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Obecní úřad
Vážení občané,

tímto
číslem
Radvanického
zpravodaje je dáno, že prázdniny
a v mnoha případech i dovolené
jsou minulostí. Počasí nám opět
předvedlo, že se mu nedá poručit
a dalo nám ochutnat širokou
škálu svých možností. Sice nebylo
mnoho hygienických omezení,
ovšem cestování nebylo zcela

jednoduché. Bylo však svobodným
rozhodnutím každého, jaké riziko
podnikne. Věřím však, že jste
využili každý pěkný den a načerpali
spoustu pozitivní energie do dalších
dní třeba i odpočinkem v naší obci.

Tomáš Němec
starosta obce

Informace ze 17. zasedání
zastupitelstva obce
Po

•
prázdninové pauze
se vrátíme zpět a připomeneme
si tak nejdůležitější informace
•
z posledního jednání zastupitelstva,
které proběhlo v červnu.
Nejpodstatnějšími body zasedání
bylo schválení:
•

•

účetní závěrky obce
Radvanice za rok 2019
a zároveň i závěrečného
účtu obce Radvanice za rok
2019 a vyjádření souhlasu
s celoročním hospodařením
obce Radvanice bez výhrad,

plánu jednání zastupitelstva
na II. pololetí 2020,
prodeje pozemků parc. č. 58
v k.ú. Slavětín u Radvanic a
parc. č. 397/7, 878 v k.ú. Radvanice
v Čechách a dále propachtování
části pozemku parc. č. 324,
obecně
závazné
vyhlášky
č. 1/2020 o nočním klidu.

Dále
byly
poskytnuty
dary
místním
organizacím
na
podporu
organizování
sportovních,
kulturních
a společenských akcí pro:
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•

•

VOX Radvanice z.s. částka
6.000 Kč jako podpora akce
„Radvanický míč 6. ročník“,

Závěr patřil informacím z úřadu,
kde:

VOX Radvanice z.s. částka
5.000 Kč jako podpora akce
„Podzimní taneční odpoledne
nejen pro seniory“,

•

VOX Radvanice z.s. částka
6.000 Kč jako podpora akce
„Halloween – strašidelná
stezka“,

•

VOX Radvanice z.s. částka
10.000 Kč jako podpora akce
„Vánoční koncert Kamily
Nývltové“

•

Jestřábí jezdci z.s. částka
7.500 Kč jako podpora akce
„Sportovní den pro děti“,

•

Jestřábí jezdci z.s. částka
10.000 Kč jako podpora akce
„Rocková noc“.

•

byla přednesena informace
z jednání SOJH ze dne
16.6.2020,

•

smlouva s ČEZ Teplárenská
na pronájem teplovodní
přípojky v obci zůstává
beze změn a je součástí
bezúplatného převodu z PKÚ
s.p. na obec,

•

byla sjednána údržba pozemků
na bývalé haldě se soukromým
zemědělcem Farma Smutný
s.r.o. Odolov.

Tomáš Němec
starosta obce

A

Výdej roušek na OÚ Radvanice
Informujeme spoluobčany,

roušky ZDARMA potřebným tak,
jak tomu bylo v minulosti.

že obec Radvanice stále disponuje
dostatečným množstvím roušek,
které byly ušity v průběhu první
vlny
koronavirové
pandemie.
V souvislosti s novými hygienickými
pravidly je obec připravena vydávat

Tomáš Němec
starosta obce
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D

Altán pro DPS

Letošní

parné
letní
dny nenabízí mnoho uniku před
slunečním svitem. O to hůře, když
jde o starší spoluobčany. Proto
vznikla myšlenka vstřícného kroku
použít určitou část vybraných
finančních prostředků v rámci
akce „Radvanický advent“ a pořídit
k pečovatelskému domu plátěný
altán. Jeho pořízení za bezmála
9.000 Kč a vlastní instalace již byla
jednoduchou záležitostí. Toto léto již
mají senioři z DPS možnost posedět
pod přístřeškem na čerstvém

vzduchu a přivítat i případné
návštěvníky ze sídliště. Poděkování
patří Občanům Radvanic, jakožto
pořadatelům adventu a také všem
přispěvatelům z řad účastníků akce.

Tomáš Němec
starosta obce
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V

Označení popelnic známkou

Důsledkem

připravované
změny
zákona
o
odpadech
a
následným
zdražováním
skládkování komunálního odpadu,
je vyvíjen velký tlak na svozové
firmy k co nejpřesnější evidenci
svezeného odpadu. Z tohoto důvodu
smluvní svozová firma TRANSPORT
Trutnov s.r.o. zavádí nový systém,
jehož součástí bude označení všech
odpadových nádob tzv. chytrou
svozovou známkou, která bude
obsahovat potřebné informace
k přesnější evidenci odpadů.

Na občany a rekreanty, kteří nemají
vlastní odpadové nádoby a využívají
obecní
sběrná
místa
(černé
odpadové nádoby o velikostí
1100 l v Horních Radvanicích,
u kostela, ve Slavětíně a kontejner
v Dolních Radvanicích), se tato
ohlašovací povinnost nevztahuje.
Nahlásit můžete:
1.

V souvislosti s touto změnou je
nutné, aby občané a rekreanti
2.
nahlásili na OÚ (telefonicky,
e-mailem nebo osobně) typ, velikost
a počet používaných odpadových
3.
nádob (plechová 110 l, plastová
120 l,
plastová 240 l, plastová
1100 l, apod.), a to nejpozději do
31. 10. 2020. Za bytové domy
a SVJ nechť počty odpadových nádob
a jejich velikost nahlásí správce,
domovník, popř. majitel. Následně
budou na OÚ vydány známky,
které si nalepí na nádobu.
Nádoby bez známky nebudou dle
sdělení svozové firmy od 1. 1. 2021
sváženy!
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telefonicky
v úředních hodinách na čísla
+420603233050 (L. Kavalíková),
+420603719376 (A. Mášová),
+420737188684 (P. Királová)
e-mailem na adresu
podatelna@radvanice.cz
osobně na OÚ Radvanice
v úředních hodinách v kanceláři
referentky (L. Kavalíková) nebo
v kanceláři účetní (A. Mášová)

Petra Királová
místostarostka

Splatnost místního poplatku za odpady
Upozorňujeme poplatníky

č. 1303692379/0800 pod variabilním
symbolem, který Vám na požádání
na blížící se splatnost místního
sdělíme.
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, Včas nezaplacené nebo neodvedené
třídění, využívání a odstraňování poplatky nebo část těchto poplatků
komunálních odpadů, která je může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek dle § 11 zákona
30.09.2020.
č. 565/1990 Sb., o místních
Poplatek je stanoven dle OZV obce poplatcích, ve znění pozdějších
Radvanice č. 4/2019 ve výši 550 Kč předpisů.
na osobu/rok.
Takto neuhrazené místní poplatky
budou vymáhány exekučně dle
Místní
poplatek
je
možné
zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád.
uhradit v hotovosti na pokladně
Obecního úřadu Radvanice nebo
Lucie Kavalíková
převodem na účet obce Radvanice
referentka

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

Červenec
Dittrich Blahoslav
90 let

Maršíková Erna
84 let

Suchá Marta
70 let

Kincl Miloslav
60 let

Rulík Jan
60 let

Köhler Jaroslav
50 let

Srpen
Rýgr Jiří
85 let

Vacková Marie
80 let

Spitzerová Renata
83 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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Zš a Mš Radvanice
Školní rok 2020/2021

Vážení

školní
budovy
křest
tolik
očekávaného a historicky prvního
Almanachu radvanické školy (více
na www.zsradvanice.cz). Všichni
jste srdečně zváni a věřím, že pokud
máte povědomí a kontakty na bývalé
žáky či učitele této školy, pak jim
dáte jistě o této akci vědět!

rodiče,
milí
žáci, prozatím všichni doufáme,
že nový školní rok začne 1. 9. 2020.
Coronavirus ale stále ovlivňuje náš
život, naše plány... Vzpomínám si,
jak jsem do měsíčního plánu akcí
na březen 2020 (který byl výjimečně,
snad úplně poprvé, prázdný) napsal:
„Konečně máme čas na učení“…
a pak přišel jedenáctý březen a vše
bylo jinak. Vzdělávání na dálku jsme
společně s vámi, rodiči a žáky,
zvládli a v novém školním roce
na znalosti získané v období
distančního vzdělávání navážeme.
Věřím, že úspěšně, i když musíme
všichni počítat s tím, že bude nutné
opravdu „zabrat“.

O dalších akcích můžu říci to,
že si již našly svůj okruh příznivců
a my je opět pro vás připravujeme
(viz kalendář školních akcí na
www.zsradvanice.cz).

Novinky či spíše nové vybavení
čeká žáky v prostorách budovy
ZŠ. Prozrazovat nic nebudu žáci
vše uvidí 1. 9. 2020 a vy ostatní
se na vše nové můžete přijít podívat
A co nás tedy čeká, co jsme pro vás
12. 9. 2020. Každopádně si to budova
připravili mimo vyučování? Jedna
školy ke svým šedesátinám určitě
z nejdůležitějších a největších
zasloužila!
akcí nás čeká hned 12. 9. 2020.
V prostorách ZŠ proběhne v rámci
Mgr. Robert Hager
oslav šedesáti let existence nové

ředitel školy
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Vyřazování předškoláků
I

času, ale i tak stihly nacvičit pásmo
básniček, písniček a dramatizaci
krátké pohádky. Po představení
pasoval pan starosta děti na školáky.
Děti dostaly památeční trička,
kufříky a knížky. Nakonec čekalo
na děti malé občerstvení a přípitek
s přáním, aby se jim ve škole dařilo.

přes to, že posledních
pár měsíců školního roku ovlivnil
koronavirus, snažily jsme se,
aby naši předškoláci o nic nepřišli.
Každý rok probíhá vyřazování
předškoláků ze školky a pasování
dětí na školáky. Letos jsme přesunuly
vyřazování z obecního úřadu
do naší školky. Děti měly velmi málo

Alice, Lada, Lenka
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Cesta za pokladem

Teď už se děti mohly těšit

Ráda bych poděkovala Ladě
Výrostkové a Lence Řezníčkové,
které mi moc pomohly a dětem
popřála, aby se jim ve škole dařilo
a budeme rády, když se za námi
do školky někdy přijdou podívat.

na poslední výlet, kterým byla cesta
za pokladem a přespání na Jestřebí
boudě. Děti cestou plnily připravené
úkoly a na konci na ně jako odměna
čekal opravdový poklad. Poté jsme
měly připravené pro děti nejrůznější
hry, soutěže a opékání párků. Celé
putování se moc vydařilo, děti byly
moc statečné a večer neukápla ani
jediná slzička.

Alice, Lada, Lenka
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Jak třídit

K

de najdeme informace o třídění odpadu? Informace, podle
kterých bychom se měli při třídění odpadu řídit, nalezneme přímo
na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky,
které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách
systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se třídění
odpadů v jednotlivých obcích může lišit.

Sklo

do bílého. Pokud je kontejner na sklo
jen jeden, pak do něj vhazujeme
sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné
sklo nemusíme rozbíjet, neboť
se bude dále ještě třídit. Díky svým
vlastnostem se dá sklo a skleněný
odpad recyklovat do nekonečna.
ANO - Do zeleného kontejneru
můžeme vhazovat barevné sklo,
např. lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojů a rovněž
i tabulové sklo z oken a dveří.
Do bílého kontejneru pak vhazujeme
sklo čiré, tedy sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin a rozbité
skleničky.
NE - Do nádob na sklo nevhazujeme
keramiku ani porcelán. Rovněž
sem nepatří autoskla, zrcadla,
drátovaná, zlacená či pokovená skla,
laboratorní sklo ani sklokeramika.
Vratné zálohované sklo je vhodnější
vracet zpět do obchodu.

Sklo se vhazuje do kontejneru
zelené nebo bílé barvy. V případě,
že jsou k dispozici oba kontejnery,
je důležité třídit sklo podle barev,
tzn. barevné do zeleného a čiré
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Plast

NE - Naopak do plastu nepatří
mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků, obaly
od oleje (ani kuchyňského, pokud
není láhev vymytá), žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové
trubky.

Papír

Plast patří do žlutého kontejneru.
Právě plast zabírá v průměrné
české popelnici nejvíc místa
ze všech odpadů, proto je nejenom
důležité jejich třídění, ale zejména
i sešlápnutí či zmačkání před
vyhozením. Jelikož v naší obci
nemáme kontejner na nápojový
karton, patří do kontejneru na plast
Papír,
kterého
vyprodukuje
i tento odpad.
průměrná česká domácnost za rok
hmotnostně nejvíce, vhazujeme
ANO - Do žlutého kontejneru
do modrého kontejneru.
patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly
ANO - Do modrého kontejneru
od pracích, čistících a kosmetických
můžeme vhazovat např. kancelářský
přípravků, kelímky od jogurtů,
papír, časopisy, noviny, sešity,
mléčných výrobků, balicí fólie
reklamní letáky, krabice, kartony,
od spotřebního zboží, obaly od CD
papírové obaly a lepenku. Můžeme
disků (nikoli CD samotné), pěnový
vhazovat i obálky s fóliovými okénky,
polystyren v menších kusech a další
bublinkové obálky však pouze bez
výrobky z plastu.
plastového vnitřku.
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NE - Do kontejneru na papír nepatří
mokré, mastné a znečištěné papíry,
voskový a uhlový papír (kopírák),
termopapír
(účtenky),
použité
papírové kapesníky, hygienické
vložky, obvazy, obaly ze směsi
papíru a jiného materiálu (např.
tetra-pak).

Kovy

Hlavním místem pro sběr většiny
kovových odpadů stále zůstávají
sběrné dvory a výkupny druhotných
surovin, kde za ně dostaneme
peníze, drobný kovový odpad
však můžeme v naší obci vhazovat
do označených nádob.
ANO - Do nádob patří drobnější
kovový odpad, typicky plechovky
od nápojů a konzerv, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, hřebíky,
šroubky, kancelářské sponky a další
drobné kovové odpady. Na sběrné
dvory lze kromě těchto menších
odpadů odvážet i další kovové
odpady – trubky, roury, plechy,
hrnce, vany, kola a další objemnější
předměty.
NE - Do kontejnerů však nepatří
plechovky od barev a jiných
nebezpečných látek, tlakové nádoby
se zbytky nebezpečných látek, ani
domácí spotřebiče a jiná vysloužilá
zařízení složená z více materiálů.
Nepatří do nich ani těžké nebo
toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
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C

Rybářské závody a střelba na terč
V sobotu dne 30. 5. 2020

místo získal Radomír Királ mladší
(41 bodů) a třetí po rozstřelu Víťa
se na rybníku Hrůzák uskutečnily
Balcar (37 bodů).
tradiční
rybářské
závody
pro dospělé. Vítězství si s přehledem
Všem účastníkům i divákům děkuji
vychytal Roman Vacek.
a příští rok na shledanou.
I dětské rybářské závody proběhly,
a to dne 13. 6. 2020. Pro děti
bylo
připraveno
občerstvení,
doprovodné soutěže (chytání ryb
na magnet a hod na přesnost)
a hezké ceny zakoupené za finanční
podpory obce Radvanice.
V sobotu dne 8. 8. 2020 se konal první
ročník střelby na terč ze vzduchové
pistole a pušky. Každý z účastníků
střelby měl k dispozici pět cvičných
ran z každé zbraně a následně
dvacet ostrých ran z pušky a deset
ostrých ran z pistole. Vítězem
ve střelbě ze vzduchové pušky se stal
Lukáš Kováč (164 bodů), druhé místo
obsadil Radomír Királ mladší (146
bodů) a třetí místo Tomáš Němec
(145 bodů). První příčku ve střelbě
ze vzduchové pistole si vystřílel
Tomáš Němec (46 bodů), druhé
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Radomír Királ
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Křest se uskuteční
v areálu ZŠ Radvanice
dne 12. 9. 2020 od 10:00 hodin
- 202

0

Program dne:

■ křest Almanachu radvanické školy ■
■ prohlídka školy, MŠ, ŠJ a ŠD ■
■ ukázka práce a dovedností žáků a absolventů školy ■
■ bohatý doprovodný program pro děti i dospělé ■
■ hudební doprovod Jazz Bond z Přerova ■
■ občerstvení zajištěno ■
www.radvanice.cz

www.zsradvanice.cz
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Letní kino Radvanice

KDE: přírodní areál hospody „U Píšťalky“
KDY: 05.09.2020 po setmění
Pořádají občané Radvanic
14

Venkovský lékař

E

Změna ordinační doby od 01.09. do 04.09.2020
01.09.2020 Úterý

08:00-11:30 (Chvaleč)

13:00-16:00 (Pilníkov)

02.09.2020 Středa 08:00-11:30 (Teplice)

13:00-17:00 (Radvanice)

03.09.2020 Čtvrtek 08:00-11:30 ( Jívka)

13:00-15:00 (Pilníkov)

04.09.2020 Pátek

08:00-11:30 (Radvanice) 13:00-16:00 (Teplice)

Omezení ordinační doby také naleznete na www.venkovskylekar.cz
V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici.		
MUDr. Ladislav Záveský

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10.09.2020

Otisknuté články se nemusí shodovat s názory redakce. Za věcnou
a gramatickou správnost odpovídají autoři článků.
Odpovědná redaktorka:
Grafické zpracování:
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