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Vážení spoluobčané,
dostal se Vám do rukou
informační leták z obecního
úřadu o dění v naší obci. Na
začátek
Vám
chceme
poděkovat za důvěru, kterou
jste nám projevili v letošních
volbách. V naší obci byla jedna
z nejvyšších volebních účastí
z okolí a to 70,07 %.
V novodobé historii obce je
poprvé zastupitelstvo obce
pětičlenné. Na ustavujícím
zasedání dne 17. 10. 2022
předal končící starosta Patrik
Petráček funkci nově zvolené
starostce Veronice Šikýřové,
která mu poděkovala ze vedení
obce v předešlém období a
zahájila činnost zastupitelstva
pro období 2022 – 2026.
Volbami to ale všechno
nezačalo,
plánovali
jsme
předem a chtěli jsme sjednotit
vize
nás
jednotlivých
kandidátů. Všichni chceme být
zastupiteli,
kteří
budou
propojovat mladou a starší
generaci, aby nám tu lidé
zůstávali a rádi se vraceli.
Budeme dále pracovat na
strategickém

rozvoji naší obce a chystat
lepší budoucnost a možnosti
dnešní i další generaci. Slíbit
Vám můžeme, že budeme
dělat, co bude v našich silách,
pro rozvoj naší obce. Možná si
někteří říkáte: „Co tady v naší
malé vesničce vytvářet?“ ale
věřte, že možnosti jsou, a
hlavně to, že jsme malá obec,
neznamená, že není co
posouvat ku předu. Máme
vize, máme nápady, máme
plány. Proč nejsme konkrétní
a nepíšeme, že postavíme
nové…, novou… atd…?
Protože 4 roky jsou vlastně
krátká doba pro realizaci
projektů, takže víme, že
nemůžeme slíbit něco, co
bychom třeba ani nestihli
dokončit. Práce pro obecní
úřad, obec a její občany má
svá pozitiva, ale i negativa a
my to víme a počítáme s tím.
Ne vždy je to práce příjemná a
povzbuzující a je to také plná
povinností, a proto jsme tým,
který se chce a umí navzájem
podporovat.
V nejbližších
dnech
budeme
sbírat
informace o dotačních a
projekčních možnostech,
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e-mail: ou@obecnevratice.cz
oficiální podatelna: Obecní úřad Nevratice
datová schránka: bm7a9h9

nově facebookový profil: Obec Nevratice

které se dají využít v naší obci, a
věříme, že v dalším informačním
letáku Vás už s konkrétními
plány seznámíme. Budeme rádi i
za Vaše nápady, názory a
informace.
Závěrem
představujeme zástupce naší obce
pro nové funkční období:
Veronika Šikýřová
starostka
Monika Brynychová
místostarostka
Renata Volencová
předsedkyně finančního výboru
činnost správce rozpočtu,
kontrola rozpočtového plnění
Taťána Koubková
předsedkyně kontrolního výboru
činnost kontrola plnění usnesení
zastupitelstva, dodržování
právních předpisů, a směrnic
obce, a jejich aktualizace apod.
Lukáš Buben
zastupitel

Důležité…
V roce 2021 probíhalo v obci mapování –
obnova operátu zastavěného území.
Podklady z průběžného zaměřování hranic
a následného geodetického zaměření jsou
nyní předány ke zpracování Katastrálnímu
úřadu
pro
Královéhradecký
kraj,
Katastrální pracoviště v Jičíně. Vyhlášení
platnosti obnoveného operátu proběhne v
roce 2023. O vyhlášení platnosti nového
katastrálního operátu Vás budeme
informovat na úřední desce obecního úřadu
a na místech obvyklých.

sledujte aktuální informace a dění z obce
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Kulturní okénko
O kulturní a společenské akce se nám v obci postarají
Taťána Koubková a Renata Volencová, a to za spolupráce
s ostatními zastupiteli a členy výborů.
Všichni bychom si přáli, aby se nám ta “kultura“ v obci
probudila v aktivní setkávání nás všech na akcích, které
pro Vás připravujeme.
První setkání, které jsme uspořádali byla Halloweenská
dílna dne 30. 10. 2022, kterou následovalo 5. 11. 2022
Vítání občánků.
Věříme, že přijmete pozvání na Rozsvícení vánočního
stromečku, které se bude konat 3. 12. 2022 od 17:00 u
budovy obecního úřadu. Budeme rádi, když se sejdeme a
společně nasajeme vánoční atmosféru. Tímto setkáním
bychom vyčerpaly kulturní akce na rok 2022 a věřte, že
v příštím roce 2023 je toho pro Vás dost připraveného.
Bylo by pěkné, kdyby se nám podařilo uskutečnit
společný výjezd do divadla, či do kina. V plánu máme i
různé druhy dětských akcí, o kterých Vás budeme včas
informovat.
Nechceme Vás zahlcovat spoustou informací, budeme
rádi, když se budete aktivně podílet na kulturních akcích,
které pro Vás připravíme.
Těšíme se na spolupráci.

UDÁLO SE…
Strašidelná dílna
Neděle 30. 10. 2022 byla strašidelná. Halloween
nám neunikl a společně jsme ho oslavili v neděli
podvečer ve strašidelné škole. Děti zde měly
možnost vytvořit si pár krásných výrobků, které
následně posloužily jako dekorace. Každý účastník
se mohl zapojit do vaření lektvaru s
připravenými ingrediencemi, které se nacházely ve
starých zaprášených sklenicích. Za úžasné výkony
byly děti oceněny halloweenskými dobrůtkami.
Nechyběla ani soutěž o nejrychlejší transformaci
v mumii a soutěž s židličkami. Nedělní večer byl
zakončen
diskotékou
na
plné
pecky.

CO NA VÁS ČEKÁ…

Vítání nových občánků
Budou volby
PF Vánoce – advent
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V sobotu 5.11.2022 proběhlo vítání nových
občánků. Rodiče i jejich děti přivítala ve slavnostní
řeči paní starostka Veronika Šikýřová. Naše obec
připravila pro nové občánky, Štěpána, Vojtěcha a
Štěpánku, pozlacené řetízky s přívěsky v podobě
andělíčků a finanční dar ve výši 2000,- Kč.
Maminky byly obdarovány květinami sladěnými
do veselé žluté barvy. O kulturní program se
postaraly dívky z naší obce, které přednesly básně,
a zazněl i akordeon.

ZPRÁVY Z
OBECNÍHO ÚŘADU
Naše téma - Odpady

Večné téma. Odpady. Chtělo by se říct:
„Kdo z nás je neřeší?“ ale asi se najdou
lidé, kteří toto téma opravdu neřeší.
Prostě ten svůj vytvořený odpad
vezmou a někde ho pohodí, v tom
lepším případě pro životní prostředí ho
pohodí u našeho stanoviště sběru
tříděného odpadu. Pokud jste poctiví
třídiči odpadů, při návštěvě našeho
sběrného stanoviště na návsi se musíte
zděsit. Jak je možné, že při dnešních
možnostech třídění se najde někdo, kdo
to prostě neřeší? Ale možná jen někdo
neví jak na to. Převeďme praktické
informace do praxe. V domácnosti
vzniká odpad, dělí se na mnoho druhů,
ale ne všechen odpad vzniklý
v domácnosti obec převezme a
zlikviduje. To není v možnostech obce.
V obcích se dělí odpad na komunální
směsný – ten patří do popelnice (černé).
Doma vytřídíte plast z domácnosti – na
ten máme žluté pytle. Obaly od nápojů
tzv.
TETrapaky
(krabice
od
mléka,džusů..) – na ty máme oranžové
pytle. Kovový odpad z domácnosti
patří do šedivého pytle. PETlahve se
dávají do žlutých kontejnerů na
sběrném místě a ano nepatří tam jiné
plasty prostě jen PETlahve.

Do modrých kontejnerů dáváme papír.
A víte jak si vzájemně ušetříme a
usnadníme práci, ale také finance?
Když ten odpad do těch kontejnerů
nejdříve
pěkně
zmačkáme,
sešlápneme, prostě zmenčíme. Na sklo
z domácnosti bílé i barevné je
připraven zelený kontejner. Odpad
z domácnosti je ten, který vytvoříte
z 95 % běžnou každodenní činností.
Odpad, který je větších rozměrů,
nepatří na sběrné stanoviště, pro tento
odpad je minimáleně jednou ročně
vymezen speciální kontejener. Pro
nebezpečný odpad přijede 2x za rok
speciální konvoj.
Odpadům se budeme věnovat stále,
protože je to nekonečné téma a možná
si ani nedokážeme na obci představit
co nás čeká… Nová odpadová
legislativa, plán zákazu skládkování,
povinnosti ve třídění, atd. Kam ten náš
odpad ale budou vozit a co za to
zaplatíme? Už nyní obec doplácí na
likvidaci odpadů z domácností více jak
75 % celkových nákladů. Ale to zas
příště. Pod článkem uvádíme malou
tabulku pro lepší přehled. Děkujeme,
že
třídíte,
a
udržujme
pořádek společně.
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Svoz
nebezpečného
odpadu
v neděli
20. 11. 2022
na návsi od
09:25 do
09:35 hodin
více inforamcí o
přebíraných odpadech na
obecních stánkách,
úřední desce a veřejných
vývěskách

kam s odpadem
Odpady rostlinného původu stanoviště pro
sběr…… zelený kontejner
Papír……………….. KONTEJNER MODRÝ
PET lahve ………….. KONTEJNER ŽLUTÝ
Sklo………………... KONTEJNER ZELENÝ
Jedlé oleje a tuky…...KONTEJNER ČERNÝ
Kovy z domácností….PYTLE ŠEDÉ
Plasty z domácností…PYTLE ŽLUTÉ
Nápojové kartony…...PYTLE ORANŽOVÉ
Nebezpečný odpad svoz 2x ročně
Objemný odpad svoz 1x ročně
Obec není povinna sbírat a likvidovat stavební
odpad, elektro odpad, pneumatiky, zářivky, baterie

SVOZ ODPADŮ
Svoz odpadů v naší obci zajišťuje společnost Severočeské
komunální služby, s.r.o. (Marius Pedersen)

Svoz popelnic se směsným odpadem probíhá
1x za 14 dní ve středu vždy v lichém týdnu, a to i
v roce 2023. Svoz proběhne i pokud na danou
středu připadne den pracovního klidu (státní
svátek).
Pro rok 2023 není změna v systému a výši poplatků za
systém sběru a likvidaci odpadů v naší obci.
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Hlášení z obecního rozhlasu
Pokud jste nestihli hlášení z obecního rozhlasu, nebo jste mu špatně rozuměli, máte možnost zavolat na
telefonní číslo +420 605 472 256, kde se vám hlášení přehraje přímo ve vašem telefonu po dobu pěti dnů
od hlášení. Pozor služba je zpoplatněna dle vašeho tarifu od operátora.

Hlášení k datovým schránkám
Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona
automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a
nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a
dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě
pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem
během měsíce ledna, února, nebo března 2023. Datovou
schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.chcidatovku.cz

Jak si zřídíte datovou schránku?
ONLINE –

Navštivte webovou stránku chcidatovku.cz,
kde naleznete více informací k jejímu zřízení.
OSOBNĚ NA POBOČCE Czech POINT – Navštivte kontaktní místo
veřejné správy Czech POINT – tedy i na našem obecním úřadě,
kde požádáte o zřízení datové schránky pro fyzickou osobu.
Nezapomeňte s sebou doklad totožnosti.

Historické okénko
Nejstarší zmínku o této oblasti datujeme již do roku 1398, kdy spadala pod
majetek rodu Radeckých z Radče (dnes známo jako Obora). Na počátku 17.
století však Nevratice přešly pod správu Albrechta z Valdštejna.
Důležité datum pro nás také představuje 25. duben 2018, kdy Nevratice poprvé
zazářily pod svým novým znakem a vlajkou obce.
Za zmínku mimo jiné stojí i zdejší sbor dobrovolných hasičů, který je tu s námi
již od roku 1897, tedy 125 let, a letos oslavil i jubilejních 10 let kolektivu
mladých hasičů.
Blíží se Advent, čtyřtýdenní doba před Vánoci. Je do doba, kdy se připravujeme
na Vánoce, na příchod Ježíška. S každou nedělí se zapaluje o jednu svíčku navíc.
Když hoří svíčky všechny čtyři, znamená to, že Štědrý den je tu. Advent je velmi
tajemné období. Jde o období očekávání narození Ježíška. Slovo advent
je z latiny a znamená příchod. Malé i větší děti, protože jsou vnímavější
a citlivější než my dospělí, dokáží nasát a vycítit, jak moc je doba adventu
tajuplná a mystická. Advent by měl vést ke zklidnění, přípravě a
společnému těšení se na vánoční svátky.

Na závěr nám dovolte popřát všem klidný a pohodový adventní čas.
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