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Informace z 25. zasedání zastupitelstva obce
Sice jsme již v lednu roku 2017, ale patří se vrátit k listopadovému jednání
zastupitelstva obce Radvanice.
Hostem listopadového zasedání byl Mgr. R. Hager, ředitel ZŠ a MŠ Radvanice. Ten
hned v úvodu přednesl výroční zprávu školy za školní rok 2015/2016. Podrobná zpráva
obsahovala veškeré důležité informace z provozu školy a školky za minulý školní rok.
Následně Mgr. Hager požádal o doplnění Školské rady o dva členy z řad ZO, jelikož
skončilo její 3-leté funkční období. Doporučenými zástupci zřizovatele byli zvoleni
R. Mihulková a K. Olah.
Po projednání rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace na volby do
zastupitelstva KHK bylo dalším důležitým bodem projednání dodatku ke smlouvě
s TRANSPORT Trutnov s.r.o. na svoz odpadů. Upozorňuji, že se tímto dodatkem
nejedná o zdražení poplatků pro občany. Firma Transport Trutnov s.r.o. požadovala
zdražení svozu odpadu již v roce 2014 a to o 10%, které nebylo akceptováno. Schválený
návrh dodatku zvyšuje náklady obce pouze o 3%, což v celkové výši je roční zvýšení
o cca 15.000,-, které by nemělo položku odpadového hospodářství v rozpočtu obce nijak
ohrozit. Musíme také brát v potaz, že firma začala vyvážet novou lokalitu A23 „Pod
lanovkou“ a ke zvýšení nedošlo již 4 roky.
Dalšími neméně podstatnými body jednání bylo:
- projednání smlouvy o právu provést stavbu a o zřízení služebnosti,
- projednání smlouvy s Městskou knihovnou v Trutnově o dotaci na nákup knih do
výměnných fondů knihovny,
- projednání propachtování pozemku p.p.č. 266/1 v k.ú. Radvanice v Čechách,
kde všechny tyto projednávané body byly schváleny.
V bodě různé bylo hned v úvodu projednáno zvýšení ceny vodného a stočného.
Společnost VODA-RA s.r.o. již od začátku roku 2016 polemizujeme s cenou vodného
a stočného v naší obci. Z jejich statistik odběr vody stále klesá a provozní náklady
s dodávkou vody a likvidací odpadních vod naopak stoupají. V příštích letech plánuje
s obcí, jakožto investorem, nákladnou rekonstrukci technologie ČOV a některé nové
připojení na veřejnou kanalizaci. Dalším problémem jsou stále se opakující poruchy na
vodovodní síti na trase do Dolních Radvanic. V průběhu roku 2017 budou instalovány nové
měřiče vody, budou provedeny některé plánované opravy a instalace nových vodovodních
přípojek. Vše samozřejmě musí společnost financovat a současný výnos bohužel již toto
nepokrývá. Proto dochází k čerpání rozpočtových položek obce, které jsou plánovány na
jiné projekty. Zastupitelstvo obce Radvanice, jako valná hromada
Pokračování na str. 3.
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společnosti VODA-RA s.r.o., schválilo úpravu cen vodného a stočného v obci
Radvanice od 1. 1. 2017. Cena vodného se upravuje na 25 Kč a cena stočného na 15 Kč.
K této ceně bude připočtena daň ve výši 15 %.
Dále bylo v bodě různé schváleno:
- přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím Královéhradeckého
kraje na výdaje jednotky SDH Radvanice,
- projednání vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 243/7,
- žádost o dar na nabíječ AED - p. L. Dufka,
- žádosti o dar SDH – „Mikulášská nadílka“ a „Mikulášská zábava“,
- podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na akci „Energeticky
úsporná opatření objektu školní družiny a jídelny – Radvanice“,
- dodatek ke smlouvě s firmou REPARE TRUTNOV, s.r.o. na více a méně práce v rámci
projektu „Oprava místní komunikace Radvanice do místní části Studénka“. Celková
cena za provedení díla se dodatkem snížila na částku 1.519.168,56 Kč bez DPH. Více
práce byly způsobeny mírnou odchylkou v následném skutečném zaměření vůči
projektu. Oproti tomu k méně pracím došlo snížením procentuálního podílu pojiv
a cementu, které bylo doporučeno na základě provedeného geologického průzkumu
a výsledků uvedených v protokolu ze zkušební laboratoře a písemně odsouhlaseno
zpracovatelem projektové dokumentace. Úspora celkem činí zhruba 300.000,-. Je
logické, že tímto dojde i k ponížení dotací, ale zároveň s tím souvisí i snížení výdajů pro
obec.
V diskusi se p. Lukášek dotazoval na možnost reklamace uvolněných obrubníků na
komunikaci v lokalitě A23 I. etapa. Starostou bylo odpovězeno, že některé zjištěné závady
byly odstraněny firmou při výstavbě II. etapy. V případě zjištění nových poznatků bude
závada na díle zhotoviteli nahlášena. Dále se dotazoval na chodník do této lokality.
Bohužel obec může budovat pouze to, na co finančně dosáhne. Prioritně se na příští rok
plánuje dovybavení lokality veřejným osvětlením. Přístupový chodník bude následovat
dle možností a nutnosti.
I tentokrát patřilo na závěr slovo starostovi obce s přednesením informací o činnosti
úřadu. Jednalo se o informace v souvislosti s:
- tvorbou rozpočtu 2017,
- vyúčtování dotačních titulů - opravy silnice, tatry a střechy DPS,
- opatrovnictví, kde byl 1 opatrovanec předán Magistrátu HK a u dalšího probíhá soud
o určení opatrovníka,
- schůzkou se spolky z důvodu sestavení plánu akcí 2017, kde zároveň jsou všichni
organizátoři veřejných akcí vyzváni k podání informací
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o akcích, které by mohli narušit noční klid, vzhledem k tvorbě vyhlášky
poděkováním za sbírku pro Diakonii Broumov,
vítáním občánků, přivítáno bylo 5 chlapců a 1 dívka. Přejeme hodně štěstí do života.

Další, v pořadí 26. jednání zastupitelstva obce Radvanice, se konalo 15. 12. 2016 od
18.00 hod. Informace přineseme v únorovém
čísle.
Tomáš Němec, starosta obce

SLOVO PANA STAROSTY
Vážení spoluobčané,
listopadem jsme započali 3. rok našeho
volebního období. Přiznám se, že to byl
a stále je nelehký úkol. Průběžně se učíme
nové věci a každý den je pro nás dalším
novým poznáním ve složité problematice.
Zajisté všichni máte své zkušenosti s úřady
a úředníky. Papír, lhůta a razítko stále
vládne nade vším. To je i pro nás dost
zatěžující. I tak si troufám říci, že přes
veškeré problémy byl a je chod obce
zachován.
Bohužel nás neminulo mírné zvýšení
poplatků za hrobová místa a vodné se
stočným. Vím, že to jsou nemilé kroky,
ale nutné. Snahou bude udržet cenu za
odpady. To však záleží hlavně na Vás,
občanech. V případě správného třídění
a s tím spojených úspor se nabízí i možná
varianta hypotetického zlevnění
v budoucích letech.
Minule jsem psal o hmatatelných
a nehmatatelných výsledcích naší práce,
a že čas teprve ukáže. Je to opravdu těžké
hodnotit. Ty nehmatatelné výsledky
nedokážu ani popsat. To je ta každodenní
činnost, která není vidět, ale je nejvíc
zatěžující. Ovšem jsem rád a vždy nás
to velice potěší, že z hmatatelných

výsledků se povedlo realizovat např.
celkovou rekonstrukci střechy na DPS,
opravu podstatné části komunikace na
Studénky, rekonstrukci Tatry JSDH,
částečně vybavit dětské hřiště a připravit
další projekty na tento rok. Mezi ty
projekty patří výstavba dětských hřišť,
stavební úpravy a energeticky úsporná
opatření objektu školní jídelny a družiny,
oprava střechy školní jídelny a družiny
a revitalizace sběrných míst v sídlišti. To je
naopak to potěšující. Vše je však závislé
na získání dotací, protože i s malým
příspěvkem se lépe buduje. Na ty loňské
projekty se nám podařilo získat na dotacích
zhruba 2 mil. Kč. Dále máme v plánu
chystat projekty regenerace zpevněných
ploch v sídlišti, instalace veřejného
osvětlení v lokalitě A23 a postupnou
rekonstrukci ČOV.
I letos je co zdokonalovat. Stále Vás
nabádám k efektivnějšímu třídění odpadů.
Opětovně slýchám občany, kteří si stěžují
na exkrementy na veřejných prostranstvích
po venčení psů. Ačkoliv jsme důvěřovali
v lidský rozum, budeme muset pracovat
na vyhlášce a následných postizích.
Problémem je i parkování mimo vyhrazená
parkoviště, na kterých je
Pokračování na str. 5.
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dost volných míst. Plánujeme nešvar
spojený s parkováním takřka pod okny
a u vchodů v letošním roce určitě řešit.
Toto ovšem bude v kompetenci Policie ČR,
na kterou Vás tímto předem upozorňuji. Ne
vždy je díky neukázněným řidičům volný
přístup k budovám pro složky IZS.
Závěrem chci poděkovat za spolupráci
jak zastupitelům, tak i Vám občanům. Jsem
rád za každý konstruktivní návrh, názor
a nápad, který je realizovatelný a bude
přínosem pro všechny občany obce. Obec
je chápaná jako společenství lidí a proto

při zapojení společných sil doufám
v prosperitu ke spokojenosti všech.

Rok 2016 je minulostí, pojďme
vstoupit pravou nohou do roku 2017.
Přeji vám rok plný radosti, lásky,
štěstí a hlavně pevného zdraví.
Šťastný nový rok 2017.

Tomáš Němec, starosta obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Nové občánky Radvanic přivítal starosta obce p. Tomáš Němec 19. 11. 2016
Letos bylo pozváno 6 dětí - zúčastnily se:
Sebastian Novotný s rodiči
Daniel Světlík s rodiči

Tomáš Nývlt s rodiči
Matouš Kříž s rodiči
Stela Seidelová s rodiči

Pokračování na str. 6.
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Děti z MŠ si připravily krátká a milá vystoupení pro své budoucí kamarády. Po podpisu
do pamětní kroniky přijaly maminky kytičku, dárek pro své hezké děti a knihu Deníček
děťátka. Naše slavnostní setkání pokračovalo focením dětí, rodičů a jejich příbuzných
u kolébky.
Přejeme našim malým
občánkům a rodičům mnoho
radostných chvil naplněné
šťastnými úsměvy a do
života hodně štěstí.
Děkuji dětem z MŠ, p. uč.
Zachovalové, fotografovi
p. Hrdličkovi a všem
členům SPOZ.
Miluše

Světlíková

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

87

Lukášková Jiřina

65

Urbanová Anna

60

Baková Dagmar

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ZDRAŽENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO
VODA - RA s.r.o., Radvanice 160, 542 12 Radvanice, IČO:48172456, DIČ:CZ48172456
Plánované zdražení vodného a stočného
Vážení spoluobčané, odběratelé
Již od začátku roku 2016 polemizujeme s cenou vodného a stočného v naší obci, jelikož
odběr vody stále klesá a provozní náklady s dodávkou vody a likvidací odpadních vod
stoupají, jsme nuceni ceny nepatrně upravit. V příštím roce plánujeme nákladnou
rekonstrukci technologie ČOV a některé nové připojení na veřejnou kanalizaci. Dále pak
nás tíží stále se opakující poruchy na vodovodní síti na trase do Dolních Radvanic, kde
nám vodovod ničí těžká projíždějící technika. V průběhu roku instalujeme nové měřáky
vody, provádíme opravy a instalace nových vodovodních přípojek a to vše se projevuje
v cenách vodného a stočného.
Proto Vám navrhuji úpravu cen V+S od 1. 1. 2017
Ceny navrhuji upravit takto:
vodné z 23,00 Kč na 25,00 Kč bez 15% DPH
stočné z 12,50 Kč na 15,00 Kč bez 15% DPH
a to vše za 1 m3.

28,75 Kč s DPH
17,25 Kč s DPH

Další informací ze společnosti VODA – RA s.r.o. je, že od roku 2018 nebudeme
přijímat hotovostní platby. Veškeré platby budou jen bezhotovostní stykem, či poštovní
poukázkou.
Děkujeme.
V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici.
S pozdravem
VODA – RA s.r.o.
Radvanice 160
542 12 Radvanice

Radvanický zpravodaj LEDEN 2017
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MIKULÁŠSKÁ S SDH
V sobotu 10. 12. 2016 odpoledne jsme pořádali v Pensionu
Radvanice „Mikulášskou nadílku pro děti“.
Atmosféru obohatil a zpříjemnil svým vystoupením pan MgA. Lukáš
Vláčil z Prahy, který měl pro děti připravený veselý program. Vtáhl je během chvíle do
děje, děti zaujal a ony s ním dobře spolupracovaly, takže o zábavu bylo postaráno.
Děti mimo jiné tančily, zpívaly, bavily se a čekaly na příchod Mikuláše.
Ten se i se svou pekelnou družinou a andělem skutečně objevil. Každý z dětí mu
přednesl nějakou básničku nebo zazpíval písničku a hodný anděl je pak za jejich snahu
odměnil zaslouženým balíčkem.
Nakonec se všichni spokojeně rozešli domů.
Večer jsme připravili také zábavu pro rodiče. Tentokrát v rytmu disca. DJ PETER´S
pouštěl jednu pecku za druhou a přítomným nedal vydechnout.
I přesto jsme našli prostor pro soutěže. Nejvíce se soutěžící vyhecovali pro skládání puzzle.
Účast byla skromnější, ale všichni kdo přišli, se dobře bavili.
Děkujeme všem, kteří se obou akcí zúčastnili a těšíme se zase někdy příště.
Za SDH Radvanice

Radvanický zpravodaj LEDEN 2017
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POMOC
PEPÍČKOVI
V listopadovém
zpravodaji jsme vás
informovali o výši vybrané
částky na "pomoc
Pepíčkovi". Slíbili jsme,
že vás budeme průběžně
informovat, jak se naloží
s vybranými penězi.
V neděli 4. 12. proběhla
schůzka s tatínkem
a Pepíčkem na hasičské
zbrojnici. Při setkání bylo
domluveno, že se Pepíčkovi
vybere zařízení do dětského
pokojíčku.

SBĚR ŽALUDŮ A KAŠTANŮ
…aneb pomáháme
lesní zvěři
Podzim je ve znamení pouštění draků, barvení listí
a také sbírání kaštanů.
U nás na škole je sběr kaštanů a žaludů již tradicí.
Letos žáci 1. stupně a mateřské školky nasbírali celkem
263kg kaštanů a 31kg žaludů.
Mezi nejpilnější sběrače patří:
Barbora Zachovalová 60kg
Michaela Tyšerová 59kg
Tereza Doulíková
57kg

O dalším průběhu vás
budeme nadále informovat.
Za SDH

Renata

Mihulková

Děkujeme i Marii Matěnové (MŠ), Renátě
Nešetřilové, Šárce Nechvílové, Nikole Zubričanové,
Janu Volmanovi, Kateřině Burdychové, Veronice
Paťavové, Lindě Pěkné, Dominiku Borovskému a Denisi
Doulíkovi.
Kaštany a žaludy byly předány mysliveckému
sdružení Lesní statek Radvanice, p. Jiřímu Švorčíkovi
a budou použity pro zimní přikrmování lesní zvěře.
Za ZŠ H. Bitnarová
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NOVOROČNÍ POSELSTVÍ
Milí čtenáři Radvanického zpravodaje, ráda bych, jako
nová učitelka Základní školy a Mateřské školy v Radvanicích, napsala pár řádků při
příležitosti konce roku 2016 a nově příchozího nového roku 2017.
Základní škola v Radvanicích je vesnickou školou, učitelé znají své žáky, panuje zde
přátelská rodinná atmosféra. Děti, které tuto školu navštěvují, se chovají slušně, pozorně,
mravně, zkrátka o sto procent lépe než děti na školách ve velkých městech. Učitelský sbor
je přátelským kolektivem, a to se z mého hlediska odráží na kladném přístupu učitelů
k žákům.
Žáci pilně sbírají papír, účastní se soutěží, pořádají Halloween, Mikuláše a spoustu
dalších akcí. Učitelé připravují pro žáky semináře, projekty, divadla, navštěvují s nimi
zajímavá místa, to vše s cílem naučit děti co nejvíce, dát vzdělání, poskytnout to, co škola
žákům může dát.
Myslím si, že Základní škola a Mateřská škola v Radvanicích je školou mírumilovnou,
progresivní a zábavnou. Vždyť proto je právě onou „Školou pro život“.

Přeji Základní škole a Mateřské škole do nového roku 2017 šikovné žáky,
spoustu nových poznatků v oblasti vzdělávání, nespočet zajímavých aktivit
a v neposlední řadě fungující vazbu mezi žákem, učitelem a rodičem. Neboť
škola má být hrou, má vzdělávat, ale také pomáhat.
Krásný nový rok 2017!
Eva Vlková, učitelka

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Vážení žáci, rodiče, přátelé školy.
Rád bych se touto cestou připojil k přání naší kolegyně a za všechny zaměstnance naší
školy popřál všem do nového roku 2017 mnoho pracovních a životních úspěchů. Speciální
přání mám pro naše deváťáky, kterým přejí jasnou mysl a náklonnost štěstěny při
přijímacím řízení.
Mgr. Robert Hager, ředitel školy
Radvanický zpravodaj LEDEN 2017
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VÝLET DO TŘEBECHOVIC
Ve středu 7. 12. 2016 se žáci 1. stupně ZŠ Radvanice vydali na výlet do Třebechovic pod
Orebem. Cílem této cesty byla návštěva Třebechovického Proboštova betlému.
Je jediným betlémem v České republice prohlášeným za kulturní památku. Celý betlém
včetně mechanismu je vytvořen ze dřeva (hruškového – postavičky). Vznikl před více než
sto lety.
Současně zde byla i výstava:
„Vánoce nejen z perníku“.
Kromě perníkových betlémů
jsme obdivovali betlémy
z čokolády, slaného těsta,
keramiky, skla a vosku.
Dále jsme si prohlédli tvorbu
lichtenštejnského řezbáře
a restaurátora Klause Brandla,
který představil betlémy
z malého knížectví ležícího na
svazích Alp.
Na závěr výstavy mohli žáčci
naší školy zakoupit drobné
dárečky.
Krásný předvánoční čas...

Renáta

Štěpánková
Radvanický zpravodaj LEDEN 2017
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Poslední tvoření roku 2016 se konalo 26. prosince. Vůně minivánoček se linula ze školní
jídelny. Jídelna vyzdobená vánočně-zimně vybízela ke tvoření.
Maminky a babičky si se svými dětmi vytvořily dekorace z Vizovického těsta, nápadité
andílky z vlny a úžasné adventní věnečky. Upekli jsme si vlastnoručně upletené a krásně
vypracované minivánočky a někteří druhý den měli vánočku vlastní výroby ke svačince ve
škole.
Děkujeme všem, kteří se s námi pravidelně zúčastňují našich tvoření, jež se staly tradicí.
Všem přejeme šťastný vstup do Nového roku a těšíme se na shledanou při dalších
tvořeních.
Děkujeme sponzorům - především firmě VIA – NM s.r.o., která nám každoročně
poskytne suroviny na naše jedlé výtvory.
Julča ŠD, Šárka a Jana ŠJ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADVANICE
zve své příznivce na

2. ŠKOLNÍ BÁL
̣ V SOBOTU 21. LEDNA 2017 V PROSTORÁCH ZŠ
̣ ZAČÁTEK V 19. 00

K tanci a poslechu bude hrát:

Relax

Police nad Metují
Předtančení.
Tombola jinak.

Občerstvení zajištěno.

Předprodej vstupenek u paní

Krajniakové v Radvanu.

Místenka 100,- Kč
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ZPRÁVIČKA ZE ŠKOLKY
V sobotu 26. 11. vystoupily děti z mateřské školy u rozsvěcení vánoční stromu
s vánočním pásmem. Moc se jim to povedlo a určitě se všem vystoupení líbilo.
K dětem do školky přišli 5. 12. žáci z deváté třídy převlečeni za čerta, Mikuláše
a anděla. Děti byly odvážné, všechny si podaly ruku s Mikulášem a nikdo neplakal.
Děkujeme za balíčky s ovocem motorkářům, kteří balíčky dětem věnovali jako sponzorský
dar.
Chtěli bychom také poděkovat občanům Radvanic, díky nim se při rozsvěcení stromu
26. 11. vybralo pro děti z mateřské školy 18. 300,- Kč. Peníze jsme už z části utratili
za vánoční dárky. V plánu je též dovybavit logopedickou místnost pomůckami, které
pomohou dětem při nápravě řeči. Za zbytek peněz nakoupíme dětem pomůcky k jejich
rozvoji.
9. 12. proběhla v mateřské škole informativní schůzka ohledně lyžování dětí.
O lyžování je velký zájem.

Přejeme všem správné vykročení do nového roku 2017.
Renáta Kašparová
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OCHUTNÁVKA NA ZŠ
Dne 11. 1. 2017 proběhne na Základní škole Radvanice
ochutnávka a prodej jogurtových nápojů zn. Farmilk.
Výrobky zn. Farmilk jsou
vyráběny v minimlékárně
firmy Farmers, s. r. o.
v Trutnově Poříčí. Mléko pochází z vlastního
chovu plemene Čestr. Čerstvé jogurtové nápoje si
díky šetrnému zpracování a pasterizaci při 85°C
uchovávají přirozený obsah živin. Neobsahují
žádné konzervační láky. Jsou vyráběny s příchutí
- čokovišeň, borůvka, meruňka a černý rybíz.
V nabídce nechybí ani jogurtový nápoj bílý bez
přídavku cukru. V případě zájmu žáků bude
farmářská minimlékárna dodávat do školy čerstvé
jogurtové nápoje každé úterý.
Cena je 20 Kč/ 0,5 l.

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
Ve dnech 18. - 20. 1. 2017 - od středy do pátku nebudou
v provozu ordinace praktického lékaře.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.
MUDr . Ladislav Záveský
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