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Obecní úřad
Vážení občané,

opět se musím vrátit k dění dnešní
doby. Je velice složité předpokládat
to, jaká situace bude v naší obci
začátkem listopadu, kdy dojde
k distribuci tohoto čísla zpravodaje.
V tuto aktuální dobu při sepisování
těchto informací víme, že nákaza
se dotkla i naší obce. Tomuto vývoji
však nelze zabránit a nepřál bych
si, aby někdo někoho odsuzoval,
případně
pranýřoval.
Musíme
šíření brát jako běžnou věc,
se kterou se musíme naučit žít –
bohužel. Nezbývá, než důvěřovat
výzkumníkům a doufat v získání
účinného přípravku na pokoření
této nebezpečné nemoci.

měsících. Ačkoliv může být situace
nepřehledná a matoucí jedno je jisté
a budu se opět opakovat, zůstaňte
ohleduplní k ostatním.
Je však potřeba i v kritické době
hledat pozitivní věci a nepodléhat
všem medializovaným zprávám,
hlavně těm konspiračním. Jednou
z mála pozitivních věcí je paradoxně
například i to, že může vzniknout
více
prostoru
na
odkládané
záležitosti, jako je sport nebo četba.
Pro samotnou obec je částečně
pozitivní skutečnost, že již nejsme
tak zaskočeni, jako při první vlně.
Vedení obce se snaží být připraveno
na případné rozšíření nákazy v jejím
katastru, a to vlastní přípravou
a prevencí. Z jarní vlny máme
dostatek textilních roušek, které jsou
stále k dispozici. V rezervě máme
dezinfekci pro případné použití
na veřejná místa, pořízeny byly
dezinfekční stojany a generátory
ozonu. Do školy, školky a družiny
se umístily dezinfekční stojany
a dodáváme do nich i dezinfekci.
Škola dále od obce získala generátor
ozonu na ničení virů a bakterií
v prostorách školy. Tak to je jen
náznak naší prevence.

Článek
sepisuji
den
po projevu ministra zdravotnictví,
který se pokusil vysvětlit současnou
situaci a zároveň s pokorou požádal
občany celé ČR o dodržování
hygienických pravidel a opatření
vlády. Doufám, že se každý dokáže
zamyslet, uvědomit si aktuální
dění a upřednostnit si priority.
Jsem si jistý, že vir po nouzovém
stavu
a
různých
opatřeních
nezmizí. To už tu jednou bylo
a nemusím být odborník. Je velmi
pravděpodobné, že další opatření
budou následovat i v následujících
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Je toho opravdu dost, co se musí v této
nejasné době řešit nad rámec všech
běžných činností, ale stává se to
denní rutinou. Některé záležitosti
však nejsme schopni zrealizovat
bez vás. Proto bych vás chtěl
požádat o spolupráci a vlastně
i pomoc, s kterou nám zajisté
velmi
vyjdete
vstříc.
Věřím,
že to nejsou nesplnitelné požadavky

a také věřím ve vaši zodpovědnost.
Žádám vás, abyste dodržovali
veškerá
hygienická
opatření
a situaci řešili lidsky, svědomitě
a s rozumem. Jen takto lze toto
období překonat. Buďte k sobě
ohleduplní a pomáhejte si!

Tomáš Němec
starosta obce

Informace z 19. zasedání
zastupitelstva obce

A

Tradičně zrekapitulujeme

5x technická pomoc, 1x prověřovací
cvičení na hledání pohřešovaných
dětí s různými poraněními).
Jednotka disponovala cisternou
Tatra 148 CAS32, kterou vystřídala
TATRA 815 CAS 32 s kapacitou
8200
litrů
vody
převedené
od HZS KHK. Dále disponuje
vozidlem IVECO AS-8 a nově
v letošním roce z dotací získaným
DA L2Z na podvozku Volkswagen
Transportér. Dále byla zakoupena
nová dýchací technika Pluto 300
v počtu 3 kusů. Všichni členové
výjezdové jednotky absolvovali
školení s přístrojem AED včetně
školení masáže srdce a díky tomu
byla jednotka zařazena do systému
ZZS KHK při zástavě srdce. Tolik
ze zprávy velitele JSDH, kde opět
je na místě poděkovat hasičům
za jejich dobrovolnou činnost,
vykonávanou na úkor svého volna
a soukromí.

předešlé zasedání zastupitelstva
obce, které se uskutečnilo 24.9.2020.
Zasedání bylo zahájeno zprávou
preventisty obce a SDH a následovala
zpráva o činnosti jednotky SDH
Radvanice. Zpráva o prevenci v obci
popisuje dobrovolnou práci Milana
a Lukáše Dufkových, kteří ve svém
volnu vykonávají preventivní činnost
na úseku protipožární bezpečnosti
nejen obecního majetku v celém
našem katastru. I jejich zásluhou
předcházíme případným rizikům
a požárům a za toto jim patří velké
poděkování. Zpráva velitele JSDH
rekapitulovala uplynulé období,
kde pro zajímavost jednotka vyjela
k 18 zásahům (12x technická pomoc,
4x požár, 1x dopravní nehoda,
1x prověřovací cvičení), z toho
v naší obci 7 výjezdů (1x požár,
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D

bude uzavřena smlouva o dílo
Zasedání pokračovalo projednáním v hodnotě 1.331.163,11 Kč bez DPH.
prodeje několika pozemků podle
předem
vyhlášených
záměrů Závěrem
starosta
informoval
a předložených žádostí. Schválen o činnosti úřadu, kde:
byl prodej p.p.č. 805, 101, části 397/3,
části p.p.č. 610/4 a části p.p.č. 559/3 • se vrátil ke zdařilému křtu
vše v k.ú. Radvanice v Č.
Almanachu ZŠ a poděkoval
škole za organizaci akce,
Další body jednání byly spíše
provozní, jednalo se o:
• pasport místních komunikací
bude doplněn o komunikace
• vydání příkazu starostou obce
ve Slavětíně,
k provedení inventarizace
majetku obce Radvanice
• informoval o schůzce nad studií
k 31. 12. 2020,
revitalizace sídliště, probíhá
upřesňování normovaných
• rozpočtové opatření č. 7/2020,
prvků,
kde příjmy včetně financování
a výdaje se zvyšují o 820.530 Kč, • je naplánována návštěva
zástupců ČEZ teplárenská,
• smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného
• proběhla oprava střechy
břemene a dohodu o umístění
na penzionu a víceúčelovém
stavby s ČEZ Distribuce,
sále za 430.000 Kč bez DPH,
a.s. na realizace výstavby
součásti distribuční soustavy
• začátkem října proběhnou
na pozemku p.č. 662 a 684/2
volby do krajských
v k.ú. Slavětín u Radvanic.
zastupitelstev a do senátu.
V neposlední řadě starosta podal
informaci o výběrovém řízení
na akci „Oprava vnější hydroizolace
nadzákladového obvodového zdiva
objektu č.p. 175 Radvanice“. Zároveň
byl na základě tohoto výběrového
řízení schválen zhotovitel zakázky,
kterým je VODIZOL s.r.o., se kterou

V
Tomáš Němec
starosta obce
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Tuktejnery
Jak

jste

byli již vloni
informováni,
mají
obce
od 1. 1. 2020 povinnost zajistit
oddělené soustředění jedlých olejů
a tuků od občanů, proto i v naší
obci nalezneme nádobu určenou
výhradně pro jedlé oleje a tuky. Tato
nádoba je umístěna mezi Základní
školou Radvanice a firmou Techko.
Do budoucna by měla být umístěna
ještě jedna nádoba u „dolní“
prodejny potravin Ivanka Tran.

nádoby – „tuktejneru“. Skleněná
nádoba není vhodná, neboť při
vhazování těchto sklenic do sběrné
nádoby se sklo rozbije, olej se rozlije
a znečistí ostatní lahve i nádobu.
Třiďte odpad – má to smysl.

Petra Királová

Nádoba na použité jedlé oleje
a tuky není v naší obce prozatím
příliš využívána, přesto bych chtěla
upozornit, že správný postup
pro třídění jedlých olejů a tuků
z domácnosti je ten, že vychladlý
olej přelijeme do vhodné nádoby,
kterou je PET láhev a nikoliv
skleněná lahev, a po jejím naplnění
ji odneseme do nejbližší sběrné

Územní plán obce - změna
Obec

Radvanice
má
od roku 2016 platný nový územní
plán, jehož tvorba byla značně
náročná.
V
současné
době
stojíme před rozhodnutím zahájit
práce na realizaci jeho 1. změny.
Důvodem je předložení několika
žádostí,
které
po
prvotním

posouzení mají svá opodstatnění.
To je ovšem jen prvotní fáze,
kde samozřejmě následují další
postupy, kterými jsou například
souhlasná
či
nesouhlasná
vyjádření
k
předloženým
návrhům ze strany dotčených
orgánů. Až následně schvaluje
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zastupitelstvo vlastní přistoupení
ke změně. Upozorňujeme ovšem,
že případná realizace změny je
nákladná a dlouhodobější. Právě
vzhledem k nákladnosti by bylo
vhodné do procesu zapojit veškeré
vaše návrhy, jelikož se zásahy
do ÚP neprovádějí automaticky
každoročně. Z popsaných důvodů
proto oslovujeme potencionální
žadatele k předložení vyplněného
Návrhu na pořízení změny územního
plánu (formulář naleznete na
www.radvanice.cz v sekci Obecní
úřad – Vyhlášky, usnesení, zcela
dole). Bylo by vhodné, aby byly

návrhy vyplňovány přímo do tohoto
formuláře, který obsahuje veškeré
náležitosti požadované stavebním
zákonem. Je také důležité počítat
s podílením se na úhradě nákladů
spojených se zpracováním změny
(viz. bod VI. návrhu). Tento bod
i další ostatní v uvedeném formuláři
velmi usnadní následující práci.
Vaše návrhy očekáváme
do 30.11.2020.

A

Tomáš Němec
starosta obce

Nová rozhledna Žaltman

Přesně

se vyšplhaly na 3,6 milionů korun,
kde v roce 2017 vyhlášená sbírka
přispěla do rozpočtu projektu více
než dvěma miliony. Za darované
peníze si lidé či firmy mohli
symbolicky
koupit
jednotlivé
schody rozhledny. Prodány byly
všechny schody, kde jeden stál
jednotlivce 5000 korun, firmu
10.000
korun.
Samozřejmostí
sbírky byly i dobrovolné příspěvky
na transparentní účet, kde bylo
možné spatřit finanční příspěvek
obce Radvanice s částkou daru
Rozhledna s ocelovou konstrukcí
z rozpočtu obce 200.000 Kč.
a točitým středovým schodištěm
Vyhlídková plošina nové rozhledny
má své výhledové plošiny ve výškách
je o 12 metrů výše, než byla u původní
10, 16 a 22 metrů. Celkové náklady
po 53 letech
od chvíle, kdy byla otevřena
původní
rozhledna
Žaltman
na nejvyšším bodě Jestřebích hor
v nadmořské výšce 739 metrů, byla
ve čtvrtek 24. 9. 2020 slavnostně
otevřena její novodobá nástupkyně.
Po přednesení proslovů politických
zástupců a starostů okolních obcí
došlo k jejímu symbolickému
pokřtění a tím i slavnostnímu aktu
zprovoznění.
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rozhledny. Konstrukci, která ctí atrakci jste mohli sledovat přímo
tvar a podobu minulé rozhledny, z naší obce.
dopravil na vrchol na konci srpna
Tomáš Němec
vrtulník z areálu bývalého dolu
starosta obce
Kateřina I. Tuto neopakovatelnou

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

Říjen
Čižmáriková Gerda
80 let

Helusová Marta
80 let

Pavliš Jaroslav
75 let

Dufka Vladislav
70 let

Rožnovský Josef
70 let

Punčochář František
70 let

Potměšil Antonín
65 let

Kalina Ladislav
60 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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Zš a Mš Radvanice

N

Pedagogický x nepedagogický?…
Řeč je o pozici asistenta v systému
našeho školství i v radvanické škole
Stručný,

6. třídy, který se vydařil nad veškerá
očekávání. Poté však začali chodit
z vyšších míst všelijaká opatření,
upozornění, nařízení a jiné příkazy,
které se mění ze dne na den a my
je, jakožto pracovníci školy, musíme
dodržovat. Zdržím se komentáře
a pouze věřím, že to všichni lidé
na světě přežijeme ve zdraví
a především si zachováme starý
dobrý selský rozum a úctu jeden
k druhému.

jasný a výstižný
nadpis, kterým by se dala celkově
shrnout pozice asistenta v našem
českém
školství.
Ministerstvo,
ředitelé, učitelé, ani člověk sám
vlastně neví, kam je zařazen.
Mně osobně to velké vrásky
nedělá, tuto práci jsem si vybral,
jelikož pomáhat dětem mě baví
a naplňuje. Těší mě radost v očích
žáků, když se nám něco podaří
a někam se ve vzdělání posuneme.
Netvrdím, že se vše podaří pokaždé,
ale i případný neúspěch je potřeba
brát s humorem a dítě inspirovat
a motivovat k další práci.

Mnoho lidí se mě ptá, co to vlastně
dělám? Dovolte mi tedy, abych
se vám pokusil alespoň trochu
nastínit mé poslání, které se skládá
z mnoha dílčích věcí. Účastním
se vzdělávacího procesu přímo
ve třídě, a to buď tím, že pracuji
s dítětem, které má přímo určeného
asistenta pedagoga k sobě anebo
naopak kontroluji celou třídu
a o dítě je postaráno ze strany
učitele. Dále se podílím jako dozor
na různých akcích pořádaných
školou a třídních výletech, také mám
dozor o přestávkách na chodbách
a v jídelně. Zapojuji se do předmětů
jako informační technologie, tělesná
a výtvarná výchova jako podpora

Letošní kalendářní rok byl pro mě
zvláštní. Za své dlouholeté praxe
jsem zvyklý být s dětmi v osobním
kontaktu a vše řešit, místo toho
jsem však nějakou dobu působil
pouze jako výrobce učebních
pracovních pomůcek a student
odborné literatury při zavření škol
mezi březnem a květnem. Velmi
jsem se tedy těšil na začátek září
a věřil, že vše bude tak, jak má.
Školní rok pro mě začal krásně,
a to
seznamovacím výletem
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a pomoc jak učitelům, tak žákům.
V nemalé míře jsem žádán učiteli
o přípravu pracovních pomůcek,
což zahrnuje úkony jako kopírování,
laminování, stříhání, vybarvovaní,
tvorba referátů a jiné drobnosti.
Uplatňuji se též jako pomocná
síla při stěhování, přenášení
a posouvaní nábytku a dalších věcí.
Okrajově funguji jako organizátor
objednávání knih žáky. Musím
uznat, že jejich zájem o četbu je
obdivuhodný a moc rád to vidím.
V neposlední řadě mi mnoho času
zabírá dobíjení a aktualizace tabletů
a spravování počítačů školy.

Nerozděluji práci na dámskou
a pánskou, ale pouze na to, jestli
ji daná osoba dělá dobře a s chutí.
Věřím, že například moje práce
je užitečná a nápomocná. Jak
dlouho v ní však budu pokračovat,
je ve hvězdách a tuto odpověď
mi přinesou jen budoucí roky života

Jan Malý
školní asistent a asistent
pedagoga v jedné osobě
P.S. Doufám, že tady s námi pan
asistent Honza Malý bude moci
pracovat ještě mooooc dlouho!

Možná vám ještě vrtá hlavou, Za kolektiv zaměstnanců,
že to je spíše práce pro ženu. V tom
Robert Hager
nemohu ani v nejmenších souhlasit!
ředitel školy

Pension a Restaurace Radvanice
VOX

I

svazu. O výsledku Vás budeme
Radvanice informovat prostřednictvím FB
z.s.
oznamuje,
že
vzhledem
a infokanálu obce.
k vyhlášenému nouzovému stavu je
zrušeno konání
Přejeme
Vám
klidný
zbytek
bouřlivého roku 2020 a hlavně
oblíbené
akce
Halloween
– hodně zdraví.
strašidelná stezka. Po konzultaci
s Krajskou hygienickou stanicí jsme
za Vox Radvanice z.s.
se
rozhodli
i
ke
zrušení
„Podzimního tanečního odpoledne“.
Petra Spitzerová
Pořádání mezinárodních závodů
v akrobatickém rock and rollu
zůstává stále otevřené. Čekáme
na vývoj epidemie a stanovisko
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C

Rozvoz jídla Radvanice

Vážení a milí spoluobčané,

Nabídka rozvozu jídel zůstává
zachována.
Pro
pravidelné
odběratele je nastavena speciální
cena 89,-Kč včetně DPH (20,-Kč
za jednorázový obal). Cena oběda
obsahuje polévku, hlavní chod,
nepravidelně salát, kompot nebo
moučník. Výběr je ze třech druhů
jídel. Dále je možné objednat jídla
ze speciálního jídelního lístku
a samozřejmě naši PIZZU.

přátelé, kamarádi,

bohužel jsme byli nuceni opět
uzavřít restauraci na základě
nouzového stavu a nařízení vlády. I
přes to, že to je pro nás velice
nepříjemná záležitost, jsme tu stále
pro Vás. Děkujeme všem, kteří nás
podpořili při oblíbených akcích,
jako byl SUSHI víkend, hamburger
víkend apod.

•

Připravili jsme pro Vás možnost
objednat jídla přes výdejové
•
okénko. Ve spolupráci s Adamem
Zachovalem
jsme
připravili
webovou aplikaci pro objednávky
•
jídel přes internet. Tímto mu
chci poděkovat i za profesionální
spolupráci. Aplikace je pro nás nová.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy
•
a připomínky, neváhejte nás prosím
kontaktovat na tel. 603 42 78 84.
•

Od
22.10.2020
bude
možné
jídla dodávat v jednorázových
obalech. Nemusíte mít tedy nově
jídlonosiče na výměnu. Jedná
se i z epidemiologického hlediska
o mnohem bezpečnější způsob
distribuce jídel. Jídla je možné
přímo po proděravění fólie ohřívat
v mikrovlnné troubě.

Jídla Vám přivezeme od pondělí
do pátku mezi 11 a 19 hodinou.
Objednávky na tel. 499 897 355,
734 408 460.
Rozvoz jídel v lokalitách
Radvanice, Petříkovice, Chvalče
a Jívka je zdarma.
Ubytování
uzavřeno.

je

do

2.11.2020

Sportovní hala a sauna jsou
uzavřeny do 2.11.2020.

Přejeme Vám hodně zdraví a hlavně
klid.

Společně to určitě zvládneme.
za Pension a Restauraci Radvanice

Roman Lindauer
9

Kaple žije
Vážení spoluobčané, Rádi

bychom se s vámi podělili o radost,
kterou jsme si minulý měsíc udělali.
Dokončili jsme rekonstrukci Kaple
sv. Josefa ve Slavětíně. Těšíme, až
ji představíme veřejnosti. Přáli
bychom si, aby i vám dělala stejnou
radost.

Kaple je tedy opravena, vyzdobena,
jsou dokončeny i terénní úpravy,
travička se začíná zelenat. V noci je
osvětlena. V interiéru je nádherný
oltář
od
Veroniky
Psotkové
Kudláčkové, venku návštěvníci
kromě vlastní
Kaple
mohou
obdivovat Lilii od Michala Gabriela.

majetkem,
zrekonstruovali
a vybavili jsme ji z vlastních zdrojů,
bez sbírek a finanční podpory
institucí. Chceme však, aby se stala
místem setkávání obyvatel nejen
Slavětína, naší rodiny a přátel,
aby si ji užili i návštěvníci naší obce.
Vítáni jsou všichni, kdo respektují
soukromé vlastnictví a vynaložené
úsilí na obnovu dědictví předků.
Poučeni léty, kdy byla devastována,
rozkrádána a ponechána osudu, je
dnes Kaple uzamčena a střežena
zabezpečovacím
a kamerovým
systémem.

Měli jsme v plánu Kapli v listopadu
zpřístupnit na jeden víkend tak,
aby si zájemci mohli prohlédnout
i interiér. Bohužel epidemiologická
situace a nová opatření vlády to
v následujících týdnech nedovolují.
Věříme, že se vše rychle zklidní
a dveře Kaple se pro vás budou moci
otevřít.
Přejeme nám všem, aby to bylo
co nejdříve. Zatím vás však prosíme
o disciplinovanost a vzájemnou
ohleduplnost, a to nejen v okolí
Kaple a hřbitova. Kaple i s okolním
pozemkem je naším soukromým
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Renata a Rudolf Kasperovi

E

Zájezd na muzikál Čarodějka
Poslední

sobotu v září
se uskutečnil zájezd na muzikálové
představení Čarodějka. Původně
plánovaný termín v březnu byl
s ohledem na vládní nařízení
zrušen a náhradního termínu
jsme se dočkali právě dne 26. září.
Velkovýpravná muzikálová show
Čarodějka, doprovázená živým
orchestrem,
plná
nádherných
melodií, čar a kouzel, protkaná
svižným
humorem,
vtáhla
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diváky do děje hned při prvních
tónech předehry a nepustila
je až do posledního okamžiku
představení
z
napětí.
Pevně
věřím, že i přes mnohá hygienická
opatření (dezinfekce na každém
kroku, roušky, rozestupy a měření
teploty) a nepřízeň počasí, si všichni
účastníci zájezdu představení užili.
Všem děkuji za účast.

Petra Királová
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*Cvičení bude probíhat pouze v případě rozvolnění vládních nařízení
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Venkovský lékař

Omezení ordinační doby
Dne 16.11.2020 nebudou v provozu Omezení ordinační doby naleznete
naše ordinace.
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

10.11.2020
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