbě je potřeba mít komunikaci volnou.  
 

Ukončení svozu bioodpadu 
K 30.11.2022 byl ukončen svoz bioodpadu a byly již odvezeny kontejnery, které budou 

opět naistalovány až v jarních měsících. 

 

Sběrný dvůr 
Oznamujeme, že z provozních a personálních důvodů bude sběrný dvůr otevřen 

v omezeném provozu, a to dne 10.12.2022 a následně 7.1.2023. Další informace ohledně 

provozu budou zveřejněny na aplikaci Radiměř a ve zpravodaji. 

 

Provozní doba Úřadu městyse Radiměř mezi vánočními svátky 
 

Pátek 23.12.2022 ZAVŘENO 

   

Úterý 27.12.2022 ZAVŘENO 

Středa 28.12.2022 6:30 – 15:00 hod. 

Čtvrtek 29.12.2022 ZAVŘENO 

Pátek 30.12.2022 ZAVŘENO 
 

V nutných případech volejte starostu městyse – 736 629 417. 

 

Zprávy ze ZŠ 
 
 

Ve čtvrtek 3. listopadu se na naší škole jedna z učeben proměnila v matematickou kavárnu. 

Tým matikářů přivítal 12 odvážných rodičů, aby se společně ponořili do tajů prostředí 

pavučin, krychlových staveb a dědy Lesoně. Do řešení úloh se pustili s velkým nasazením, 

a tak hodina a půl strávená nad všelijakými zapeklitými úlohami utekla jako voda. 

Závěrečný spokojený úsměv všech rodičů na tváři nám byl odměnou. Moc děkujeme za 

účast a těšíme se brzy na další setkání. 

Tým matikářů 
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Pozvánka do školy 
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Evangelická farnost 
 

 

Vstupujeme do závěru kalendářního roku. Člověk by se tedy mohl ohlížet zpět, rok 

zhodnotit a uzavřít. Jsou ale i jiné kalendáře. Tak třeba školní rok má za sebou první 

čtvrtletí a pokračuje v plném proudu dál. A podle křesťanského kalendáře poslední 

listopadovou a zároveň první adventní nedělí rok právě začíná. Tedy nikoli závěr, ale 

začátek. Neuzavírá se, ale otevírá nové. Advent znamená příchod, a tak se nabízí zamyslet 

se nad tím, co může přijít, co můžeme čekat. Jedna věc je, jak se věci dějí, druhá, jak je 

nahlížíme. Například přijde zima jako každý rok. Můžeme se lekat a bát, že nebude čím 

topit, že nebudeme schopni zaplatit. Můžeme ale také vidět, že jsme schopni se v těžší 

chvíli jako zodpovědná společnost semknout a jako jednotlivci můžeme stáhnout kohoutky 

radiátorů o pár stupňů níž. Naděje je. Můžeme být paralyzováni zprávami o válce na 

Ukrajině, můžeme ale také vidět odhodlání Ukrajinců a velké části světa postavit se zlu. 

Naděje je. Můžeme zoufat nad tím, že svět se zbláznil, můžeme ale také soustředit svůj 

pohled na všelijaké dobré věci, které se kolem nás dějí. Nemusíme žít strachem, můžeme 

žít nadějí. Vánoce, ke kterým advent ukazuje, byly vždy symbolem naděje. Naděje, že i 

uprostřed všelijak krutého a nepokojného světa se může narodit nový život, který pak učí 

solidaritě, soucitu a také odhodlání být pro druhé, ne pro sebe. Přeji nám všem dobrý rok. 

Jaký bude, záleží také na nás. 

Pozvání pro všechny: 

Bohoslužby v kazatelské stanici v Radiměři č.p. 

120 se konají každou druhou neděli v měsíci od 

8:00 hodin ve sborovém domě. 

Čtvrtou adventní neděli 18. 12. 2022 se sejdeme 

ve Svitavách na vánoční hře dětí a mladých. 

Srdečně zveme ke svátečním vánočním 

bohoslužbám v Radiměři č. p. 120 :  

24. 12. 2022 Štědrý den od 14 hodin  

a 26. 12. 2022 Štěpána mučedníka od 9:30 hodin. 
 

Máte-li zájem, sledujte webové stránky http://svitavy.evangnet.cz/ 

                                                                                               Filip Keller, evangelický farář 
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Vánoční bohoslužby v kostele sv. Anny v Radiměři 
24.12.2022 půlnoční mše od 21:00 hod. 

25.12.2022 mše od 11:00 hod.  

1.1.2023 mše od 11:00 hod. 
 

Vážení občané, přeji Vám pěkné požehnané vánoce a šťastný nový rok 2023. 

          Pavel Michut, farář 
 

Ostatní 
 

Kino na kolečkách 
Srdečně Vás zveme na každoroční vánoční kino, které proběhne v neděli 18.12.2022 od 

17.00 hod. na sále ZD Radiměř. Promítat se bude nová česká pohádka „Největší dar“. 

Občerstvení zajištěno, vstupné 50,- Kč/osoba. Těšíme se na Vaši účast. 
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DÁREK Z RADIMĚŘE 
Rok s rokem se sešel a zase se blíží Vánoce. Až budete myslet na to jakou drobností potěšit 

své blízké, vzpomeňte na Radiměřský unikát. Přímo v naší vesnici vyrábíme jedinečné 

zázvorové pivo. Jedná se o zázvorový nápoj, který vzniká kvašením čerstvé zázvorové 

šťávy. Výsledek je lahodný mírně alkoholický (3,8% vol) nápoj, kterému říkáme Gingerrr 

(přeloženo jako „Zázvorrr“).  Chutí je Gingerrr více než pivu příbuzný vínu nebo cideru. 

Nabízíme ho v šesti chuťových variantách. Následující čtyři můžete znát z minulého roku: 
 
 

ROMANTIC - PRO ROMANTICKÉ DUŠE 

Bohaté ovocné tóny s lehkou hřejivostí zázvoru a vyváženou sladkostí 

HEAVY - PROŽIJTE ZÁZVOROVOU PÁLIVOST 

Silnější zázvorová pálivost, kořeněné tóny s mírnou nakyslostí a lehkou nasládlostí 

SWEET SPICE - OKOŘEŇTE SI ŽIVOT 

Gejzír chutí sladkého koření s přiměřenou zázvorovou pálivostí (skořice, hřebíček, 

kardamom) 

MATE - PODPOŘTE SVOU ENERGII 

Podmanivá vůně se silnou chutí prvotřídního maté v dozvuku s lehkou hořkostí 
 
 

Novinky tohoto roku: 

SPICY PEACH - KOŘENĚNÁ BROSKEV 

Opojná vůně broskve v dozvuku se zázvorovou pálivostí. 

LEMONADE ORIGINAL - NEALKOHOLICKÝ GINGER BEER 

Harmonické souznění vůně brazilského zázvoru a pálivosti. 
 
 

Rozhodně stojí za to tento světový nápoj ochutnat nebo ho někomu darovat. Nabízíme 

lahve dvou velikostí, plechovky a pěkná dárková balení. Pokud byste měli zájem, pro více 

informací navštivte stránky: shop.gingerrr.cz nebo zavolejte na tel: 734 682 268, 

sousedská sleva Vás nemine :-).  

Zastavit se za námi můžete po předchozí dohodě v naší provozovně na dolním konci 

Radiměře č. p. 402 (bývalá jednota), nebo Vám rádi po Radiměři Gingerrr zavezeme. 
 

S přáním pěkných dní Jiří a Zuzana Pavlíčkovi 
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PF 2023 
Děkujeme všem cestujícím,  

zákazníkům a zaměstnancům 

za společně strávený čas 

nejen na cestách v roce 2022.  

 

Přejeme klidné svátky vánoční 

a mnoho příjemných chvil  

se svými blízkými. 

 

Do nového roku přejeme  

vše dobré, pevné zdraví,  

víru, lásku, pohodu  

a naději v mír na zemi.                                     

 

 
 

 KRÁSNÉ VÁNOCE 
Vám přejí 

 
Pavlína a Jaroslav Hnátovi 

autobusová doprava Radiměř 
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