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Informace z 12. zasedání zastupitelstva obce
Další zasedání zastupitelstva obce bylo již v pořadí dvanácté a uskutečnilo se 24. září
2015.
V úvodu si zastupitelstvo vyslechlo a následně vzalo na vědomí zprávu preventisty
SDH a obce Radvanice včetně zprávy o činnosti SDH za období říjen 2014 až září 2015.
Zprávu přednesl pan Milan Dufka. V oblasti preventivně výchovné se zpráva mimo jiné
dotkla hejtmanem KHK vyhlášeného období mimořádných klimatických podmínek a to
kvůli velkému suchu. Po projednání se starostou obce bylo v tomto období přijato opatření
a následně SDH kontrolovalo v katastru obce jeho dodržování. Kontroly byly prováděny
zejména v okolí zahrádek, v dolních a horních Radvanicích, na Slavětíně, Studénkách
a v lesích v okolí rozhleden. Během kontrol nedošlo k žádnému porušení tohoto nařízení.
V rámci prevence byly kontrolovány všechny obecní objekty. V oblasti represivní byly
zprávou zmíněny 3 výjezdy k požáru (kontejner ve Slavětíně, požár kůlny na zahrádce,
požár nákladního vozidla), 1 výjezd na technickou pomoc (vyproštění zvířete z kanalizační
šachtice) a 2 výjezdy na likvidaci obtěžujícího hmyzu. U všech výjezdů jednotka vyjížděla
velmi rychle v dostatečném počtu a vždy před limitem. Závěrem zprávy p. Dufka shrnul
kulturně společenské akce a poděkoval všem, kteří se podílí na výchově následníků
hasičské tradice.
Následujícími body zasedání bylo schválení rozpočtového opatření a upřesňující
stanovení pravomocí starostovi obce provádět tato rozpočtová opatření. Dále bylo
projednáno schválení odprodat pozemky na Studénkách p.p.č. 559/1 a 560/5 v
k.ú. Radvanice v Čechách za uvedených podmínek. Záměry k tomuto prodeji byly
vyvěšeny již dříve na úřední desce.
Předposledním bodem jednání byl bod různé. Do tohoto bodu byla vložena informace
o přijetí příspěvku od obce Jívka pro ZŠ a MŠ Radvanice na vybavení školního klubu
ve výši 20.000,- a informace o ukončení smlouvy o výpůjčce bývalého objektu čističky
důlních vod v areálu Kateřina I. dohodou s motoklubem Jestřábí jezdci, o.s..
Posledním bodem byla zpráva o činnosti obecního úřadu. V tomto bodě podal starosta
obce informace:
- z jednání Svazku obcí Jestřebí hory a Místní akční skupiny
- o provedeném dílčím auditu a ukončení kontroly MV
- o zaslání požadavku na Úřad práce TU o prodloužení 2 pracovních míst do
května 2016 na veřejně prospěšné práce pro obec
- o předání staveniště účelové komunikace v lokalitě A23 II
Pokračování na str. 3.
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-

o zaslání poptávky firmám na cenu veřejného osvětlení A23
o opravě silnic v obci
o provedené opravě topení v penzionu
o svozu nebezpečného odpadu

Listopadové zasedání obce se bude konat 26. 11. 2015.
Tomáš Němec, starosta obce

UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ
Vážení občané,
v současné době je již pozdě podávat
vám informaci o uzavírce železničního
přejezdu mezi Chvalčí a Petříkovicemi.
Náš zpravodaj má uzávěrku příspěvků do
10. dne v měsíci a do tisku jde 20. den
v měsíci. Jednání, na které přišel zástupce
investora s informací o uzavírce, se konalo
koncem měsíce, tudíž nebylo možné tyto
informace podat v minulém čísle. Dotčené
obce měly do této doby pouze informace
o rekonstrukcích, ale ne o celkových
uzavírkách. Při uvedeném jednání předložil
zástupce investora a stavitel návrh
na celkovou uzavírku tohoto přejezdu
bez jakýchkoliv možností průjezdu.
Po intervenci starostů dotčených obcí
byl uhájen alespoň průjezd pro vozidla IZS
a běžných linek autobusových spojů.
Následně bylo po získání všech nutných
informací vše zveřejněno na www
stránkách, vývěskách a hlášeno místním
rozhlasem. Zároveň byla po jednání
se starosty obcí M. Svatoňovice
a V. Svatoňovice našim dojíždějícím
občanům směrem na Trutnov doporučena

pro osobní vozidla trasa
z Radvanic směrem na
Odolov - M. Svatoňovice
(do náměstí a hned vlevo přes
zahrádkářskou kolonii) - V. Svatoňovice
(výjezd u bývalé prodejny) - přes Úpici
nebo Markoušovice směr Trutnov.
Další zjištěnou informací je následná
uzavírka železničního přejezdu
v Janovicích od 4. 11. 2015 do 15. 11.
2015. Zde ovšem bude možný průjezd
po panelovém provizoriu vedle přejezdu
a doprava bude řízena kyvadlově semafory.
Poslední informací je ta, že Správa
silnic Královéhradeckého kraje, jako
správce majitele komunikace, požádala
o úplnou uzavírku silnice mezi Chvalčí
a Adršpachem v zimním období. Jedná
se o lokalitu serpentýn, která bude
v zimním období (v závislosti na počasí)
neprůjezdná. Toto bude vyznačeno
zákazovou značkou a trvalou zábranou.
Objízdná trasa bude po dobu této uzavírky
vedena přes Jívku.
Pokračování na str. 4.
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Majitel silnice tím reaguje na
požadavky složek integrovaného
záchranného systému Královéhradeckého
kraje a Dopravního inspektorátu Policie
ČR. Vzhledem k tomu, že tento úsek není
v zimě udržován z důvodu velké finanční
náročnosti a praktické nemožnosti

bezpečného průjezdu sypačů správy silnic,
jsou zde pak zasahující složky i několikrát
do měsíce vystaveny nebezpečí poškození
svých zasahujících vozidel a zdraví
posádek.
Tomáš Němec, starosta obce

“KOTLÍKOVÉ DOTACE”
Dne 2. listopadu 2015 se v budově Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165,
od 16:00 hod. uskuteční seminář na téma dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění
(„kotlíkové dotace“) financované z operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
Na semináři bude veřejnost seznámena s podmínkami a možnostmi získání dotace
na výměnu zastaralých zdrojů vytápění. Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím
Královéhradeckého kraje z operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy
bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:
• kotel na pevná paliva,
• tepelné čerpadlo,
• plynový kondenzační kotel
Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:
• instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
• „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu. Náklady na tato
opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše
poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:
• 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
• 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa)
• 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu
Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla
střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.
V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK),
Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové
Město nad Metují, Nový Bydžov.
Pokračování na str. 5.
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Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby
bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp.
tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické
soustavy,
• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na
realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do
kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím
prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke
snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.
Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).
Bližší informace o dotaci lze získat na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz
„Kotlíkové dotace“.
Tomáš Němec, starosta obce

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.

Liskovská Irena

89

Matěnová Jarmila

84

Hořanský Zdeněk

80

Mikysková Jaroslava

70

Výrostková Miluška

70

Koubská Renáta

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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MY VÁM TY MEDAILE PŘIVEZEME
Dovolila jsem si vypůjčit známý slogan z oblíbeného filmu, byť jej
použiji v trochu jiné souvislosti.
Mladí hasiči posledním prázdninovým závodem ukončili řadu soutěží
v seriálu odborné rady mládeže okresu Trutnov, kde se všechny výsledky sčítají. Letos
jsme čekali opravdu netrpělivě na konečné tabulky a nemáme se vůbec v obrovské
konkurenci soupeřů z celého okresu Trutnov za co stydět. Dříve, než Vás seznámím
s konečným pořadím, dovolím si připomenout, ikdyž věrný čtenář jistě již ví, že soutěžíme
v pěti kategoriích a to: přípravka, mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky a starší
chlapci.
Nebudu déle napínat a přejdu k sice strohým, ale skvělým číslům pro náš kroužek.
Podotýkám, že cenné medaile se počítají v seriálu do desátého místa.
Přípravka: Kateřina Burdychová – 8. místo
Mladší dívky: Nikola Zubričanová 1. místo (Chtěla bych podotknout, že Nikola vyhrála
sedm soutěží, tu poslední pro zranění nedokončila. Skvělá sezóna. Ať se daří i ve vyšší
kategorii.), Nikola Fajkusová 7. místo (Obrovské překvapení a důkaz, že to jde, když se
chce.), Anna Dymterová 13. místo, Bára Zachovalová 19. místo (První Bářina sezóna. Ona
je důkazem obrovského zlepšování, pomalounku krok za krokem, závod od závodu.).
Starší dívky: Lenka Vanclová 3. místo (Lenka běhá s nesmírnou lehkostí. Škoda, že to
byla poslední sezóna, ale cesta je otevřená dál. Uvidíme, jak Lenka bude pokračovat.),
Denisa Fajkusová 6. místo (další z důkazů, že to prostě jde, jen to trochu prodat, věříme,
že se Denča za rok postaví na bednu).
Starší chlapci: Kryštof Krajniak 4. místo (V nejvíce obsazené kategorii cenné body pro
Kryštofa, který během sezóny několikrát měnil styl běhu. Perfektní medaile, ikdyž
bramborová. Kryštofovi se otevírá dorostenecká kategorie a to je výzva!), Adam Zachoval
6. místo (U Adama bych řekla: „Přišel jsem, potrénoval jsem, běhal jsem a medaile je
doma. Adam zkrotí svou nervozitu a úspěch na sebe nenechá dlouho čekat.), Robert
Svoboda 11. místo (Roberta trápí střídavé výkony, prostě musí uzrát.), Jakub Klabík 12.
místo (U Kuby si tohoto umístění ceníme o to víc srdečněji, protože víme, jak obrovský
kus práce a sebezapření za ní stojí.).
Z padesáti rozdaných medailí si domů sedm z nich odvezly děti z Radvanic!
Posuďte sami. Pro nás skvělé výsledky, je o nás slyšet a držíme krok s vlnou okresních
šedesátek.
Pokračování na str. 7.
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Mohli bychom psát ke každému dítěti něco, všechny se snaží
a trénují. Jen ne u všech to stačí na medaile. Konkurence je opravdu
obrovská, ale my se nebojíme a jdeme společně do toho!!!
V září jsme se pouze s jednou
hlídkou mladších a jednou hlídkou starších zúčastnili
prvního kola okresní soutěže v Dolní Branné na závodu
požárnické všestrannosti. Snad to bylo jen malé
škobrtnutí a v jarní části se nám povede lépe.
Ještě nedozněla radost ze získaných medailí a jedeme
dál. Mění se nám složení v kategoriích, přibývají noví
mladí hasiči. Někteří naše řady opouštějí, jiní přestupují
do jiných týmů, vzhledem k tomu, že se přestěhovali.
10. října proběhl první v dalším seriálu šedesátek. Tentokrát v Horním Lánově.
Přípravka: Matyáš Machata 15. místo
Mladší dívky: Bára Zachovalová 8. místo, Sabina Ciroková 20. místo, Kačenka
Burdychová 27. místo,
Mladší chlapci: Matěj Šebek 20. místo
Starší dívky: Nikola Zubričanová 4. místo
Starší chlapci: Adam Zachoval 2. místo, Robert Svoboda 6. místo.
V každé z kategorií bylo přihlášeno více jak 50 závodníků.
Naše řady opouští Robert Svoboda, čeká ho obrovská životní změna. Změna školy
a změna týmu mladých hasičů. Robert má založeno na dobrou závodní kariéru. Doufáme,
že nezapomene, kde dělal první krůčky na kladině a až si jednou splní všechny svoje cíle,
že se alespoň slůvkem zmíní, odkud vzešel. Přejeme Robertovi jen vše dobré a dveře k nám
má vždy otevřené!!!
Kroužek se bude ještě chvíli scházet v klubovně. Později budeme chodit cvičit do
tělocvičny.
V měsíci listopadu některé z nás čekají celorepublikové soutěže v Praze a Ostravě.
Držte nám, prosím, palce!!!!
Julka
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PROTIPOŽÁRNÍ PREVENCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkoval za vaši kázeň v letošním srpnu, kdy bylo
hejtmanem Královehradeckého kraje vyhlášeno „Období mimořádných
klimatických podmínek“, kdy byla velká omezení a zvýšené dodržování
protipožárních opatření. V této době jsme provedli pět kontrol a nebyla zjištěna žádná
porušení tohoto nařízení, a ani naše jednotka v době velkého sucha nemusela zasahovat.
Další naší činností byla kontrola bytového fondu v majetku obce, kde byly zjištěny
závady zastavění únikových cest. To znamená, že na schodištích se nacházejí botníky,
květiny a různé skříně. Tím je porušena vyhláška č. 23/2008 Sb. ” O technických
podmínkách požární ochrany staveb”, příloha č. 6 bod A4. Nejen, že tyto předměty zužují
únikovou cestu, ale ztěžujete tím samozřejmě práci záchranářů, když musejí do sanit
přepravit pacienty na lehátku nebo na sedačce. Proto je třeba tyto předměty v co nejkratší
době odstranit. Vše bylo projednáno se společností BYTY Radvanice s.r.o., která bude
uplatňovat splnění tohoto předpisu.
Dále nám dovolte připomenout na začátku
topné sezony, že je nutné dodržovat vyhlášku
č. 91/ 2010 Sb. “O podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv”. Dle této vyhlášky je třeba
provádět pravidelné čištění spalinové cesty, a to
nejméně 3x za rok a 1x kontrolovat spalinové
cesty odborně způsobilou osobou v oboru
kominictví.
Jelikož se nezadržitelně blíží období Vánoc,
žádáme občany, aby v této době věnovali
zvýšenou pozornost při zapálení adventních svíček a nenechávali je hořet bez dozoru.
Přeji všem našim občanům krásné vánoční chvíle, aby nepotřebovali služby našich
hasičů a aby nezavdali žádnou příčinu k požáru.

Milan Dufka, preventista obce
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PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU
Sběr starého papíru se stal na naší škole už tradicí.
Velmi nás těší, že tuto užitečnou akci a naše úsilí vydatně
podporují nejen rodiče a prarodiče žáků, ale také obec
Radvanice, prodejna BALA paní Marcely Andresové, místní
knihovna a další dobrovolníci a dobré duše.
Nepostradatelným pomocníkem a zárukou hladkého průběhu
celé akce byl samozřejmě pan školník Čeřovský, kterému
patří zvláštní poděkování.
Ve dnech 12. – 13. 10. 2015 se nám tak společně podařilo
shromáždit a předat svozové firmě 8155 kg starého papíru.
VÝSLEDKY:

A jak dopadly jednotlivé třídy?

Základní škola:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pročková Marie 1230 kg
Stonjeková Adéla 698 kg
Spitzerová Anna 295 kg
Mádr Leoš
253 kg
Kůs Václav
224 kg
Svíčková Veronika 200 kg

1. třída
5. třída
7. třída
4. třída
2. třída
6. třída
8. třída
9. třída
3. třída

1326 kg
815 kg
711 kg
414 kg
380 kg
292 kg
243 kg
194 kg
169 kg

Mateřská škola: 1860 kg
Zaměstnanci školy: První místo patří paní
Čeřovské s 426 kilogramy starého papíru.
Celkem celá škola nasbírala 8 155 kg papíru!!!!!

Všem, kteří nám pomohli dosáhnout tohoto skvělého
ŠKOLNÍ ROK

MNOŽSTVÍ

2013/2014

3810 kg

2014/2015

6187,5 kg

2015/2016

8155 kg

2016/2017

???

výsledku, moc
děkujeme!
Mgr. RobertHager,
ředitel školy

9

PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST
Radvanickou základní školu v říjnu navštívili
se svým diskusním programem zástupci Střední
školy ochrany osob a majetku z Malých Svatoňovic.
V rámci dvouhodinového bloku a besedy
zaměřené na právní způsobilost v 15-ti letech
seznámili žáky 8. a 9. třídy se změnami, které
souvisí se získáním občanského průkazu. Některé
informace byly pro žáky poměrně překvapující.
Uvědomili si rozdíly mezi trestnými činy
a přestupky, seznámili se s právy a zároveň
povinnostmi, které vyplývají pro každého člověka
po dovršení 15-ti let, zopakovali si také
problematiku zneužívání návykových látek.
Součástí programu byla rovněž ukázka technik
sebeobrany, kterou v tělocvičně předvedli žáci
maturitního 4. ročníku. Nácvik si poté vyzkoušeli
i žáci naší školy, konkrétně Adam Zachoval, Jakub
Duben, Jakub Klabík, Kryštof Krajniak, Ester
Truxová a Robert Svoboda. Celá akce chystaná v souvislosti a návaznosti na minimální
preventivní program ZŠ Radvanice se setkala s velkým úspěchem. Žáci získali mnohé nové
užitečné poznatky a zdokonalili se v základních technikách bojových umění. V budoucnu
plánujeme akci určitě zopakovat.
Mgr. Pavel Hrubý
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ZPRÁVIČKA ZE ŠKOLKY
Tak rozjezd máme šťastně za sebou a naše děti už začaly plnit připravené úkoly. Rodiče
se mohou těšit na nové výrobky a pěkná výtvarně zpracovaná témata týdne, která jsou na
školní nástěnce nebo na internetu na webových stránkách školy.
V měsíci říjnu jsme měli téma
ovoce. Celý týden jsme si povídali,
jak je pro náš organizmus ovoce
důležité. Učili jsme se ovoce
poznávat, určovat kde roste a také
jsme ho ochutnali. Děti si do školky
přinesly ovoce, paní učitelka Alice
jim různé druhy nakrájela
a děti měly za úkol se zavřenýma
očima určit, jaké ovoce mají
v pusince. Některé děti si však
nechtěly ochutnat ani jeden druh.
Na konci týdne si všechny děti
oloupaly a rozkrájely jablíčka. Společnými silami jsme pak uvařili jablečný kompot.
Po ochutnávce si děti odnesly kompot v mističkách domů.
14. 11. budou naše děti vystupovat v Penzionu s krátkým pásmem. Tímto vás všechny
zvu. Přijďte se na naše děti podívat a podpořit je.
Renata Kašparová

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Rostislavu Burdychovi, který nám pomohl
vybavit šatnu školní družiny novým nábytkem.
Věšáky a botníky nám vyrobil a instaloval zcela bezplatně a ochotně.
Mockrát děkujeme!

Mgr. RobertHager,
ředitel školy

11

JESTŘÁBÍ DRAKIÁDA
V sobotu 10. 10. ve dvě odpoledne se sešli všichni draci
a dračice z Radvanic na tradiční “Jestřábí drakiádu”, kterou
pořádáme již několik let.
Počasí bylo opět takové na hraně, ale ve dvě hodiny jakoby mávnutím proutku začal
foukat vítr a občas se na nás usmálo i sluníčko. K nebi se celkově vzneslo asi dvacet draků.
Někteří účastníci měli kupované draky, ty zručnější a nápaditější se přišli pochlubit
s vlastními výtvory. Soutěžilo se v několika kategoriích.
Výsledky dopadly následovně:
Děti – snaha, létání draků atd.
1. místo Tadeáš Stonjek
2. místo Matouš Kult
3. místo Šárka Nechvílová

Dospělí - originalita, létání atd.
Karel Láska
1. místo
Radka Kultová
2. místo
Zuzka Vařáková
3. místo
4. místo Dan Stonjek

Děti – originalita draků
Nikola Lásková
1. místo
2. místo
Martin Krajniak
3. místo
Leona Poskočilová

Děti – nejdéle létající draci
Sára Maixnerová
1. místo
Patricie Cicvárková
2. místo
3. místo Adéla Stonjeková
4. místo
Šimon Kult

Děkujeme všem, kteří si přišli příjemně užít sobotní
odpoledne. Děkujeme klubu FK Baník Radvanice za
poskytnutí zázemí. Těšíme se na příští rok, až se znovu
sejdeme na „Jestřábí drakiádě“.

Turnaj v PRŠÍ o putovní pohár:
14. 11. v hospodě „U Píšťalky“ od 16,30 hod prezentace od 17,00 hod začátek soutěže.
Srdečně zveme všechny karetní hráče a diváky.
Štefan Krajniak, prezident klubu
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WHITE CUP 2015
3. 10. 2015 se ve víceúčelovém sále Pensionu a restaurace
Radvanice konal druhý ročník soutěže v akrobatickém rock and
rollu WHITE CUP 2015. Sjelo se 130 soutěžících z celé České republiky.
Soutěžily jak páry, tak formace –
děti, žáci, junioři i dospělí.
Sedmičlenná porota měla
nezáviděníhodnou práci vybrat
a obodovat ty nejlepší. Všem
soutěžícím děkujeme za krásnou
podívanou, místním i přespolním
divákům za podporu a sponzorům –
TECHKO CZ s.r.o., ŠOLC
KONSTRUKCE s.r.o., Jiří Maršík,
REST TU s.r.o., MAKRO, LE-CO
a BIDVEST a obci Radvanice
za jejich ochotu podílet se na pořádání této, v našem kraji ojedinělé, sportovní akci.
Akce byla realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje a jednou ze
zúčastněných a předávajících byla i zastupitelka paní Zdeňka Šárová. I jí patří velký dík
za důvěru a podporu.
Těšíme se na třetí ročník, který bude na přelomu září
za VOX Radvanice z.s.
a října 2016.
Petra Spitzerová
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VOX RADVANICE Z.S. ZVE
7. 11. 2015 od 20. hod víceúčelový sál Pensionu a restaurace
Radvanice
HARVEST CARNIVAL – Cocoman, Dr. Kary a
další.
Cena vstupenky v předprodeji 99,- Kč, na místě
149,- Kč.
14. 11. 2015 od 14. hod malý sál Pensionu
a restaurace Radvanice
Podzimní taneční odpoledne pro seniory – vystoupí
děti z MŠ Radvanice, k tanci a poslechu hraje kapela
Kocábka Nataši Plíštilové Řezníčkové.
28. 11. 2015 od 16. hod před Pensionem a restaurací
Radvanice
Rozsvěcení vánočního stromu a strom splněných
přání – tentokrát ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Radvanice. Budeme plnit přání dětí místní školy
a společně jim pomůžeme dovybavit školní klub. Vystoupí děti ze ZŠ Radvanice a další.
10. 12. 2015 od 18. hod víceúčelový sál Pensionu a restaurace Radvanice
Vánoční koncert Kamily Nývltové – společné vystoupení Kamily a dětí ze ZŠ Radvanice.
Vstupenky v předprodeji do konce listopadu.
Cena vstupenky v předprodeji 129,- Kč, na místě 200,- Kč.
Silvestr 2015 - STŘEDOVĚK
Celý listopad předprodej silvestrovského menu za 500,- Kč.

za VOX Radvanice z.s.
Petra Spitzerová

SDH NABÍZÍ:
I letos bude chodit Mikuláš společně se svou družinou.
Plakáty budou včas zveřejněny.
Objednávka mikulášské návštěvy pro děti na tel: 605953679 nebo
tel: 608519332.
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Julie Burdychová

INFORMACE Z KANCELÁŘE BYTY RADVANICE S.R.O.
V poslední době se velmi mezi nájemníky
rozmáhá bydlení nenahlášených osob
v bytech.
Obranný pojem: návštěva, která je tu
jednou ročně, nebo návštěva, která je tu 5x
do týdne je trochu rozdílná. Jsou návštěvy,
které se pravidelně opakují nebo jsou
dlouhodobého charakteru.
Je jasné, že podle Občanského zákoníku
89/2012 Sb. § 2272 může nájemce přijímat
kohokoliv ve své domácnosti, ale má též
povinnost oznámit pronajímateli zvýšení
počtu osob v bytě a to písemně. Pokud tak
neučiní ani do 2 měsíců, má se za to, že
závažně porušil nájemní smlouvu. Nikde
se nepíše, zda má další člen domácnosti
zde tzv. trvalý pobyt, ale byt užívá se
všemi potřebami a službami, které k bytu
patří.
Platby dle osob jsou:
- dodávka teplé a studené vody je zálohově
stanovena, skutečnost je dle měřidel až
na konci roku
- osvětlení společných prostor v domě
- úklid společných prostor v domě
- odvoz komunálního odpadu
- pronájem nádob na komunální odpady
Dle zákona 67/2013 - § 2 písm. g) je
napsáno – osobami rozhodné pro
rozúčtování služeb na byt jsou:
Nájemce bytu a ostatní osoby, pokud žijí
v bytě déle než 2 měsíce v roce. Tím je
dáno vše.
Proč to někde jde a někde ne, proč se
lidé brání k placení záloh na služby za
ubytované lidi?
Poslední připomenutí:
Výše uvedený výčet paragrafů každý
nájemník pro informaci podepisuje

i v nájemní smlouvě pod odstavcem
VII. a stvrzuje svým podpisem.

Výzva pro nájemníky v obecních bytechmimo č.p. 230+231
V poslední době se opět rozmáhá
nepořádek na společných prostorech domů
- chodby a schody.
Přitom v Občanském zákoníku
§2255+2256 je výslovně napsáno, že:
Nájemce užívá byt řádně v souladu
s nájemní smlouvou a nájemce dodržuje
po dobu nájmu pravidla obvyklá pro
chování v domě!!
Každý nájemník má v nájemní smlouvě
pod bodem VIII. napsáno:
Nájemce se zavazuje užívat pronajatý
byt řádně, v souladu s dobrými mravy,
udržovat v bytě a domě pořádek a čistotu
a provádět dle dohody úklid na patře podle
rozpisu. Správce objektu má právo na
základě svého rozhodnutí systém
provádění úklidu společných prostor
kdykoliv změnit.
Myslím, že mnoho nájemníků tento
odstavec asi nečetlo, nebo velmi rychle
opominulo.
Stačí jen vejít do některých domů nebo
jednotlivých pater a hned každý vidí, jak se
na jednotlivých patrech uklízí. To, že se
jednotliví nájemníci ani nedohodnou na
způsobu úklidu, je smutné.
Upozorňuji Vás, že je to vždy jen vizitka
bydlících nájemníků. Také se stalo, že
nájemník chtěl k úklidu na svém patře
nářadí…
Pokračování na str. 16.
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Pokračování ze str. 15.

… a úklidové prostředky od pronajímatele. Myslím, že úklid jednou za 3 týdny nikomu
neublíží a v případě dovolené v daném termínu lze dohodnout i výměnu na patře se
sousedem.
Pokud samozřejmě přinesete žádost podepsanou 2/3 nájemníků jednotlivého domu,
o zprostředkování celkového úklidu v domě, úklid zajistíme, ale tuto službu nájemníci
zaplatí.
Oznamuji Vám, že v nejbližší době – do konce roku 2015 – bude upraveno vysílání
v nájemních obecních bytech ve společném televizním rozvodu.
Bude zrušen tzv. analogový příjem ze satelitu!
Bude proveden převod z HD satelitu na pozemní digitální vysílání – DVB-T.
Výhoda přechodu na nový vysílací systém: kvalita obrazu vysílání, dlouhodobá životnost
nového systému.
Nevýhoda: televize starší pěti let nemusí mít v sobě namontovaný HD Toner – MPEG – 4,
což je podle nové normy. Tento problém ale řeší nový HD SET TOP BOX.
za BYTY Radvanice s.r.o.

Dagmar Knaiflová, jednatelka

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY MUDR. ZÁVESKÉHO
Upozornění na omezení ordinační doby.
V pondělí dne 16. 11. 2015 nebude v provozu ordinace praktického
lékaře v Radvanicích.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici
v Trutnově.
MUDr
Děkujeme za pochopení.

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ VYDÁVÁ
OBECNÍ ÚŘAD RADVANICE

. L. Záveský

Email: radvanickyzpravodaj@volny.cz
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