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Informace z 13. zasedání
zastupitelstva obce

P rosincové zastupitelstvo,

uskutečněny, byl rozpočet na základě
doporučení předsedy finančního
výboru předložen ke schválení.
V souvislosti s veškerými nutnými
úkony, které byly splněny, ZO obce
Radvanice schválilo rozpočet obce
Radvanice na rok 2020 jako přebytkový
v členění dle odvětvové struktury
rozpočtové skladby, kde příjmy
jsou plánovány na 18.615.520 Kč,
výdaje na 17.184.940 Kč a financování
na 1.430.580 Kč.

ke kterému se krátce vrátíme, proběhlo
ve čtvrtek 12. prosince a bylo velmi
obsáhlé vzhledem k povinnostem
spojeným s koncem roku.

Takřka polovina programu se týkala
hospodaření obce, obcí zřízených
společností a příspěvkových organizací.
Po projednání všech předložených
podkladů ve finančním výboru navrhl
jeho předseda ke schválení:

R

V listopadovém zasedání byly schváleny
obecně závazné vyhlášky obce č. 1,
2 a 3/2019 (systém odpadů, poplatek
z pobytu a poplatek z veřejného
prostranství). Jak již bylo zmíněno,
vstoupil v platnost nový zákon
o poplatcích a bylo nutné předělat
n ě kol i k p o p l a t kov ýc h v yh l á š e k
z důvodu zákonem daných podmínek.
Snahou bylo vyhlášky nekomplikovat
a pokud možno poplatky udržet
ve stávajících relacích. V této poslední
vlně byly projednány vyhlášky, jejichž
účinnost je od 1.1.2020:

•

střednědobý výhled hospodaření
na období 2021-2022 a návrh
rozpočtu ZŠ a MŠ Radvanice
na rok 2020, kde organizace
plánuje náklady na 15.312.600 Kč
a výnosy na 15.312.600 Kč,

•

střednědobý výhled hospodaření
na období 2021-2022 a návrh
rozpočtu BYTY Radvanice s.r.o.
na rok 2020, kde společnost
plánuje náklady na 4.900.000 Kč
a výnosy na 4.900.000 Kč,

•

střednědobý výhled hospodaření •
na
období
2021-2022
a návrh rozpočtu VODA-RA s.r.o.
na rok 2020, kde společnost
plánuje náklady na 1.580.000 Kč
a výnosy na 1.580.000 Kč,

•

střednědobý výhled rozpočtu obce •
Radvanice na období 2021-2024.

Stěžejním bodem bylo projednání
hospodaření obce, tzn. schválení
rozpočtu na rok 2020. Schválení
předchází proces vlastního
sestavování, projednání ve finančním
výboru a zveřejnění návrhu na úřední
desce. Jelikož byly veškeré nutné kroky

č. 4/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů (částka zůstává neměnná,
tzn. 550 Kč za osobu)
č. 5/2019 o místním poplatku
ze psů (částka 200 Kč za jednoho
a 300 Kč za každého dalšího psa
bez rozdílu).

I v dalších bodech zastupitelstvo
muselo projednat několik důležitých
skutečností. Projednáno a schváleno
bylo:
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•

uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě
o svozu komunálního odpadu
s firmou TRANSPORT Trutnov
s.r.o., kde v článku VI. smlouvy •
se cena plnění mění z částky 537.759
Kč na částku 548.514 Kč bez DPH,

•

podání žádosti o dotaci na KHK
na akci „Zateplení stropu a oprava •
střechy na č.p. 176“,

•

podání žádosti o dotaci na MMR
na akci „Revitalizace a modernizace •
víceúčelového sportovního hřiště
u ZŠ“,

jako příspěvek na pečovatelskou
službu,
schválení poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce pro Oblastní
charitu Trutnov ve výši 2.000 Kč
jako příspěvek na osobní asistenci,
neschválení poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce pro Senior dům
Beránek s.r.o.,
neschválení poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce pro Chalupění,
z.s.,

•

přidělení dotace z rozpočtu • neschválení zveřejnění záměru
obce pro SDH Radvanice ve výši
odprodat bytovou jednotku v č.p.
50.000 Kč jako podporu spolku při
230 v souvislosti s podanou žádostí.
výchově a práci s mládeží,
V závěrečné zprávě starosta
• přidělení dotace z rozpočtu obce informoval, že:
pro FK Baník Radvanice ve výši • cisternová Tatra 815 byla převzata
111.500 Kč jako podporu spolku při
a probíhá proces přepisu
výchově a práci s mládeží
v evidenci na obec, zákonného
pojištění, drobných oprav a příprav
• přidělení dotace z rozpočtu obce
do výjezdu,
pro Městskou knihovnu v Trutnově
ve výši 5.500 Kč na nákup knih • proběhla shromáždění vlastníků
do výměnných fondů.
jednotek č.p. 230 a 231 s volbou
nových výborů, u kterých musí
Následující bod, který obsahoval různé
dojít k zápisu u Krajského soudu,
záležitosti, shrneme do následujících
odrážek:
• probíhá dokončování projekčních
činností na víceúčelové hřiště u ZŠ,
• schválení přijetí dotace z rozpočtu
KHK na projekt „Těžba, přiblížení • dokončení rekonstrukce hrubého
a asanace kůrovcového dříví“
a jemného předčištění ČOV
ve výši 35.250 Kč,
se přesouvá do ledna
•

•

s c hvá le n í u z av ře n í s m lo u v y •
s firmou Profesionálové a.s.
v souvislosti s výkonem a s cílem
získání dotačních prostředků •
na projekt „Revitalizace
a modernizace víceúčelového
hřiště u ZŠ“,
•
schválení poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce pro Oblastní
charitu Trutnov ve výši 20.000 Kč

A

2020 z důvodu prodlevy při dodání
strojního zařízení,
dojde k platbě a vyrovnání
za povodňové hlásiče,

VODA-RA s.r.o. vydává inzerát
na pozici pracovníka údržby.

Tomáš Němec
starosta obce
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Poplatky za psi

Pro rok 2020 došlo ke změně

výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba provozující
útulek pro zvířata nebo osoba,
které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní
předpis.

výše poplatků za psa, splatnost
poplatku zůstává i nadále beze změn.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za jednoho psa
200 Kč
za druhého a každého dalšího psa
300 Kč

D

Splatnost poplatku:

•

Údaj rozhodný pro osvobození dle
odst. 1 je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 90 dnů od skutečnosti
zakládající nárok na osvobození.

•

V případě, že poplatník nesplní
povinnost ohlásit údaj rozhodný
p ro o s v o b o z e n í v e l h ů t á c h
stanovených vyhláškou nebo
zákonem, nárok na osvobození
zaniká.

•

nečiní-li celková výše poplatkové
povinnosti více jak 200 Kč, je
poplatek je splatný do 31.05. 2020

•

činí-li výše poplatkové povinnosti Způsob úhrady místního poplatku
pro poplatníka více jak 200 Kč, ze psů:
může být poplatek uhrazen ve dvou
stejných splátkách nejpozději • v hotovosti v úředních hodinách
do 31.05.2020 a 31.08.2020
na OÚ Radvanice,

Osvobození:
•

•

Od poplatku ze psů je osvobozen
držitel psa, kterým je osoba •
nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící

přiloženou zaslanou poštovní
poukázkou,
bezhotovostním převodem na účet
obce Radvanice vedený v České
spořitelně, a. s. Trutnov, - č. ú.
1303692379/0800.

Obecní úřad

Věděli jste, že...

Právě díky třídění odpadu bylo

se také podařilo snížit zátěž životního
prostředí, protože díky třídění odpadu je
v loňském roce zachráněno 29 km2 přírody.
v atmosféře o zhruba 879 000 tun CO2 ekv.
Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo
méně. Má to smysl, třiďte odpad!
a znovu využilo 71 % celkové produkce
obalových materiálů! Recyklát pak při
Díky tomu, že se vytřídilo zhruba 555 000
výrobě nových výrobků nahradil přírodní
tun papíru, nebylo v lese zbytečně pokáceno
zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím
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V

2 226 973 stromů! Jedna tuna vytříděného
papíru dokáže uspořit až 2 tuny dřeva.
Česká domácnost v minulém roce vytřídila
skoro 49 kilogramů papíru a celková míra
recyklace papírových obalů dosáhla 85 %.
Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír,
který je až z 98 % recyklovaný.

produkce obalových materiálů. A díky
tomu necháváme většinu evropských zemí
za sebou!
V celé České republice je více než 413 000
barevných nádob na tříděný odpad. Třídění
je tak pro obyvatele České republiky stále
pohodlnější. Lidé to mají k nejbližšímu
sběrnému místu v průměru pouhých 91
metrů. Díky tomu má možnost třídit odpad
99 % obyvatel, tj. 10 589 729, a to v 6 131
obcích celé České republiky. Přitom aktivně
tuto možnost využívá, jak již je uvedeno
výše, 73 % obyvatel.

Lidé, kteří odpady třídí, nepatří mezi
menšinu. Naopak! Již 73 % obyvatel České
republiky aktivně třídí odpad. Od roku 2000
se tak řady aktivních třídičů rozšířily o 35
%. Podle údajů evropského statistického
úřadu Eurostat se Česká republika v míře
recyklace obalových odpadů drží v rámci
Evropy na špici. V průměru vytřídila (Informace převzaty z Výročního shrnutí
v loňském roce každá česká domácnost 2018 společnosti EKOKOM.)
zhruba 49 kilogramů papíru, 32 kilogramů
plastů a 30 kilogramů skla. Dohromady
Mgr.Petra Királová
se pak podařilo zrecyklovat 71 % celkové

Poděkování - Tatra

Vážení občané, chtěl bych Vás

získali bezúplatným převodem od HZS
KHK a tímto bych chtěl poděkovat
informovat o modernizaci vozového za podporu naší jednotky členům
parku naší jednotky SDH Radvanice. HZS Trutnov, HZS Královéhradeckého
Z důvodu přibývajících oprav stávající kraje a hlavně panu starostovi obce.
stříkačky Tatra 148 (6000l vody) ji
nahradila Tatra 815 (8200 l vody),
Za JSDH
která je o 14let mladší. Tento vůz jsme
velitel Lukáš Dufka
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Zš a Mš Radvanice

A

Anglické divadelní představení

Ve

ale pochytit smysl a téma celého
příběhu. Toto je i naším cílem při výuce
cizího jazyka. A anglické divadlo bylo
jedním ze střípků mozaiky, na jejímž
konci je žák s příznivým vztahem
k angličtině a se schopností domluvit
se a porozumět v základních životních
situacích.

středu 18. prosince
se žáci 2. stupně zúčastnili netradičního
divadelního kousku. V úpickém
městském divadle pro ně byl uveden
lehce komediální kousek s názvem
„Onlines“.
Tématem
hodinového
představení byly sociální sítě a jejich
role v současném světě. V humorně
laděném vystoupení tří herců jsme
sledovali vývoj vztahů mezi lidmi, snahy
zalíbit se jeden druhému. Být neustále
online, se spoustou „followerů“,
kamarádů nebo sledujících a přitom
ve skutečnosti tak sám. To je velmi
často svět dnešní doby, kdy naleštěná
fasáda (fotka, video, selfie) často
zakrývá pravdu a reálný život.

Všem našim žákům bych chtěl
poděkovat za suverénně nejlepší
a nejelegantnější oděvy, které v divadle
neměly mezi vrstevníky z jiných škol
konkurenci. Pánská saka, košile,
kravaty a na druhé straně dámské šaty,
blůzy, sukně a k tomu upravené vlasy,
líčení, vůně, další příhodná kosmetika
jen dotvořily výborný dojem. Vypadali
jste zkrátka skvěle! Díky všem!

Představení se odehrávalo kompletně
v anglickém jazyce. Hlavním cílem
nebylo porozumět naprosto všemu,

Mgr. Pavel Hrubý
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Žáci a zaměstnanci radvanické základní
školy pomáhají společně

Velký

vydali hned po velkých víkendových
nákupech ve čtvrtek 19. prosince.
Kočičkám a pejskům jsme přivezli
a předali desítky kilogramů rozličných
pochoutek a lahůdek. Kromě granulí,
masových konzerv, kapsiček nebo
paštik nechyběly ani salámy, kosti,
králičí uši, vepřové jazyky nebo
sušené vnitřnosti. Samé mňamky jako
od Pohlreicha, v útulku se podávala
opravdu vytříbená strava! Jejího
slavnostního předání se zúčastnili
již zmiňovaní výherci, žáci prvního
stupně, kteří si pak mohli projít
prostory útulku vedeného paní
Karolínou
Benešovou.
Rovněž
Jednoznačně
pozitivní.
Její děkujeme!
dosah i výsledek předčil veškerá
očekávání. Žáci naší základní školy Celá akce s názvem „Pomáháme
během dobrovolné sbírky přinesli společně“ se vydařila a setkala
celkem
937
plyšových
hraček, se s velkým ohlasem nejen ve škole,
které byly poté věnovány potřebným ale i v širokém okolí. Děti ukázaly,
dětem do dětských domovů. Ani že mají dobré srdce a ani učitelé
zaměstnanci školy (učitelé, asistenti, spolu s dalšími zaměstnanci školy
družinářky,
kuchařky,
školníci) nezůstali svým dílem pozadu. Spojili
nezůstali pozadu a za každého plyšáka jsme dohromady síly za dobrou věc.
mezi sebou vybrali 10,- Kč.
A dobrých věcí není v dnešní době plné
sobectví a morálního úpadku lidských
Získanou částku jsme pak věnovali hodnot nikdy dost. Všech, kteří hezkou
na nákup krmení a laskomin myšlenku podpořili hezkým činem
pro opuštěné pejsky a kočičky v útulku a ukázali, že nemyslí jenom na sebe,
v Trutnově Poříčí. Za finanční pomoc ale i na ostatní, si moc a moc vážíme
všem
dobrosrdečným
dárcům a srdečně děkujeme za účast. Pomohli
mnohokrát děkujeme. Čím větší jste a ještě jednou a znovu velký DÍK! (P.
příspěvek, tím větší dík a zároveň S.: I letos „uvaříme“ něco podobného,
osobní poklona za projevenou účast nápady se už rýsují, máme se nač těšit!)
a lidství vám právem patří. Snad to ještě
s někdy proklamovanou hamižností
Mgr. Pavel Hrubý
a sobectvím českého národa není tak
a
zlé…
Mgr. Robert Hager,
ohlas mezi širokou
veřejností nejen na Trutnovsku
přinesla akce „Pomáháme společně“,
kterou jsme v závěru roku 2019
uspořádali
na
Základní
škole
v Radvanicích. K publicitě a zájmu
přispěly i denní tisk (Krkonošský
deník) a internet, kde jsme na „www.
trutnovinky.cz“ (dohromady téměř
2000 zhlédnutí) průběžně informovali
a seznamovali další a další čtenáře
s tímto šlechetným nápadem. Jaké
je tedy shrnutí celé akce po jejím
skončení?

N

Do útulku v Trutnově Poříčí jsme
se společně s dětmi z prvního stupně

ZŠ Radvanice
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SDH Radvanice
Spaní v hasičárně

H

I

asiči se s kalendářním V pátek jsme se ubytovali a zabydleli,
rokem rozloučili již poněkolikáté každý si obsadil své místečko na spaní.
„spaním v hasičárně“.
Po večeři jsme zhlédli pohádkový
příběh. A první noc byla před námi.
V pátek navečer jsme obsadili prostory
hasičské zbrojnice, kdy se malá
klubovna proměnila v noclehárnu Sobotní
ráno
jsme
posnídali,
pomocí matrací položených vedle samozřejmě mladší část osazenstva
sebe na zemi a velká klubovna o trochu dříve než ti starší, ale ti zalehli
ve společenskou místnost, svačinárnu, o trochu později, tak dospávali. Teda….
jídelnu, vyvařovnu, šatnu a podobně. chtěli dospávat, ale to jim kategorie
Zkrátka jsme se zabydleli. Malí, velcí mladší moc nedovolila :o) Naše řady
– mladí hasiči se svými vedoucími doplnili i nejmenší hasiči, kteří se ještě
a i velkými hasiči.
na přespávání necítí. Proběhla porada,
co a jak se bude tento den dít. Práce
Víkend ve znamení zimních radovánek, až nad hlavu, a tak jsme si ze vší práce
společných her a prožitků, vánoční pustili pohádku a hráli si. Mezitím
besídky, pohádek.
jsme
pomalounku
připravovali
oběd, ozdoby na vánoční stromeček,
Prosincové datum nám sice slibovalo nachystali polotovary na odpolední
i zimní radovánky, ale na ty opravdu pohoštění pro rodiče. K obědu jsme
letos nedošlo.
měli kuřecí vývar a špagety s omáčkou

7

C

a sýrem. Po umytí nádobí nastala
chvíle na pohádku. Hasiči nám donesli
stromeček, tak jsme jej dozdobili. Větší
děvčata se chopila tvoření chlebíčků
a jednohubek. Trochu jsme poklidili
a vydali se na procházku spojenou
s ukázkou nové hasičské tatry. Tatru
jsme všichni řádně prozkoumali,
sedadlo
řidiče
si
vyzkoušeli.
Pokračovali jsme k rybníku Hrůzáku,
který
jsme
obešli.
Pohovořili
jsme si o nástrahách přírodního
ledu a jak se máme chovat, kdyby
se něco stalo. Promrzlí jsme se vrátili
do klubovny, kde jsme dokončili
přípravy na večerní besídku, na kterou
již tradičně zveme i rodiče. Hasičský
Ježíšek nám pod stromečkem nechal
hrníček s logem hasičů, který se objeví
po nalití teplého nápoje.

se najedli a část mladších se zachumlala
do spacáků, část se dívala na pohádku.
Rodiče už dávno odešli.
Nedělní ráno bylo stejné jako sobotní.
Na snídani byla menší drobotina dříve
než ta starší, která opravdu spravedlivě
dospávala. Před obědem jsme si pohráli
něco málo her, koukli na pohádku.
K obědu jsme měli polévku a brambor
s přírodním plátkem. Už od rána vše
spělo ke slíbenému Bingu, které každý
rok Dominik losuje. Po obědě nastal
ten správný čas. Po Bingu jsme se začali
rozcházet domů. Víkend náročný,
ale plný spokojených dětských úsměvů
je za námi.
Těšíme se na ta další setkání, ale ta už
v roce 2020.

Děkujeme všem, co jste za svými dětmi
přišli a společně s námi poseděli, něco
málo koled zapěli, vyslechli si plány
na další rok i poděkování za rok
uplynulý. Děti spaní zvládají celkem
v pohodě, ale každého ta jeho maminka
(i tatínek) přeci jen potěší, že přijde.
Dospělí měli prostor se v klidu sejít
a poklábosit a děti v pohodě řádily.
I když jsme děti celý den udržovali
v domnění, že večerní překvapení
nebude, tak… bylo. I tentokrát pro nás
velcí hasiči připravili stezku odvahy.
Trochu jsme z počáteční odvahou
bojovali, ale nakonec se statečně
na trať vydaly všechny děti i ty
nejmenší a musím říct, že jsem ráda,
že mě držely za ruku. :o) Statečně jsme
došli do cíle, kde jsme se i podepsali,
ukořistili jsme světýlko a vydali
se na cestu zpět, aby mohli jít na trať
i ti starší a po nich i rodiče, kteří na nás
zatím čekali v klubovně. Starším pak
strašidla přidala na strašení a dospělým
pak později také. Všechny musíme
pochválit za ukázněnost a hlavně
statečnost. Pokročila hodina, a tak jsme

Děkujeme obci Radvanice za podporu
naší činnosti.
Hasičský kroužek se schází každé
pondělí od 16,00 nyní v tělocvičně,
kde probíhá zimní příprava. Dveře
jsou otevřené všem, kdo nechtějí
jen sedět u počítačů, chtějí se něco
naučit a hlavně se chtějí hýbat. Těšíme
se na Vás a za Vaši práci, protože
hasičina je dřina, a tak lze již hovořit
o práci, DĚKUJEME!

Julka, Mirka a Dominik
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Čekání na Ježíška

24.12. jsme se již po dvacáté

kde někteří doplnili i jiné tekutiny.
Třetí zastávka byla u krmelce, kde jsme
zanechali vše, co jsme zvířátkům
nesli. Zastávka čtvrtá u pana Rosy,
kde už je snad povinností zazvonit
na zvonek a pozdravit. Cíl v podobě
Jestřebí boudy, kde nás vyčerpané
občerstvili výbornou polévkou a vším,
co si kdo dal. Na zpáteční cestu se vydal
již každý sám vstříc štědrému večeru.

sešli k tradičnímu štědrodennímu
výstupu na Brendy a rozhlednu
v podobě „Čekání na Ježíška.“
Děkujeme všem, kdo přišli a společně
s námi se na Štědrý den hned
několikrát zastavili.

Začali jsme tradiční společnou fotkou
a výstup byl zahájen. První výškový Děkujeme všem zúčastněným.
tábor jsme založili u „Baldrišky“,
druhý u studánky s pitnou vodou,
Hasiči Radvanice

Poděkování Občanům Radvanic
Rád

A co máme s tímto darem v plánu?
Nápadů pár máme, ale stále ještě
zvažujeme, co bude to pravé. Zatím
vede 3D tiskárna, díky které bychom
mohli vytvářet zajímavé a kreativní
projekty. A samozřejmě dokoupíme
tolik potřebné nářadí a materiál
pro naši činnost a výtvory.

bych touto cestou
poděkoval
Občanům
Radvanic
za
peněžní
příspěvek
našemu
modelářskému
kroužku,
který byl vybrán díky jimi pořádané
akci Rozsvěcení vánočního stromečku
v adventní čas. Částka, kterou jsme
obdrželi, byla milým a velkým
překvapením. Tímto děkuji i všem,
kteří návštěvou této akce zároveň
podpořili i náš kroužek. Moc si toho
vážíme.

Ještě jednou VELKÉ díky všem.

za LMK RAPID Radvanice i za sebe
Karel Láska

Poděkování od First Respondera
Vážení

Peníze jsem použil na výměnu AED
přístroje za modernější a s úspornějším
provozem.

občané, chtěl bych
poděkovat spolku Občané Radvanic
za dar 15000 korun vybraný na akci
rozsvícení vánočního stromu a všem
občanům za podporu této akce.

Moc děkuji za Vaši podporu v mé
aktivitě First Respondera.

Váš FR Lukáš Dufka
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Venkovský lékař

E

Omezení ordinační doby Únor 2020
Od 10. do14.02.2020 nebudou v provozu naše ordinace.
10.2.2020 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
11.2.2020 Úterý – neordinujeme
12.2.2020 Středa - neordinujeme
13.2.2020 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
14.2.2020 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová
Omezení ordinační doby Březen 2020
Změna ordinační doby od 2.3.do 6.3.2020 (zastupování v době
jarních prázdnin)
2.3.2020 Pondělí8:00-11:30 (Radvanice),
3.3.2020 Úterý8:00-11:30 (Chvaleč), 		
4.3.2020 Středa 8:00-11:30 (Teplice), 		
5.3.2020 Čtvrtek 8:00-11:30 ( Jívka), 		
6.3.2020 Pátek 8:00-11:30 (Radvanice),

13:00-15:00 (Pilníkov)
13:00-16:00 (Pilníkov)
13:00-17:00 (Radvanice)
13:00-15:00 (Pilníkov)
13:00-15:00 (Teplice)

Omezení ordinační doby také naleznete na www.venkovskylekar.cz
V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský
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Půlrok ve fotkách
- Galerie MŠ Radvanice
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Obec Radvanice

OZNÁMENÍ O SPUŠTĚNÍ APLIKACE „CityApp“
Obec Radvanice spustila pro občany, ale i návštěvníky obce, novou mobilní aplikaci, která je
zaměřena na informování občanů. V aplikaci naleznete informace z obce, akce pořádané
v naší obci a novinky. Dále jsou zde uvedeny kontakty, místa v obci, informace o obci a
úředních hodinách. V aplikaci naleznete také modul „Hlášení závad“, který slouží občanům
k nahlášení závad, které zjistí na území obce Radvanice.
Aplikace je momentálně funkční pouze na mobilním telefonu s operačním systémem
Android. Stačí si ji pouze zdarma stáhnout na Google Play, kde do vyhledávání zadáte
„Radvanice“ nebo si ji můžete vyhledat pomocí QR kódu, který je uveden níže. Pro
vyhledání pomocí QR kódu je potřeba mít na telefonu čtečku QR kódů.
Po nainstalování aplikace si sám uživatel zvolí, o jaké notifikace má zájem. Tyto mu pak
budou přicházet na mobilní telefon.
I přes zavedení mobilní aplikace zůstávají i nadále v platnosti dosavadní webové stránky.
Každý občan si tak může sám zvolit, jakým způsobem chce informace obdržet.
Přínosem této aplikace je skutečnost, že lze poslat občanům upozornění při mimořádných či
krizových situacích.

ZŠ a MŠ Radvanice a hasiči Radvanice
si Vás dovolují pozvat na

v sobotu 22. února 2020

Kde a kdy? Sraz masek a ostatních účastníků
v 10:00 hod. na nádvoří základní školy.
Co nás čeká?
Vyprošení si klíče od obce u pana starosty, průvod masek
obcí, rej masek, domácí zabijačkové dobroty, smažení
koblížků, hudba, tanec…..

Součástí Masopustu je i dětský karneval v naší
tělocvičně!

Smažení koblížků - v prostorách ŠJ v době od 9.00 do 10.00 hod. si můžete sami připravit a sníst vámi připravené koblížky

S sebou masku a dobrou náladu!

Dětský karneval – VOSA JEDE, začátek okolo 11.30 hodiny

Realizováno za finanční podpory Obce Radvanice
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Radvaničtí letečtí modeláři (LMK Rapid Radvanice),
s podporou obce Radvanice, ZŠ Radvanice a dalších sběratelů, kteří zapůjčili
své autodráhy, pořádají akci s názvem:

R advadráha X I

Kdy to bude:

Co tam bude?

Tělocvična ZŠ v Radvanicích. Vhodné přezůvky !

29.2.20 9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti
29.2.20 18:00 - 22:00 hod. – Rozjezdy pro dospělé
1.3.20 9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti

4-proudá dráha pro závody malých i velkých,
Radvadráha – dlouhá dráha která ověří Váš řidičský um,
ukázka prací našeho klubu,
ale hlavně zábava… :-)

Vážení dědové, když jste byli tátové...
Tátové a mládeži, když jste byli ještě malí…
Kluci, holky vzpomínáte, kdy jste naposledy vytáhli svoji autodráhu?

Kde to bude:

Bližší informace, fotky z minulých Radvadráh: www.bastlkoutek.cz

Vezměte i své známé  Dámy také vítány!!! Vstupné dobrovolné.

Občerstvení zajištěno..

Přijďte si zajezdit!

14

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

Leden
Rapanová Martina
50 let

Ķöhlerová Seraﬁna
50 let

Bako Jiří
60 let

Němeček Milan
65 let

Bajer Miroslav
81 let

Janošíková Marie
81 let

Bálintová Walburga
81 let

Komárková Jaroslava
90 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10.02.2020
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