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26. RADVANICKÝ
ZPRAVODAJ

Informace z 6. zasedání zastupitelstva obce
Koncem dubna se uskutečnilo šesté zasedání zastupitelstva obce Radvanice. Na úvod
byli přítomní zastupitelé a občané seznámeni starostou obce s výsledky hospodaření za
1. - 3. měsíc roku 2015. Příjmy jsou 3.706.258,85 Kč, výdaje jsou 2.453.154,66 Kč
a financování je 1.253.104,19 Kč. Bylo konstatováno, že obec hospodaří dle schváleného
rozpočtu na rok 2015.
Dalším bodem programu bylo projednání navýšení odměn za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce v souvislosti se změnou nařízení vlády.
Hlasováním zastupitelé neschválili zvýšení svých odměn.
V následujícím bodě byly projednány dvě žádosti o půjčku z FRB podle platné
vyhlášky. Oběma žadatelům bylo vyhověno.
V bodě různé bylo projednáno schválení podání žádosti o příspěvek na vytvoření
pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací v počtu 5-ti takto získaných
pracovních míst. Do bodu různé byla zahrnuta i diskuse. V rámci diskuse byla mezi
p. Krajniakem a p. Lindauerem řešena napjatá situace okolo provozu „Jestřábí chýše“.
V této souvislosti byl p. Lindauerem již dříve zaslán zastupitelům obce dopis, ve kterém
zpochybňuje nájem této haly obcí od PKÚ a její následnou výpůjčku Jestřábím jezdců o.s..
Pan Lindauer na jednání přečetl část odpovědi na tento dopis od některých zastupitelů,
kterou nepovažuje za dostačující. V této souvislosti se od podpisu této odpovědi
distancoval v rámci diskuse p. Lukášek, velitel JSDH. Pan Lindauer rozporoval rozdíl
v platbě energií, které podle jeho zjištění doplácí obec. Panem Krajniakem bylo sděleno,
že obec přefakturovává veškeré náklady na vytápění Jestřábím jezdcům o.s. a vzniklý
rozdíl z dřívějších let jsou náklady na vytápění garáží, které jsou v pronájmu jiné osoby.
Pan Krajniak navrhl osobní schůzku s p. Lindauerem. Pí Mihulková na toto reagovala,
že byla již dříve anoncovaná schůzka, která se neuskutečnila a že se musí nastalá situace
řešit. Výsledek diskuse shrnula pí Suchá, která poděkovala za činnost Jestřábím jezdcům
o.s. a navrhla pro uklidnění situace společnou schůzku obou dotčených stran a následné
seznámení s výsledkem zastupitelstvo obce. Tento návrh podpořila i pí. Burdychová.
V rámci diskuse vystoupil p. Takáč a upozornil na lajdáckost při úklidu sklepních
prostor v panelácích. Celý víkend byly přistaveny kontejnery a obyvatelé obecních bytů
nebyli schopni vyklidit si nastřádaný nepořádek ve společných prostorách. Apeloval na
domovníky, aby společné prostory více kontrolovali. Pan Burdych reagoval na předchozí
příspěvek s tím, že byl zároveň svoz šrotu a elektroodpadu a každý mohl zavolat na předem
anoncovaná tel. čísla. Pan Krajniak informoval o skutečnosti, že budou postupně v obci
instalovány další koše na odpadky a některé budou vybaveny sáčky na psí exkrementy.
V závěrečném bodě přednesl starosta obce krátkou zprávu o činnosti úřadu.
Pokračování na str. 3.
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Pokračování ze str. 2.

Informace o činnosti obecního úřadu
1. Schůzka s odborem sociálních věcí MÚ TU - nabídka spolupráce pro
občany v začlenění propuštěných osob z výkonu trestu do společnosti,
pomoc seniorům v nabídce sociálních služeb, pomoci jedincům při finančních potížích
a spolupráce s mládeží v souvislosti s domácím násilím
2. Schůzka s vedením Úřadu práce ČR – informace o agendě veřejně prospěšných prací
a jejich kritéria.
3. Účast na jednání SOJH. Byl zde předložen audit Královéhradeckého kraje, byla
projednána účetní závěrka za rok 2014. Byl navržen závěrečný účet a vypořádací
podíl města Úpice (vše je vystaveno na úřední desce OÚ). Dále byly schváleny granty
pro pořadatele akcí pro letošní rok, byla vyhodnocena zimní sezóna (pravděpodobně
dojde k prodeji jednoho ze skútrů) a byla řešena problematika trhacích map a vstupních
cedulí do obcí regionu. Po zaslání návrhu obcí Radvanice bude grafický návrh
předělán. Závěrem byly předneseny aktuální informace z MAS KJH. V diskusi byl
položen dotaz na opravu turistické lavičky a nátěr infomap z prostředků SOJH. Tyto
opravy jsou již zcela v kompetenci jednotlivých obcí.
4. Souhlas ZŠ s přijetím darů na výstavbu altánu v Mateřské škole (28.000,- a
3.000,-).
5. Deratizace kanálů – u vytipovaných kanálů probíhá pokládka nástrah na hlodavce,
nástrahy jsou pokládány odbornou firmou přímo do kanálů a jsou zabezpečeny, místa
jsou označena žlutou samolepkou
6. Usazení panelů pod kontejner u hřbitova – bude následně probíhat terénní úprava.
7. Instalace kompostérů za hřbitovem – cedule s návodem, co zde lze ukládat.
8. Povodňová komise obce – prohlídka toků v obci se správcem toku, odd. krizového
řízení MÚ TU a vel. JSDH. Obec zajistí odtěžení nánosů u propustku ve Slavětíně
a u č.p. 20. Sepsány připomínky ke skladování zahradního odpadu na březích toku
v zahrádkářské kolonii a u č.p. 82. Podle zákona o vodách hrozí při splavení odpadů
do vod a tím ohrožení plynulosti toku k porušení ustanovení uvedeného zákona a tím
i k pokutě do výše 50.000,-.
9. Autovraky – po iniciaci byly odstraněny 2 autovraky.
10. Sáčky na psí exkrementy jsou stále zdarma k vyzvednutí na OÚ, na vytipovaná
místa budou instalovány odpadkové koše se sáčky na exkrementy.
11. Poděkování ZŠ za sběr a čištění potoka, družině a MŠ za úklid lesa a SDH za svoz
elektroodpadu a šrotu.
Červnové zasedání se uskuteční 25. 6. 2015.
Klidné a pohodové prožití červnových dnů.

Tomáš Němec, starosta obce
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ODPAD
Vážení občané dovolte mi, abych nastínil, co to je odpad, jak se třídí a kam
jednotlivé složky odpadu ukládat.
Všeobecně
Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit.
Jaké druhy odpadu vznikají?
• Využitelný odpad (papír a lepenka, plasty, nápojový karton, sklo, kovy)
• Použitá elektrozařízení (televize, ledničky, jiné nefunkční elektrozařízení, počítače,
zářivky, galvanické články, atd.)
• Bio-odpad (zeleň ze zahrad či z údržby zeleně – posekaná tráva, listí, ořezané větve
apod.)
• Nebezpečný odpad (barvy, lepidla, motorové oleje a nádoby jimi znečištěné, kapalné
a tuhé chemikálie, pesticidy atd.)
• Objemný odpad (starý nábytek, umyvadla – toalety, kuchyňské linky apod.)
• Stavební odpad (stavební suť, např. cihly, beton)
• Pneumatiky (opotřebených pneumatik pro osobní automobily se můžete zbavit
v rámci jejich zpětného odběru)
• Zbytkový odpad (vše, co nelze zařadit do výše uvedených skupin, patří do popelnice
na směsný komunální odpad – zbytky potravin, nepoužitelné předměty denní
potřeby, hygienické potřeby, rozbitý porcelán, keramika, zrcadla, znečištěný papír
a textilie, vychladlý popel apod.)

K čemu slouží po obci rozmístěné velkoobjemové kontejnery
Tyto kontejnery jsou po obci rozmístěny v lokalitách, kde nelze celoročně (zejména v
zimním období) zajistit, pravidelný svoz odpadu tak, jak je to v jiných částech obce. Hůře
dostupná místa pro svoz jsou například horní Radvanice, dolní Radvanice, Slavětín a
Paseky. Do těchto kontejnerů patří, stejně tak jako do popelnic, pouze jen komunální odpad
specifikovaný výše jako zbytkový odpad. Bohužel, praxe je trochu jiná. V těchto nádobách
na odpad se pořád ve velké míře nacházejí ostatní složky odpadu od papíru až po
pneumatiky. Pro uložení dalších složek (zejména využitelného odpadu) slouží kontejnery
na tříděný odpad, které jsou v dostatečném množství rozmístěny po obci. V obci rovněž
probíhají dvakrát do roka sběry nebezpečných a objemných odpadů, sběr kovů a použitého
elektrozařizení. Je potřeba třídit správně, má to smysl. Tříděním dáváte odpadu druhou
šanci.
Štefan Krajniak, místostarosta obce
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ZPRÁVY Z BANÍKU
Výsledky žáků:
Tréninky žáků:
úterý a čtvrtek od 16.30 do 18 hod

11. 4. Úpice/Rtyně – Radvanice 4:2, 4:0
18. 4. Radvanice – Rudník 1:1, 3:0
25. 4. Radvanice - Dolní Kalná 3:0, 4:1
2. 5. Vítězná – Radvanice 1:0, 6:3
7. 5. Radvanice - Pilníkov/St. 2:0, 4:2
9. 5. Radvanice – Žacléř 2:4, 5:2

Výsledky mužů :
12. 4. Hostinné B. – Radvanice 2:0
19. 4. Ber/Žacléř B. - Radvanice 1:3
25. 4. Radvanice - Kuks 3:1
2. 5. Radvanice - Chvaleč 1:1 na penalty to
Baník dal!

Touto cestou by chtěl kolektivu trenérů
poděkovat za předvedené výkony! Zvláště
vyzdvihuji výkony našich vycházejících
hvězdiček: Tonína Binka, Barči Tomíkové
a malého Albiho Císařovského. Baví
fotbalového diváka svými kousky
a vstřelenými góly! Tímto také vyzývám
ostatní, koho baví fotbal a chtějí slyšet
aplaus od diváku po vyhraném utkání, aby
se k mám připojili!

FK Baník děkuje za sportovní
a slušnou podporu našim fanouškům!
Rozpisy zápasů obou mužstev jsou na
Baníkovské nástěnce!
Sportu zdar a radvanickému fotbalu zvlášť.
FK Baník Radvanice

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

Rulíková Edeltraud

86

Filip Josef

86

Kasper Helmut

75

Grunt Vladimír

65

Drábková Zdeňka

60

Světlíková Miluše

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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INFORMACE
OD SDH
Opět máme další měsíc za námi
a Vy teď máte v rukou další vydání
Radvanického zpravodaje.
Jako v každém čísle bych se i tentokrát poohlédl
zpět… Jako každý rok se i tentokrát 30. 4. uskutečnil
průvod strašidelných masek – slétly se převážně
čarodějnice, které doprovázely další masky až
k místní hasičské zbrojnici. Tam už na ně čekaly
soutěže, hudba a v neposlední řadě
podpálení vatry a hlavně všemi tak
očekávaný ohňostroj.
Doufám, že nikoho z vás neodradilo
chladné počasí a příští rok se
v čarodějnickém sejdeme znovu.
Také bych chtěl touto cestou poděkovat
všem sponzorům „čarodějnic“ – hlavně
firmě Gemec-Union a.s.
Petr Lukášek, velitel SDH
a JSDH Radvanice

VÝLET DO
TONGA
24. března 2015 hasiči
uskutečnili za podpory
Obecního úřadu Radvanice
výlet do zábavního centra
„Tongo Hradec“.
47 dětí a 9 dospělých si užili
skvělý den plný pohody.
Děkujeme za Váš zájem.
Na podzim znova!!
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Julka a Mirka

HASIČSKÝ
KROUŽEK
My vám ty medaile
přivezeme…
Zatím se nám to daří a statečně bojujeme
o cenné body do celoročního součtu
umístění.
24. dubna jsme za podpory některých
z rodičů, tímto jim za to děkuji a ocení to
především děti, v Malých Svatoňovicích
za slunečného počasí zabodovali.
8. 5. jsme zavítali autobusem společně
s kamarády z Malých Svatoňovic do
Jaroměře, kde poprvé soutěžili i dorostenci.
Celý den jsme strávili na krásném stadionu
a zaslouženou odměnou po celodenní snaze
nám byla kromě medailí obrovská zmrzlina.
Připravujeme se dvakrát týdně na soutěž
do Hajnice a na okresní kolo do Úpice.
Naším maskotem je žirafa a nejen na
našich trikách vzbuzuje obdiv. Stále sbíráme
víčka od pet lahví a piva – chceme si
nastřádat na nové dresy, protože naše
bavlněná trika jsou nám malá. Děkujeme,
že nám pomáháte. Každé víčko se hodí.
Víte-li, nebo znáte-li člověka nebo firmu,
která by se za to, že jí budeme nosit logo její
firmy, podílela na nových dresech, tak sem
s nimi.
Držte nám prosím i nadále palce a buďte
nám nakloněni. Děkujeme.
Trávíme čas s vašimi dětmi a jsme tomu
rádi.
Výsledky jsme zapsaly do tabulky.
Posuďte sami, jak se zlepšujeme.
vedoucí hasičského kroužku Julka, Mirka

jméno

M. Svatoňovice

přípravka

místo čas

Burdychová Kateřina

16

53,28

Olah David

12

44,67

28

26,79

Jaroměř

mladší chlapci
Šebek Matěj
Zdeněk Vancl
mladší dívky
Dimterová Anna

17

23,69

15 21,61

Cirková Sabina

29

26,56

34 27,17

Fajkusová Nikola

3 19,07

Lukášková Natálie

25

25,09

18 22,28

Lukášková Karolína

61

70,17

41 30,06

Novotná Leontýna

39 29,50

Paťavová Veronika

49

35,83

49 36,46

Zachovalová Bára

21

24,78

30 26,15

Zubričanová Nikola

1

17,04

1 16,27

Fajkusová Denisa

11

17,01
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Vanclová Lenka

3

14,91

11 15,50

Klabíková Kristina

44

27,64

53 29,00

starší dívky
15,32

Vanclová Markéta

55 42,84

Nováková Veronika

44 20,75

starší chlapci
Klabík Jakub

7

16,13

20 16,62

Krajniak Kryštof

8

16,33

6

Kučera Josef

27

20,00

46 22,03

Svoboda Robert

11

16,98

30 17,77

Zachoval Adam

6

16,11

16 16,11

15,01

Dorost Jaroměř
Klabík Jakub

31

26,06

Krajniak Kryštof

16

22,06

Svoboda Robert

23

24,24

Zachoval Adam

32

26,46

Panochová Iveta

12

21,10

a občas i Pavel a instruktor Dominik
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EXKURZE DO LIBERCE
Vyjeli jsme 28. dubna – celý vyšší
stupeň. Počasí nám nepřálo, ale to nám
nezkazilo zážitky. Navštívili jsme moderní
centrum iQLANDIA, kde jsou stovky
zajímavých exponátů. Vystavené pomůcky
si každý mohl vyzkoušet a ověřit si svoje
znalosti z biologie, fyziky, chemie
a zeměpisu.
S největším zájmem se asi setkaly
pomůcky v posledním patře, zaměřené na
fyziku, konkrétně na šíření zvuku. Také si
každý mohl vyzkoušet Hvězdný kolotoč.
Ten kdo ho vyzkoušel, mohl na vlastní
kůži poznat pocity kosmonautů při cestě do
vesmíru. Bez povšimnutí nezůstal Geolab,
kde se žáci podívali, jak to vypadá
v samém nitru naší planety, co všechno se
skrývá pod povrchem České republiky.
A zde několik slov našich žáků:
Věra Štěpánková: „V areálu mě nejvíce
zaujal simulátor vichřice. Šla jsem do něj
nejméně pětkrát. Zajímavé bylo i ohnivé
tornádo.“
Leoš Mádr: „Nejvíce mě nadchl simulátor
stavu beztíže a simulátor zemětřesení.“
Jirka Poslt: „Procházel jsem oddělení o
lidském těle. Dozvěděl jsem se tam nové
věci, které budu potřebovat, až budu
velký.“
Adam Horký: „Výlet do iQLANDIE byl
jedinečný zážitek ze světa fyziky, chemie,
vesmíru, člověka a vodních živlů.“
Štěpán Sedlák: „V druhém patře mě
zaujalo zrcadlové bludiště a výroba
ohromných bublin. Výlet se mi líbil,
protože mě pobavil a naučil jsem se nové
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věci.“
Dominik Halámek: „Pro mne to byl úžasný
zážitek. Nejvíc se mi líbil robot, kterému
jsem něco nařídil a on to udělal. Dozvěděl
jsem se spoustu informací o člověku i o
vesmíru.“
Žáci zhlédli i zábavnou chemickou
show, při které viděli, jak lze přelévat plyn,
jak se chová zkapalnělý dusík i jak hoří
vodík.
Exkurze do iQlandie dětem pomohla
přiblížit probírané učivo a zábavnou
formou a vlastní zkušeností si ověřit
některé poučky a zákony, které se ve škole
mnohdy jeví jako velká nuda.
Pak jsme se autobusem přesunuli
do nejstarší botanické zahrady v naší
republice. Skleníkový areál je složen
z deseti pavilonů. Dětem se líbily tropické
rostliny, ohromné kaktusy, orchideje,
masožravé rostliny, krásně rozkvetlé
bonsaje, ryby a krokodýl. Také objevily
kameny s otisky rostlin, které pocházely
z Radvanic a ze Slavětína.
Na závěr slova Tomáše Poskočila:
„Děkuji škole, že zorganizovala tak
skvělou akci, kde jsme získali nové
informace a doplnili si ty starší, které jsme
už zapomněli.“
A my učitelé chceme poděkovat vedení
obce za poskytnutí autobusu a tím i
možnost podniknout tuto akci.
Mgr. Hana Diblíková

DEN ZEMĚ V ZŠ
Den Země jsme oslavili sběrem papíru i úklidem
potoka.
Středa 15. dubna 2015 proběhla v radvanické základní škole v duchu oslav Dne Země,
který si lidé na celém světě připomínají 22. dubna. Smyslem akce je upozornit na nutnost
ochrany životního prostředí a šetrného a k naší planetě ohleduplného způsobu života.
Už od rána byl u školy přistaven kontejner na sběrový papír. Jeden však zdaleka
nestačil, papíru se sebralo zhruba sedm a půl tuny! Na tomto skvělém výsledku mají,
kromě žáků a zaměstnanců školy, velkou zásluhu také obec Radvanice (odevzdala přes
tunu papíru) a paní Pročková a firma Vimmar. Děkujeme všem, kteří se na sběru papíru
podíleli!!!
Žáci druhého stupně ráno zhlédli dokumenty o znečišťování naší planety a devastaci
tropických pralesů, k čemuž dochází mj. díky nešetrné spotřebě, plýtvání a bezohlednému
chování jedinců i velkých firem. Měli jsme možnost se zamyslet, jak chování každého
z nás ovlivňuje život i na vzdálených místech zeměkoule a jak např. souvisí naše
nakupování a každodenní konzumace výrobků obsahujících palmový olej s týráním
a vymíráním orangutanů.
Poté se děti i dospělí vydali upravovat a čistit okolí školy, ale také potok, na jehož
březích se našly neuvěřitelné „úlovky“ jako téměř nekonečná role igelitu. Ve spolupráci
s obcí bude odpad odklizen a zlikvidován.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto panu
Divišovi ml., majiteli firmy
NA HRANICI spol. s. r. o., za
poskytnutí několika kubíků
štěpky, kterou jsme velmi rádi
využili k parkovým úpravám
našeho školního pozemku.

Mgr. Robert Hager

Nejlepší sběrači papíru:
1. Nikol Pročková 1670 kg
2. Jakub Šebek 384 kg
3. Ondřej Vojáček 354 kg
4. Nikola Zubričanová 326 kg
5. Adéla Stonjeková 263 kg
6. Veronika Paťavová 239 kg
7. Václav Kůs 233 kg
8. Leoš Mádr 204 kg
9. Veronika Prášilová 175 kg
10. Kateřina Spitzerová 146,5 kg
11. Amálie Mihulková 112 kg
Děkujeme!

Mgr. Robert Hager
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ZPRÁVA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
I naše děti vědí, že
na Den Země se uklízí
a proto jsme se všichni
vydali uklidit les nad
školkou, kam si
chodíme hrát. Moc nás
to bavilo a na malém
prostoru jsme nasbírali
6 pytlů odpadků.

30. 4. do školky
nepřišly děti, ale přišli
čarodějnice
a čarodějové. Všichni
společně jsme si
zatancovali, zalítali na
koštěti, udělali přehlídku
a na zahradě si každý
našel svou čarodějnici.

Se staršími dětmi chodíme na delší procházky. Byli jsme v horních Radvanicích
prohlédnout si chaloupky a nakrmit ovečky pana Seidla. Jiný den jsme se vydali na
Slavětín k hrázi, kde jsme pozorovali velké množství
žabiček.
Počasí nám přálo a celý měsíc utekl jako voda.
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Renáta Kašparová

VOX RADVANICE Z. S. VÁS ZVE:
27. 6. 2015 od 13 hod u Pensionu a restaurace Radvanice na
POHÁDKOVÝ LES - přijďte se svými dětmi přivítat prázdniny
s pohádkovými postavami a dětmi z TV STARS – hvězdy z českých filmů a seriálů a jejich
vystoupení - humor, písničky, taneční čísla a soutěže.
11. 7. 2015 od 18 hod u Pensionu a restaurace Radvanice na ,,Hudbu bez hranic“ – díl 2.
COUNTRY VEČER – dvě country kapely a vystoupení taneční skupiny STAR WEST
z Trutnova.

Petra Spitzerová

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
Mimo uvedené dny budeme fungovat v normální ordinační době.
Děkujeme za pochopení.
MUDr . Ladislav Záveský

Datum

Den

Ordinační doba

Místo ordinace

Ordinující lékař

13.7.

Pondělí

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

14.7.

Úterý

8:00-12:00

Chvaleč

MUDr.Ladislav Záveský

15.7.

Středa

13:30-17:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

16.7.

Čtvrtek

8:00-12:00

Jívka

MUDr.Ladislav Záveský

17.7.

Pátek

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

20.7.

Pondělí

13:00-15:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

21.7.

Úterý

22.7.

Středa

13:00-16:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

23.7.

Čtvrtek

13:00-15:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

24.7.

Pátek

27.7.

Pondělí

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

28.7.

Úterý

8:00-12:00

Chvaleč

MUDr.Ladislav Záveský

29.7.

Středa

13:30-17:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

30.7.

Čtvrtek

8:00-12:00

Jívka

MUDr.Ladislav Záveský

31.7.

Pátek

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský
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NÁPRAVA
DEZINFORMACÍ
V 25. Radvanickém zpravodaji byl
uveřejněn článek „TENTOKRÁT BEZ
CENZURY“. Dovolte, abych reagovala
na některé informace, které se mě osobně
týkají.
Protože mé podnikání záleží na
radvanické veřejnosti, je mým bytostným
zájmem mít dobrou ne-li skvělou pověst.
Z tohoto důvodu mě pohoršila některá
sdělení ve zmíněném zpravodaji. Nechci,
aby si občané Radvanic mysleli,
že parazituji na naší obci. Bylo napsáno,
že obecní úřad uzavírá naprosto nevýhodné
nájemní smlouvy. K tomuto jen tolik: Svoji
smlouvu na pronájem nebytových prostor
v č.p. 20 jsem podepsala 25.1.2013 to
znamená, že byla uzavřena s minulým
vedením obce a to za následujících
podmínek:
Nájem za pronajatou plochu 180 m2
a 800 m2 zahrady ve výši 29.040,- Kč
včetně DPH. Za dodávku tepla, za vodné
a stočné částku 52.272,- Kč včetně DPH.
Částka za služby byla stanovena podle
spotřeby v předešlých letech. Před
uzavřením této smlouvy byly částky
odděleny. Ke spojení plateb došlo proto,
že se obec stala plátcem daně z přidané
hodnoty (DPH). Celkem obci zaplatím
81312,- Kč.
Pro doplnění informace uvádím, že
ze 180 m2 pronájmu je 124 m2 vytápěné
plochy a z toho je 20 m2 sociální zařízení,
které je využíváno nejen návštěvníky
hospody, ale slouží současně jako veřejné

toalety, byť veškeré náklady (voda, toaletní
papír, úklid) platím já. Pro úplnost ještě
uvádím, že za byt, který mám pronajatý
ve stejné budově platím řádný nájem, jenž
mi stanovila firma BYTY RADVANICE
s.r.o.
Pan Lindauer ve svém článku zapomněl
uveřejnit pro srovnání svoji nájemní
smlouvu s obcí. Já vím proč! Jestli to
zajímá i Vás, vážení spoluobčané, dojděte
si na OÚ, kde Vám žádané informace na
písemné požádání sdělí (podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších
předpisů). Já si tyto informace vyžádala
a také za ně zaplatila. Teď pro srovnání:
já za 1m2 pronajaté plochy platím
nájem 24,48 Kč on 1,73Kč. V mé ceně je
započítán i pronájem zahrady, v jeho ceně
je započítán pouze penzion a víceúčelový
sál. Do této kalkulace jsem nezahrnula
pronájem pozemků okolo penzionu
(pergola, dětské hřiště, parkoviště
za penzionem atd.).
Možná teď namítnete něco
o energetických nákladech v objektu
č.p.170. Tak k tomu jen tolik: co se týká
těchto nákladů je samozřejmé, že čím větší
objekt, tím větší náklady na energie.
Otázkou zůstává, jestli si pan Lindauer
neukrojil příliš velký kus koláče, na který
nestačí.
A teď se ptám, kdo na koho doplácí,
kdo na kom vydělává? Každý ať si odpoví
sám. Mohla bych se, myslím i úspěšně,
ohradit proti zveřejňování informací o mně
a mém podnikání, ale stačí mi, když náš
zpravodaj uveřejní můj příspěvek.
Pokračování na str. 13.
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Pokračování ze str. 12.

Tím dá možnost občanům Radvanic udělat
si celistvý obraz o situaci, kterou se pan
Lindauer snaží vyvolat.
Vážení spoluobčané, věřím, že nakonec
i on uzná, že pomlouvačnou kampaní nic
nezíská. V otráveném prostředí se nejen
špatně dýchá, ale i žije a už vůbec se velmi

Domov
A
Rodin a

špatně pracuje. Já sama v Radvanicích žiju
pomalu celý život. Řeknu Vám však, že to
co se tady děje v současné době, nemá
obdoby. Ptám se, kde se v některých lidech
bere ta nenávist a zloba. Důvod?????
Proč??????
Jana Cinková

Centrum náhradní
rodinné péče

Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina se sídlem v
Trutnově, ul. Pražská 59 bylo založeno v roce 2009. V současné
době spolupracuje v Libereckém a Královéhradeckém kraji s
více než 70 rodinami a své služby nabízí i zájemcům o náhradní
rodinnou péči a široké veřejnosti. Centrum Domov a rodina
(DAR) zajišťuje poradenskou činnost, rozvoj v oblasti vzdělávání, umožňuje setkávání a sdílení prožitých zkušeností.
Na pracovníky centra se mohou tedy obrátit všichni ti, kdo
mají zájem se do procesu náhradní rodinné péče zapojit,
chtějí se o tomto tématu dozvědět více a samozřejmě ti,
kteří už svěřené dítě vychovávají.
Centrum poskytuje také vzdělávací semináře, které jsou koncipovány v souladu se zvyšováním znalostí a dovedností pro osobu
pečující. Významnou úlohu plní při setkávání dítěte, pěstounů a
biologických rodičů. Vzdělávání a setkávání probíhá nejen přímo v trutnovském centru, klienti jsou zváni také na víkendové
pobyty. Zde na ně čeká plno nových zážitků i vědomostí.
Centrum DAR se snaží pomoci, doufáme, že jeho snaha je a
bude přeměňována v lepší životní situaci všech těch, kteří se na
nás obrátí.

www.centrumdar.cz
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PRO NÁJEMNÍKY
V OBECNÍCH
BYTECH
Žádáme nájemníky, aby si
veškeré soukromé věci odložené ve
společných prostorech domu, které
tam nepatří, uklidili do vlastních
sklepů.
Sušárny jsou určeny na sušení
prádla, kolárny a kočárkárny na
odkládání kol a kočárků…nic
víc….!!!
Bohužel jsem se opět (jako každý
rok) přesvědčila o opaku. Byly
kontejnery na jarní úklid a ve
společných prostorech domů - na
chodbách, v prostorech mezi sklepy,
sušárnách, kolárnách, pod schody
se nacházelo mnoho nepotřebných,
starých, rozbitých, zničených
soukromých věcí nájemníků.
Např. gumy od auta, televizory,
lednice, skříně, sedací soupravy,
rozbité kočárky, vánoční stromky,
krabice vánočních ozdob, rozbité
stolky, plné krabice papírů, novin
a plastových nádob, zničených
plesnivých kočárků, hader
a ostatních podobných věcí….
Vaše takové asi nepotřebné věci
odložené z Vašich domácností si
uklízejte do svých sklepů….Pokud
se jich přece jenom chcete zbavit,
využívejte kontejnery na jarní úklid
nebo sběrný dvůr v Trutnově.

BYTY RADVANICE S. R. O.
Poznatky o kouření a pohozených nedopalcích
nebo-li vajglech……
V poslední době se rozmohlo kouření
z oken, balkónů, mezi domovními dveřmi
domu, aby náhodou to doma v bytě
nesmrdělo. Nic ale nepůsobí tak hrozivě, jako
plné sklenice u vstupních dveří domu, nebo
na oknech bytů, nebo jsou odložené na
schránkách, ať se všichni podívají. To
nejhorší je, když se nedopalek prostě
zahodí….
Pod okny, balkóny i u hlavních dveří, kde
nejsou sklenice, toho můžete nahrabat
krabičky. Ano, nedopalky nejsou tak lehce
rozpustné a rozložitelné, ale lidem to nevadí,
hlavně, že „ten vajgl“ někde zahodí…..nebo
vhodí do kanálu….ať se na čističce pohrabou
na česlech……
Toto si ovšem nájemník sám neuklidí, jako
plnou skleničku, které se hromadí u
dveří….jednodužší je donést si jinou, nežli
stávající prostě vysypat…..

Dagmar Knaiflová
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Chcete se vrátit do dob fárání? Připomenout si těžkou práci našich předků?

Přijďte k nám do DOLU BOHUMÍR
otevíráme 1.6.2015
Prohlídky:

denně - v 9, 11, 13 a 15 hodin - do 30. září

Vstupné:

dospělí 120,- Kč, děti/studenti/senioři 70,- Kč

Organizované skupiny od 20 osob: dospělí 100,-Kč, děti/studenti/senioři 50,- Kč.
Větší skupiny prosíme o telefonickou objednávku 24 hodin předem.
Důl najdete v areálu společnosti Gemec - Union a.s., 542 13 Jívka 187
Veřejnosti bude zpřístupněna štola Bohumír, východní část chodby ve spodní sloji Bohumír,
prostor bývalé strojovny těžního stroje pro dopravu na spodní patra, návštěvníci budou moci
nahlédnout i do dobře zachovalé části stěnové dobývky. Na trase je čeká zajímavá geologie
sedimentárního ložiska, paleontologický nález, obnovená původní výztuž, figuríny horníků
při práci i nálezy zbytků původní výztuže a nářadí.
V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 499 829 842, 724 805 646, 724 633 284
nebo e-mailu: Kveta.Dufkova@gemec.cz, http://www.djs-ops.cz
Zdař Bůh!
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oddíl mládeže

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ÚPICE

Trasa je dlouhá 8 km.

odpovídají autoři článků.

pořádá v sobotu

20. ČERVNA 2015
20. ročník akce rodinné turistiky

Po stopách loupežníka
Lotranda

Start: Malé Svatoňovice, náměstí od 8,30 do 11,00 hod.
Cíl: Jestřebí bouda od 10,00 do 14,00 hod.

Cestou potkáte pravé „Loupežníky z Brend“ a další pohádkové postavy.
Pod jejich dohledem si děti vyzkouší své dovednosti.

Odměnou pak pro všechny bude pravý loupežnický diplom od Lotranda. Na zpáteční cestě můžete navštívit
rozhlednu „Žaltman“, nebo novou rozhlednu „Na Markoušovickém hřebeni“.
Jedinou podmínkou účasti je dobrá nálada a doprovod rodičů, dědečků, babiček, tetiček, strýčků nebo
jiných dospělých.
Startovné 10,- Kč
Do Jestřebích hor srdečně zve pořadatel KČT Úpice a jeho oddíl mládeže.

s názorem redakce. Za věcnou správnost
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