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Informace ze 32. zasedání zastupitelstva obce
Je naší smůlou, že nedokážeme zpomalit čas. Zajisté by si všichni občané
rádi užili delších dovolených a to nemluvě o dětech a prázdninách. Doufejme
však, že počasí k nám bude přívětivé i v dalších měsících. Naše práce ve
vedení obce však neustává v žádné roční době. Po měsíci „zpravodajské
pauzy“ je třeba se alespoň zkráceně vrátit k předprázdninovému zasedání
zastupitelstva obce ze čtvrtka 22. června 2017.
Nejdůležitějším bodem bylo nutné projednat účetní závěrku a závěrečný účet
hospodaření obce Radvanice za rok 2016. Veškeré materiály, týkající se hospodaření
obce, byly dostupné na úřední desce a zároveň k nahlédnutí na obecním úřadě. Po
projednání obou bodů zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Radvanice za rok
2016 a zároveň i závěrečný účet obce Radvanice za rok 2016 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením obce Radvanice, a to bez výhrad. Podkladem pro schvalování
byl provedený audit hospodaření obce, který byl bez závad.
Dále bylo v programu projednat plán zasedání zastupitelstva obce na II. pololetí roku
2017, rozpočtové opatření č. 5/2017 a smlouvu o nájmu nebytových prostor. Tato smlouva
se týkala změny názvu provozovatele ordinace v č.p. 25, kde fyzická osoba se
transformovala na osobu právnickou s názvem Venkovský lékař s.r.o. V tomto případě
nedošlo kromě názvu k žádným podstatným změnám.
Následující body se týkaly pozemků a schvalování vyhlášení záměrů. Zastupitelstvo
schválilo po zajištění geometrických plánů zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 610,
559/3 a 650/1 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Bod různé i tentokráte obsahoval několik nakumulovaných záležitostí, které bylo nutné
před prázdninami vyřešit. Jednalo se o:
- informaci o výběrovém řízení na akci „Stavební úpravy a energeticky úsporná opatření
objektu školní družiny a jídelny“ v souvislosti se zateplením objektu, kde vítězem
veřejné zakázky se stala firma BAK stavební společnost, a.s. s celkovou cenou za
provedení díla ve výši 4.392.415,40 Kč bez DPH,
- informaci o výběrovém řízení na akci „Stavební úpravy a energeticky úsporná opatření
objektu školní družiny a jídelny“ v souvislosti s výměnou střešní krytiny, kde vítězem
veřejné zakázky se stala firma BAK stavební společnost, a.s. s celkovou cenou za
provedení díla ve výši 873.061 Kč bez DPH,
- informaci o výběrovém řízení na akci „Výstavba dětských hřišť Radvanice“, kde
vítězem veřejné zakázky se stala firma B plus P s.r.o. s celkovou cenou za provedení díla
ve výši 523.253 Kč bez DPH,
- realizaci zajištění technického dozoru stavebníka na zmíněné investiční akce,
- projednání provedení poptávky na získání úvěru z bankovního sektoru v souvislosti
s plánovanými investicemi,
- projednání závěrečného účtu a zprávy o hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory za rok
2016,
- projednání rozpočtového opatření č. 6/2017,
Pokračování na str. 3.
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- pověření starosty k provedení úkonů směřujících ke zřízení pracovní
pozice referenta – referentky OÚ.
Předposlední bod se týkal diskuse, kde pan Krajniak položil dotaz na
existenci torza billboardu v křižovatce na Jívku. Starosta odpověděl, že po dotazu na
stavebním odboru bylo již dříve zjištěno, že by majitel měl tuto nelegální stavbu odstranit.
Jelikož je však nekontaktní a nepřebírá doručovanou korespondenci, provede stavební úřad
kroky k dořešení situace. Pan Lukášek se zajímal o likvidaci nepotřebných sloupů
v sídlišti. Jejich odstranění bylo již dříve konzultováno a sjednáno. Budeme opětovně
kontaktovat realizační firmu.

-

Závěr patřil informacím z úřadu:
ukončení uzavírky ul. Petříkovická - I. etapa podle harmonogramu, připravena objízdná
trasa pro dopravní obsluhu obce,
naplánována oprava cesty H. Radvanice za cca 80.000 bez DPH,
jednání SOJH v Malých Svatoňovicích a MAS v Úpici,
otevření šachty Hedvika a Celestýn I.,
přání pěkné dovolené a načerpání dalších sil.

Jak jsem již předeslal, prázdniny a dovolené jsou již za námi, ale to ovšem neznamená,
že se v jejich průběhu nic neudálo. Jak jste si zajisté všimli, průběžně dochází k velké
rekonstrukci objektu školní družiny a jídelny. Tato akce je částečně dotovaná a bylo na
nás se rozhodnout, zda zároveň do této rekonstrukce nezahrnout i střechu, která je bohužel
dotačně neuznatelný náklad. Byli bychom ovšem špatní hospodáři, kdyby došlo k opravě
budovy, do které by nám zatékalo. Jelikož máme z minulého roku částečné úspory, nebude
nutné pořizovat nikterak závratný úvěr právě na zmíněnou střechu objektu. Dále nám
vzniknou dvě nová dětská hřiště, kde již dotace jsou štědřejší. Menší hřiště se revitalizuje
u „Žluťáku“ a druhé u „Zeleňáků“ na stávající ploše. Bohužel mám mírné obavy
z plánované revitalizace sběrných míst, kde jsme již dvakrát vyhlásili veřejnou zakázku,
ovšem doposud bez jediného zájemce. Myslím si, že celkem zdařilá je oprava vývěsní
plochy u DPS směrem od autobusu, kde turisté mají při vstupu do obce přehlednou
leteckou mapu s důležitými body v obci. Dále jsem rád, že jsme našli prostředky na
opravu části komunikace do Horních Radvanic, kam zároveň byly přestěhovány
kontejnery na třídění odpadu. Do obce byly také přidány kontejnery na plasty, jelikož tyto
stále „přetékají“.
S úlevou mohu konstatovat, že se pátek 11. srpna 2017 zapíše do historie „pouze“ jako
téměř 3-denní výpadek dodávky elektrické energie, který nám samozřejmě vyřadil
z provozu i obecní rozhlas. Ze zjištění stavu v některých z okolních obcí lze toto popsat
jako štěstí v neštěstí, jelikož mohlo dojít k daleko masivnějším ztrátám na majetku. Jsem
jen rozladěn z komunikace s distributorem energie, který nebyl schopen podat žádné
konkrétní údaje. Proto tedy každá nezaručená informace z naší
Pokračování na str. 4.
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strany by v tomto případě mohla být kontraproduktivní. Naší snahou ovšem
bylo udržet alespoň dodávku pitné vody do obce, což se nakonec díky
zkušenostem pracovníků spol. VODA- RA s.r.o. podařilo. Všechny tyto
skutečnosti jsou pro nás velkým ponaučením. Zároveň však doufáme, že nám příroda
nadělí již jen samé pohodové dny.
Tomáš Němec, starosta obce

SBĚR OBJEMNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od pátku 22. 9. do neděle 24. 9. budou po obci
rozmístěny kontejnery na objemný komunální
odpad.

Jednotlivá stanoviště kontejnerů:
- naproti bývalé poště (autobusová zastávka) Horní Radvanice
- Jáchymovské domy
- bývalá obecní kotelna, prostor za čp. 173
- u místní základní školy směrem k sídlišti
- u kontejnerů na odpad na návsi ve Slavětíně
Kontejnery budou občanům k dispozici po celou dobu víkendu
Co do těchto kontejnerů patří:
- Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným
rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob,
jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o: nábytek,
koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a
kovové obaly apod.

Co do těchto kontejnerů nepatří:
- Elektro spotřebiče (ledničky, pračky, televize atd.),
- Nebezpečný odpad (pneumatiky, autobaterie atd.)
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
23. 9. 2017 proběhne v obci Radvanice svoz nebezpečného
odpadu
Časy a stanoviště sběru: -

8,00 hod areál bývalého dolu Kateřina (garáže)
9,00 hod jáchymovské domy

-

9,30 hod před školou

-

10,15 hod Slavětín u kontejnerů

Uvedené časy jsou orientační vzhledem k množství a náročnosti sběru na
jednotlivých stanovištích.
Další možnost odevzdání nebezpečného odpadu je v pátek 12. 9. 2017
v areálu bývalého dolu „Kateřina“ (garáže), kdy je možno předat tento
odpad pracovníkům obce od 13,00 do 17,00 hod.
V rámci mobilního svozu pracovník TT přebírá od občanů tyto druhy odpadů:
✓ 20 01 13 Rozpouštědla - technický benzín, ředidla atd.
✓ 20 01 14 Kyseliny - kyselina sírová, akumulátorová atd.
✓ 20 01 15 Zásady - čpavek pro domácí použití, Louh sodný pro domácí použití atd.
✓ 20 01 17 Fotochemikálie - Chemie pro minilaby, CP-48HVII atd.
✓ 20 01 19 Pesticidy - prostředky určené k hubení rostlinných a živočiš. škůdců atd.
✓ 20 01 26 Olej a tuk
✓ 20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
✓ 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky-autokosmetika, desinfekce atd.
✓ 20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva
✓ 20 01 33 Baterie a akumulátory
✓ 20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
✓ 20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky.
✓ Pneumatiky (osobní bez disků)
✓ Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
✓ Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami.

Zpětný odběr, ostatní odpady, které odebereme:
✓
✓
✓
✓

zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
rádia, vysavače, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, televizory atd.
ostatní malé i velké domácí elektrické spotřebiče

Upozornění:
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, zářivky budou odebírány jako
zpětný odběr, nikoliv nebezpečný odpad. Proto je, prosím, nepoškozujte a neodebírejte žádné
součásti!
-

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEBUDOU PRACOVNÍKEM TT PŘIJATY!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY MIMO DOHODNUTÁ STANOVIŠTĚ NEBUDOU ODVEZENY.

Radvanický zpravodaj ZÁŘÍ 2017

5 str.

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

ČERVENEC
Dittrich Blahoslav

87

Budílková Hella

85

Maršíková Erna

81

Lutz Reinhold

81

Úradníčková Alena

70

Urban Radomír

65

SRPEN
Spitzerová Renata

80

Krajniak Štefan

50

ZÁŘÍ
Sedláčková Božena

84

Kostič Miljan

83

Havlík Václav

80

Reilová Růžena

75

Bednář Pavel

65

Posltová Anna

65

Poliačková Hedvika

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ZPRÁVA ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Je září L.P. 2017 a nám začíná nový školní rok s označením 2017/2018.
Jako každý rok na začátku září přivítáme nové prvňáčky a v červnu se rozloučíme
s „mazáky“ této školy – deváťáky. V průběhu školního roku se jistě budeme společně
setkávat na akcích, které pravidelně pro vás, rodiče a občany Radvanic, pořádáme. Zajisté
můžete očekávat i nové a obsahově zajímavé akce. O nich však více až v průběhu školního
roku. Trocha tajemství neuškodí...
Nikdo z Radvaničáků si jistě nemohl nevšimnout, že během letních prázdnin získala
svůj nový kabát budova školní jídelny a družiny. A kdo nahlédl dovnitř, mohl spatřit, že pár
drobných změn doznal i vnitřek budovy. Věřím, že tyto všechny změny v uspořádání vás
mile překvapí a budou dobře sloužit svému účelu. Jménem celé školy bych chtěl poděkovat
Obci Radvanice v čele s panem starostou Tomášem Němcem, že ve svém rozpočtu našla
peníze na financování této rozsáhlé rekonstrukce. Obec takto získá další krásně opravenou
budovu, která bude sloužit nejen žákům školy, ale i veřejnosti při různých akcích. Věřím,
že nových prostor si všichni budou vážit a že v nich zažijí příjemné chvíle a zážitky. Už teď
se můžete těšit třeba na podzimní nebo vánoční tvořeníčko.
Přeji všem žákům, rodičům i svým kolegům úspěšný a pokud
možno pohodový nový školní rok!

Mgr. Robert Hager

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Prázdniny se pomalu chýlí ke konci, ale počasí nám stále přeje a školkové děti, které již
od srpna chodí do školky, si stále užívají pěkného počasí v bazénu na zahradě.
Září se rychle přiblížilo, a tak bychom vás rády seznámily s některými akcemi, které jsme
pro děti připravily na první půl rok.
Hned od druhého týdne nového školního roku začne školka opět jezdit do Trutnova do
krytého bazénu na plavání, letos budeme jezdit spolu s dětmi ze školy.
Na říjen máme objednané interaktivní představení s názvem „Na červenou stát“, jedná se o
pohádkové představení s prvky dopravní výchovy, s aktivním zapojení dětí.
Hned další měsíc nás čeká akce s názvem „Hrátky Zdravé 5“. Jedná se o celorepublikový
vzdělávací program zaměřený na zdravý životní styl především v oblasti zdravého
stravování.
V prosinci bude děti čekat tradiční „Mikulášská nadílka“ a „Vánoční besídka“.
Pokud nám bude přát počasí a napadne sníh, ráda bych se opět
Pokračování na str.10.
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dohodla s panem Mádrem a na vleku uspořádala 3. ročník „Hravého lyžování“. Lyžovat
bychom chodili v průběhu ledna a února.
V lednu také proběhne akce s názvem „Vzpora úrazům“. Jedná se o projekt VZP,
zaměřený na prevenci dětských úrazů. Za dětmi do školky i školy přijedou lidé, kteří
většinou svoji vinou skončili po úrazu na vozíčku nebo mají jiné trvalé následky. Budou se
snažit děti upozornit na rizikové situace a naučit je, jak tyto rizika omezit nebo se jim úplně
vyhnout.
Během prvních měsíců nového školního roku proběhne ve školce logopedická depistáž,
termín není ještě potvrzen. Dále bude rodičům nabídnuta možnost výuky angličtiny.
V jednání je velmi pěkná akce s názvem „Čokoládový sen“, kde by si děti samy vytvářely
výrobky z čokolády. Do programu školky budou dle nabídky zařazena představení divadla
Uffo.
Přejeme všem krásný zbytek léta.
Alice Zachovalová
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ROBOT BLUESTREAK A ROBOTICKÝ DEN
Možná si říkáte – kde to, co to, kdo to?
Začnu od konce… Kdo to? No, zkusili jsme v našem Letecko-modelářském klubu
postavit i něco jiného než letadla. Stavěl hlavně Tom Dvořák, pomáhala Nikča Lásková a já
pomohl vdechnout „život“. Jméno naší skupiny jsme zvolili příznačné – „Radvanický
montéři“.
Co to? Robot? No, bylo to spíš vozítko, postavené z Merkuru, ovládané vysílačkou,
doplněné o chapadla. Jeho úkolem, tedy spíš naším, bylo projet určitou trasu, chytit
plyšového medvěda a dovézt jej do cíle. Bluestreak – toto jméno získal po krátké diskuzi –
použili jsme jméno z filmu o Transformers. Díky tomu máme na výběr pár dalších jmen
pro příští závody a přitom budou z jedné „rodiny“.
A kde to? Na Robotickém dni. Jeli jsme se podívat do našeho hlavního města, kde se
soutěž konala. Byl to víkend těsně před prázdninami, 24. - 25. června 2017, a konalo se
v Kongresovém centru. Do soutěže se přihlásilo 280 lidí se 179 roboty z 9 zemí. Naštěstí
byli rozděleni do více kategorií, takže nějaké šance rozhodně byly. Pokud by Vás zajímaly
detaily, zde je odkaz http://robotickyden.cz/ .
No, a abych to shrnul. Víkend byl fajn, viděli jsme spoustu zajímavých nápadů a robotů.
A jak jsme dopadli? Bohužel na začátku jsme měli poměrně velké technické problémy. Ty
jsme druhý den vyřešili, takže už nám to šlo lépe, ale na stupínky vítězů jsme nedosáhli.
Skončili jsme 5. z 8. Přínos pro nás byl však veliký. Zjistili jsme, jak to tam chodí, jaké
jsou podmínky i jaké jsou možnosti. Už teď si troufám říci, že
příští rok rozhodně vyrazíme, minimálně s dalším robotem.
Karel Láska
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LETNÍ KINO 2 + RADVANICKÝ TRIATLON
Vážení radvaničtí,
prázdniny jsou za námi a my Vám chceme touto cestou poděkovat za návštěvu druhého
letního kina v Radvanicích, kde se nám díky Vám podařilo vybrat 3.300,- Kč na uspořádání
výletu pro seniory. Jako film na letní kino jsme vybrali Vesničko má středisková a bonus
bylo promítnutí dobového radvanického týdeníku.
Před samotným promítáním jsme uspořádali sranda závod - radvanický triatlon. Plavání,
kolo, běh. K závodu se přihlásilo 9 mužů a 1 žena, která celý závod ovládla v čase kolem
50 minut. Doufáme, že se Vám, kteří jste kino navštívili, líbilo a budeme se těšit i příští rok
v letních měsících.
Z triatlonu a zahájení promítání máme sestříhané video, které je možno shlédnout na
stránkách obce.
Ještě jednou díky Vám všem a lidem, kteří se o to postarali....
Občané Radvanic

PODĚKOVÁNÍ OD LUKÁŠE DUFKY

Chtěl bych poděkovat pořadatelům letního kina a Vám
občanům za vybrané dobrovolné vstupné 3540,-Kč, za
které jsem zakoupil Pulzní oxymetr a zbývajících 540,- Kč
bude použito na doplnění drobného materiálu do batohu.
S díky Váš First responder

Lukáš Dufka
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OLYMPIÁDA SENIORŮ

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY PRAKT. LÉKAŘE

Mimo níže uvedené dny budeme fungovat v normální ordinační době.
Ve dnech 21., 22. a 29 září 2017 nebudou v provozu ordinace.
V případě potřeby navštivte odpovídající ordinaci v nemocnici
Děkujeme za pochopení.
MUDr . Ladislav Záveský
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PRO DĚTI
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