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Obecní úřad
Vážení občané,

bohužel se děje to, co asi mnozí
předpokládali, myslím tím druhou
vlnu pandemie COVID 19. Při tvorbě
tohoto článku čerpám informace
z medií o narůstajícím počtu
nově infikovaných, a to i v našem
okrese. Nehodlám zde hodnotit
opatření vlády, spíše chci apelovat
na vás s opětovným požadavkem.
Nepodceňujte
tuto
situaci
minimálně z důvodu ochrany
našich spoluobčanů, kteří spadají

Nyní

do ohrožených věkových kategorií.
Sledujte uveřejněné a medializované
aktuální informace a zůstaňte
ohleduplní k ostatním. Žádám
vás, abyste dodržovali veškerá
hygienická opatření a situaci řešili
lidsky, zodpovědně a svědomitě.
Buďte
k
sobě
ohleduplní
a pomáhejte si!

Tomáš Němec
starosta obce

Informace z 18. zasedání
zastupitelstva obce

let, které případný schodek bez
se krátce zmíníme
problémů vyplní. Obec období
o projednaných bodech v rámci
leden až červenec 2020 hospodařila
posledního jednání zastupitelstva
s příjmy 12.428.326,10 Kč, výdaji
obce, které se uskutečnilo 27.8.2020.
11.439.218,04 Kč a financováním
989.108,06 Kč. Následovala úprava
V
úvodu
bylo
starostou
rozpočtu opatřením č. 6/2020,
předloženo
hospodaření
obce
kde příjmy včetně financování
za 1.-7. měsíc letošního roku. Je
a výdaje se zvyšují o 2.465.310 Kč.
jasné, že daňové příjmy nebudou
plnit
rozpočtové
předpoklady.
Vzhledem k současnému vývoji
Můžeme
však
konstatovat,
a nepřiznání dotačních prostředků
že obec při plánování rozpočtu
na dva plánované projekty došlo
postupovala hospodárně a zbytečně
k návrhu využití prostředků
příjmy nenavyšovala. Zároveň je
na záložní investiční akci, kterou
podstatné, že má na svých účtech
by měla být „Oprava vnější
dostatečné rezervy z minulých
hydroizolace
nadzákladového
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obvodového zdiva objektu č.p. 175
Radvanice“. V této fázi zastupitelstvo
schválilo vyhlášení výběrového
řízení v souvislosti s cílem získat •
zhotovitele akce včetně stanovení
členů komise pro výběr zhotovitele
akce.

2.000 Kč jako finanční podporu
při pořádání akcí,
přijetí dotace ve výši
623.579 Kč z dotačního fondu
MŠMT, Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělání
v rámci Výzvy Šablony III pro ZŠ
a MŠ Radvanice.

V
majetkových
záležitostech
byly vyhlášeny záměry prodeje
pozemků p.p.č. 101, 805 a 397/3 Ve své závěrečné zprávě starosta
vše k.ú. Radvanice v Č. Zároveň informoval, že:
došlo k projednání zahájit jednání
o odkoupení nemovitosti na p.p.č. 37, • v dotačním projektu dopravní
úplatný převod p.p.č. 136 a v poslední
automobil pro JSDH byla
řadě bezúplatný převod p.p.č. 1079
zaslána žádost o proplacení,
vše v k.ú. Radvanice v Č.
bude následovat závěrečná
zpráva,
V dalších bodech bylo schváleno:
• chodník u Jáchymovských
• podání žádosti o dotaci
domů je dokončen,
na výdaje za odbornou
přípravu, uskutečněné
• na ČOV dokončeny plánované
zásahy mimo územní obvod
práce na výměně zábradlí,
pro jednotku SDH Radvanice,
bezpečnostních lávek
a kladkostroji,
• podání žádosti o dotaci
na zmírnění dopadů kůrovcové • byly provedeny opravy
kalamity v lesích,
přístupových cest recyklátem
(zahrádky, Slavětín – hráz, sjezd
• poskytnutí daru z rozpočtu
Kateřina I., garáže za kostelem,
obce Radvanice pro Památník
zvl. Škola, D. Radvanice),
Odolov z.s. ve výši 1.000 Kč jako
finanční podporu spolku
• budou zahájeny práce
na změně územního plánu, lze
• poskytnutí daru z rozpočtu
podávat žádosti,
obce Radvanice pro Domov
důchodců Lampertice ve výši
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A

•

dojde k přípravným pracím
na schválení pozemkových
úprav v obou katastrech,

•

termín na vyplnění dotazníku
strategie rozvoje obce je
do 31.8.2020, následovat budou
další fáze aktualizace,

•

•

je porucha techniky JSDH –
Tatra 815 a zároveň byl vytvořen
posudek na případný prodej
u Tatra 148,

•

bohužel nebyly získány dotace
na plánované projekty (střecha
176 a školní hřiště), bude
žádáno opětovně.

od září 2020 bude vzhledem
k počtu dětí pouze jedno
oddělení MŠ,

D

Tomáš Němec
starosta obce

Slovo preventisty

Vážení

spoluobčané,
dovolte mi, abych vám připomněl
pár slov o prevenci v naší obci
a připomněl některé předpisy
a opatření spojené se zimním
obdobím.
Bohužel letošní rok poznamenala
těžká doba s COVIDEM 19,
která komplikuje i práci a výcvik
hasičů.

Letošní léto bylo zvláštní tím,
že se střídala období suché, deštivé
a větrné, ale přesto je nutno vždy
dodržovat veškeré protipožární
předpisy, opatrnosti není nikdy
nazbyt.I přesto jsme s preventistou
SDH Lukášem Dufkou, prováděli
kontroly dodržování protipožárních
opatření a předpisů po celé letní
období. Během našich kontrol jsme

se nesetkali s žádným přestupkem,
a za to bych chtěl všem občanům
a chalupářům, ale i všem turistům,
kteří se pohybovali v našem katastru
poděkovat.
I když výsledek je relativně dobrý,
práci hasičům to neusnadnilo,
a ti museli vyjíždět k popadaným
stromům, čerpání vody a úklidu
po prudkých lijácích. I když v našem
katastru nedošlo k žádnému požáru,
museli hasiči jednou vyjet k požáru
hrabanky do Jívky.
Dále nám dovolte připomenout
na
začátku
topné
sezony,
že je nutné dodržovat vyhlášku
č. 34/2016 Sb. „O čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty“. Dle této
vyhlášky je povinnost provádět
pravidelné čištění spalinové cesty
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a to nejméně 3x za rok pří celoročním
provozu, 2x za rok pří sezonním
užívání a to buďto sám nebo
kominíkem. 1x za rok je povinnost
provést kontrolu spalinové cesty
odborně způsobilou osobou v oboru
kominictví a dobře schovat doklad
o provedené kontrole.
Tato kontrola je velmi důležitá
pro likvidaci pojistné události
způsobené požárem, pokud byste
ji neměli, má to vliv na finanční
plnění. Takže, kdo tuto povinnost
opomněl, ať tak učiní co nejrychleji.

k požárům v bytových domech
s více byty, a proto je nutné
na veškerých únikových cestách
a schodištích udržovat pořádek
a hlavně nezastavovat je botníky
a skříňkami.To nám určuje vyhláška
č. 23/2008 Sb. „O technických
podmínkách
požární
ochrany
staveb“.
Kdyby někdo potřeboval naši radu,
není problém se na nás obrátit, rádi
pomůžeme.Před Vánocemi se ještě
jednou ozveme a připomeneme
zásady dodržování protipožárních
opatření v období Vánoc.

Ještě
bych
rád
připomněl,
že stále dochází poměrně často

V

Milan Dufka
preventista obce

Almanach radvanické školy

Ačkoliv

je to v této
nepříznivé době až nepředstavitelné,
ale vize se stala skutkem.
V knižní život byl uveden další titul,
tentokráte očekávaný Almanach
radvanické školy. Obec Radvanice
vydala
knihu
ve
spolupráci
se Základní a mateřskou školou
Radvanice a Mgr. Romanem Reilem
a navazuje na publikaci Historie
radvanické školy, mapující veškeré
dějiny školství v obci, vydanou
v roce 2018. Almanach je záznamem

historického děje, neboť představuje
několik generací učitelů a žáků
ze školních let 1953-2020. Zajímavý
je také tím, že v něm nalezne každý
sebe, své děti, rodiče i prarodiče a ti
zase svá vnoučata.
Almanach byl pokřtěn v areálu
naší školy za krásného počasí
v sobotu 12.9.2020 v rámci oslav
300. výročí první písemné zmínky
o školním vyučování a 60. výročí
nové školní budovy v obci. Součástí
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oslav byl i bohatý kulturní program
pro děti i dospělé včetně prohlídky
všech
prostor
celé
základní
i mateřské školy a také ukázek prací
a dovedností žáků. Za organizaci
celé zdařilé akce patří poděkovat
všem
zaměstnancům
základní
a mateřské školy v čele s Mgr. R.
Hagerem.

Získat Almanach radvanické školy,
ale i ostatní prodejní artefakty
je
velmi
jednoduché.
Stačí
se v úředních hodinách zastavit
na obecním úřadě.

Tomáš Němec
starosta obce

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

Září
Ševcová Rozalia
82 let

Havlík Václav
83 let

Malach Stanislav
60 let

Havlíková Věra
81 let

Novotný Martin
50 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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A

Zš a Mš Radvanice

První den školního roku 2020/2021
a události další
První

V tuto chvíli prosím a apeluji
na rodiče, aby si zvykli a začali
v co největší míře používat naši
webovou
aplikaci
Edupage.
Není to jen kvůli známkám,
ale je to pomůcka umožňující také
omlouvání a hlavně je to informační
kanál směrem rodič – škola a škola
– rodič. Prosím všechny rodiče,
aby si opravdu „oddělili“ svoje
účty od dětí (tzn. pokud vaše děti
nyní znají vaše heslo pro přístup
do Edupage nebo dokonce mají
ve svém telefonu váš účet, pak
vás prosím o změnu vašeho hesla
a o vymazání vašeho účtu z telefonu
dítěte). Dále vás žádám, abyste
je nikdy nenechávali přihlašovat
se do Edupage prostřednictvím
vašich, rodičovských účtů. Každý
žák má svůj vlastní, žákovský
účet a přístup! Rodič a žák mají
nastavená různá práva. Uvedu jeden
snad odstrašující příklad: Přístup
žáka do rodičovského účtu by mohl
například způsobit, že se dítě může
vaším jménem omlouvat ze školy
a vy se o tom ani nedovíte.

školní den je vždy
velkou událostí, zvláště pak pro naše
nejmenší, prvňáčky. Doposud jsme
vždy začínali všichni společně.
V naší malé školní „aule“ vždy
proběhlo přivítání žáků, představili
se jednotliví učitelé, no a v neposlední
řadě proběhlo pasování dětí na žáky
základní školy. Letošní první školní
den nám ale bohužel změnil všem
známý Covid-19.
Letošní
slavnostní
přivítání
muselo
proběhnout
jednotlivě
po třídách. Na dětech bylo vidět,
že se na spolužáky velmi těšily. Jak
to bylo s těšením na školu, to nevím.
Ještě jednou chci všem rodičům
poděkovat za spolupráci v průběhu
března – června 2020, kdy probíhala
distanční výuka. Opravdu budu
velmi rád, pokud se toto období již
nebude opakovat.
I
přes
všechna
opatření,
která provádí stát, škola, aj. musíme
být připraveni a měli bychom
pro toto udělat maximum.

Mgr. Robert Hager
ředitel školy
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Nabídka nejen pro radvanické občany
aneb Nikdy není pozdě se ptát,
kolik umíš jazyků…
Z

Š ve spolupráci s Obcí Radvanice nabízí možnost výuky
angličtiny a/nebo němčiny pro začátečníky či pokročilé. V případě
dostatečného počtu zájemců (min. 5 do jedné skupiny) by pravidelná
čtvrteční výuková setkání probíhala od půlky října v prostorách Klubu
důchodců (Restaurace „U Píšťalky“).
Lektorka: Eva Vlková 				

Cena: 500 Kč/pololetí

Přihlášky s kontaktem na vás zasílejte prosím co nejdříve e-mailem
na: zsradvanice@seznam.cz nebo vhoďte do schránky na budově školy
(u hlavního vchodu).

Mgr. Robert Hager
ředitel školy

Slavnostní přivítání prvňáčků
V úterý 1. září 2020 jsme

N

dostali malý dárek - svačinový box
od společnosti Laktea a skládací
abecedu od Královéhradeckého
kraje, která se bude hodit při
společné výuce prvních písmenek.
První školní den byl krátký, přesto
všichni odcházeli plni nových
zážitků. Našim prvňáčkům přejeme
jen mnoho radosti z nových objevů,
hodně kamarádů a trpělivé rodiče.

na naší škole slavnostně přivítali 16
prvňáčků. V první třídě bylo opravdu
velmi rušno, žáky doprovodili
i jejich nejbližší. Třída byla rázem
plná úsměvů a rozzářených očí.
Slavnostní řeč a uvítání všech
pronesl ředitel školy Mgr. Robert
Hager. Pozvání přijal také pan
starosta Obce Tomáš Němec,
který všem popřál mnoho úspěchů
v novém školním roce. Poté děti
obdržely šerpu, uvítací list, veselý
dáreček a učebnice, které je budou
provázet první třídou. Prvňáčci také

Mgr. Taťána Tomešová
třídní učitelka
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Seznamovací výlet 6. třídy
Do

ještě malý poklad za odměnu
za vzorné chování, zpěv i plnění
úkolů. O půl dvanácté jsme dorazili
ke škole a rozešli se do svých domovů.
Nezbývá než dodat, že děti byly
skvělé a výlet jsme si všichni užili.
Děkuji svým kolegům za spolupráci
při přípravě a v průběhu výletu,
žákům za příkladné chování
a maminkám za napečení sladkých
V pátek 4. 9. jsme se od školy pěšky
dobrot, které nám opravdu přišly
vydali směrem k místním rybníkům,
vhod.
kde jsme si pod odborným vedením
zkusili lov ryb. Naše snažení bylo
Iljana Jirmanová
úspěšné, na Radiáku se nám
třídní učitelka 6. třídy
podařilo chytit perlína. U Buchťáku
pak žáci plnili úkol zaměřený
na anatomii ryb. U Bílého kůlu jsme
si opekli vuřty a dále pokračovali
k
nové,
ještě
nedokončené,
rozhledně Žaltman a k Lotrandově
jeskyni. Naše další kroky směřovaly
na Paseky. Po příchodu na Jestřebí
boudu jsme se ubytovali a šli hrát
hry. Věřte mi, že i po 12 km v nohách
měli žáci ještě dost sil na hru
vybíjené. Poté hledali a luštili indicie
k nalezení pokladu a také byl
vyhodnocen úkol z anatomie ryb.
Další program pak vymýšleli sami
žáci, hráli jsme společně různé hry
dle jejich nápadů. Po večeři jsme
společně zpívali u táboráku a došlo
i na flétničky, bylo to milé. V sobotu
ráno jsme se vydali k rozhledně nad
Markoušovicemi, kde byl ukrytý
letošní šesté třídy
přibyli dva noví žáci, a tak jsem
se s nimi hned na začátku školního
roku vypravila na dvoudenní výlet,
abychom se mohli vzájemně lépe
poznat a naučili se spolupracovat,
což se nám bude při zvládání nástrah
druhého stupně určitě hodit.
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Almanach radvanické školy je na světě!
Krásné

V hojné míře zde byly prezentovány
velmi různorodé práce a dovednosti
žáků i absolventů školy. Velkou
pozornost
budily
samozřejmě
nástěnky s fotografiemi absolventů,
na kterých se každý rád našel
a zavzpomínal na své spolužáky
a učitele. Myslím, že každý si vybral
to své z opravdu bohaté nabídky
doprovodného programu, a to
od těch nejmenších, kteří se mohli
svézt na poníkovi nebo na čtyřkolce.
K dispozici byly též projížďky
kočárem, ochutnávka míchaných
nápojů a poledního menu, ukázka
práce modelářů nebo kovářského
umění. Zájemci se mohli přenést
do úplně jiného světa díky virtuální
realitě nebo si zcela opravdově
Účastníci akce si mohli v sobotu
vychutnat grilované maso či voňavé
prohlédnout všechny
prostory
vafle.
školy, školky, jídelny a družiny.
slunečné počasí
provázelo v sobotu 12. září 2020
oslavy 60. výročí existence nové
školní budovy radvanické školy.
Při této významné příležitosti
se dopoledne na nádvoří školy
uskutečnil také slavnostní křest
historicky
prvního
školního
almanachu,
který
představuje
absolventy radvanické ZŠ od roku
1953 do současnosti. Almanach
radvanické školy tak doplnil
publikaci
Historie
radvanické
školy, která spatřila světlo světa
před dvěma lety a je dílem stejného
autora,
radvanického
rodáka
Romana Reila.
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Příjemnou atmosféru dne skvěle
dotvářela skupina Jazz Bond
z Přerova a také několik hudebních
či tanečních vystoupení žáků
a absolventů školy.
Jsme rádi, že i v poněkud zvláštní
„rouškové“ době se na akci sešlo dost
lidí, ale na druhou stranu je trochu
smutné, že tato oslava a možnost
setkaní s bývalými spolužáky
a kantory zůstala poněkud stranou
zájmu
mnohých
radvanických
občanů. Z úst samotných absolventů
školy zaznívalo: „My, co jsme
se odstěhovali, jsme tady, a místní
nepřišli.“

I

Chci
vyslovit
opravdu
velké
poděkování svým kolegům, dále
zaměstnancům Obce Radvanice
a také všem dalším osobám
a organizacím za jejich pomoc
a nasazení při přípravách i samotném
průběhu oslav, které myslím, i přes
všechna omezení a komplikace,
dopadly na výbornou.

Mgr. Robert Hager
ředitel školy

Školní rok 2020/2021

Co

zatím všichni víme
je to, že tento školní rok začal
1. 9. 2020. Coronavirus stále ovlivňuje
náš život, naše plány,….Vzpomínám
si, jak jsem do měsíčního plánu
na březen napsal „A konečně učíme“
a pak přišel jedenáctý březen a vše
bylo jinak. Vzdělávání na dálku jsme
společně s vámi, rodiči, zvládli
a v novém školním roce na znalosti
z tohoto období navážeme.

křest tolik očekávaného Almanachu
radvanické školy.
O dalších akcí můžu říci to,
že si již našly svůj okruh příznivců
a my jsme je opět pro vás připravili
(viz
kalendář
školních
akcí
na www.zsradvanice.cz).

Věřím, že se budeme společně
setkávat na našich akcích a že svojí
účastí podpoříte naše aktivity.
Setkání s vámi byla vždy přínosná
A co nás tedy čeká, co jsme pro vás
a budu rád, když škola nadále
připravili? Jedna z nejdůležitějších
zůstane
místem
pro
rozvoj
a
největších
akcí
proběhla
komunitního života v obci.
12. 9. 2020. Společně jsme oslavili
60 let existence nové budovy ZŠ
Mgr. Robert Hager
v Radvanicích, ale hlavně proběhl
ředitel školy
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Školní rok 2020/2021 v MŠ

C
V

tomto školním roce
došlo v Mateřské škole Radvanice
k několika změnám. Během
posledního týdne prázdnin bylo
rozhodnuto
ředitelem
školy
o uzavření druhého oddělení.
Mateřská škola může mít dvě
oddělení pouze v případě, že splní
zákonnou podmínku, která říká,
že v jednom oddělení musí být
minimálně 12,5 dítěte. Celkem
tedy 25 dětí na dvě oddělení. Tuto
podmínky jsme v letošním roce
nesplnili, v současné době máme
ve školce přihlášených 24 dětí.
S uzavřením oddělení jsme zároveň
museli snížit stav jak pedagogického,
tak nepedagogického personálu.

Zároveň nemáme v letošním
školním roce ve školce žádné
dítě se stanoveným podpůrným
opatřením, tudíž nemůžeme využít
ani asistenta pedagoga. Pro tento
školní rok jsou tedy v mateřské škole
zaměstnané pouze dvě učitelky
a jedna uklízečka na částečný
úvazek.
Další změnou, je prodloužení
provozní doby MŠ o půl hodiny.
Od 1. 10. 2020 bude provoz školky
od 6:00 – 15:30 hodin. Touto
změnou jsme se snažili vyjít vstříc
dojíždějícím rodičům.

Alice Zachovalová

Informace o novém telefonním čísle
do školní družiny
od 10. 9. 2020 má školní družina ZŠ a MŠ Radvanice nové telefonní
číslo - 736 639 801. Další kontakty na školu a zaměstnance školy
na www.zsradvanice.cz/kontakty

Mgr. Robert Hager
ředitel školy
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Domácí zápasy všech mužstev
Baníku podzim 2020
Sobota 3. 10. 2020 09:30 přípravka
FK Baník Radvanice - TJ Jiskra Kocbeře
FK Baník Radvanice - TJ Jiskra Kocbeře
12:00 Muži
FK Baník Radvanice - FK Dolní Kalná B
Sobota 17. 10. 2020 10:00 přípravka

Radvanice

FK Baník Radvanice - TJ Lánov
FK Baník Radvanice - TJ Lánov
12:00 Muži

Radvanice

FK Baník Radvanice - FK Poříčí u Trutnova
FK Baník Radvanice - FK Poříčí u Trutnova
14:30 Muži

E

FK Baník Radvanice - Bernartice/Žacléř B
Neděle 25. 10. 2020 10:00 žáci

Radvanice

FK Baník Radvanice - SK MFC Svoboda
FK Baník Radvanice - SK MFC Svoboda

Radvanice

K Baník Radvanice - FK Dolní Kalná B
Sobota 31. 10. 2020 11:30 žáci

Radvanice

FK Baník Radvanice - SK Janské Lázně
FK Baník Radvanice - SK Janské Lázně
14:00 Muži
FK Baník Radvanice - TJ Sokol Prosečné
So 14. 11. 2020 10:30 Muži

Radvanice

FK Baník Radvanice - TJ Lánov

Radvanice
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 17. 10. 2020 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 ZŠ Radvanice
10:15 hod. u kontejnerů na odpad na návsi ve Slavětíně

Uvedené časy jsou orientační vzhledem k množství a náročnosti sběru na
jednotlivých stanovištích.
Další možnost odevzdání nebezpečného odpadu je v pátek 16. 10. 2020 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.
 Obaly obsahující zbytky nebez. 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!
NEBEZPEČNÉ ODPADY ODEVZDÁVEJTE POUZE V NEPORUŠENÉM OBALU, JINAK NEBUDOU PŘEVZATY!
PNEUMATIKY (OSOBNÍ, BEZ DISKŮ) JE MOŽNÉ ODEVZDÁVAT POUZE V AREÁLU BÝVALÉHO DOLU
KATEŘINA (GARÁŽE), BĚHEM MOBILNÍHO SVOZU NEBUDOU PRACOVNÍKY TT PŘEVZATY!
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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Od pátku 16.10. 2020 do neděle 18.10. 2020 budou po obci Radvanice
rozmístěny kontejnery na objemný komunální odpad.
Kontejnery budou občanům k dispozici po celou dobu víkendu.
Jednotlivá stanoviště kontejnerů:
 autobusová zastávka (naproti bývalé poště)
 Jáchymovské domy
 bývalá obecní kotelna, prostor za čp. 173
 u místní ZŠ Radvanice směrem k sídlišti
 u kontejnerů na odpad na návsi ve Slavětíně
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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Nová otevírací doba pobočky pošty
Pondělí
Úterý
Středa

14:00 – 18:00
08:00 – 12:00
14:00 – 18:00

Čtvrtek
Pátek

08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10.10.2020
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