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Informace z 34. zasedání zastupitelstva obce
Toto zasedání, které proběhlo ve čtvrtek 21. září 2017, přivítalo hned
několik hostů, kteří přednesli své příspěvky v průběhu vlastního programu.
Úvod patřil panu Milanu Dufkovi, který jako preventista obce předložil
svoji zprávu (Radvanický zpravodaj č. 51 – Zpráva preventisty). Ta se týkala
prevence na úseku požární ochrany za období říjen 2016 – září 2017, kterou provádí ve
spolupráci s Lukášem Dufkou, jakožto preventistou SDH. I díky této činnosti
a prováděným kontrolám bylo možné konstatovat, že v obci nebyl řešen v tomto období
žádný požár. Za provedenou dobrovolnou činnost jim patří velký dík. Další poděkování
patří i SDH a výjezdové jednotce. V souvislosti s jednotkou předložil svoji zprávu
o činnosti její velitel pan Petr Lukášek. Potěšující je, že výjezd k požáru byl pouze
v jednom případě a to mimo katastr obce. V dalších 9-ti případech se jednalo o technickou
pomoc. Tou nejmarkantnější pomocí byla likvidace následků větrné smrště z 11. srpna
2017. I zde se projevila nutnost jednotky v obci a její výpomoc v rámci IZS i mimo katastr
obce (Radvanický zpravodaj č. 51 – Poděkování velitele).
V následujících bodech zastupitelstvo:
- vzalo na vědomí vydání příkazu starostou obce k provedení inventarizace majetku
obce Radvanice k 31. prosinci 2017,
- vzalo na vědomí starostou obce vydanou směrnici v souvislosti s naplňováním
povinností dle zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 23/2017
Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, určující „Pravidla
rozpočtového procesu pro organizace zřízené a založené obcí Radvanice“,
- vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2017, kde příjmy a výdaje se zvyšují o
44.990,- Kč,
- schválilo rozpočtové opatření č. 10/2017, kde financování a výdaje se zvyšují o
3.478.980,- Kč,
- schválilo návrh společnosti BYTY Radvanice s.r.o. v souvislosti s výměnou oken
v nájemních bytech na základě podaných žádostí, kde preferovány budou
Jáchymovské domy. Zastupitelstvo zároveň schválilo v rámci této investice změny
nájemních smluv vzhledem k navýšení nájemného v těchto bytech na 35 Kč/m2,
- schválilo zveřejnění záměru směnit p.p.č. 482, 483/2 a 483/3 za 241/2, 231/2 a 231/3
vše v k.ú. Radvanice v Čechách.
V rámci diskuse dostal prostor další z hostů jednání, kterým byl zástupce
provozovatele internetové sítě v obci pan Hála, jednatel společnosti N-SYS s.r.o.
Pokračování na str. 3.
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Vzhledem k nespokojenosti uživatelů došlo
několikrát k oslovení provozovatele s požadavkem o vyjádření se v této
záležitosti. Při dvou následných návštěvách představil provozovatel
zastupitelům obce hypotetický projekt, který byl navržen již v minulosti,
avšak nedotažen do úspěšného konce. Pan Hála navrhl návrat k původnímu
záměru, který počítá s propojením celého sídliště optickým kabelem a zavedení optického
vlákna k jednotlivému uživateli. Požadavkem k této realizaci je odkoupení již uložené
chráničky a umístění technického kontejneru na pozemku obce. Dalším požadavkem je
schválení smlouvy o umístění zařízení v jednotlivých domech. Modernizací by mělo dojít
k odstranění problémů na zastaralých metalických sítích. První fází je zapojení sídliště
a následovat by mělo zasíťování Jáchymovských domů a dalších uživatelů, vše investičně
společností N-SYS. Zapojením sídliště do optiky by se měla jednoznačně zkvalitnit
přetížená služba na stávajících metalických rozvodech.
V diskusi se starosta zajímal o cenu pro konečného uživatele. Odpovězeno bylo,
že tato by měla zůstat totožná s výrazně kvalitnější službou. Nabízí se také rozšíření
o tarify za televizní příjem. Paní Knaiflová se dotazovala na umístění vedení ve společných
prostorách. Na toto pan Hála odpověděl, že se musí každý objekt řešit individuálně.
Pan Gult se zajímal o nabízené balíčky v rámci televizních kanálů. Zde společnost do
budoucna uvažuje o možnosti vlastního sestavení balíčku s jednotlivým uživatelem. Pan
Burdych nepovažuje za nutné odprodávat pozemek na umístění technického kontejneru.
Kontejner je rozměrově např. 3x3 m a s tímto obec zajisté nebude mít problém. Pana
Krajniaka zajímalo, zda se nemůže stát, že se po dokončení investice služba zdraží a že
bude vhodné zakomponovat do případné smlouvy přednostní odkup. Každý uživatel
uzavírá smlouvu sám za sebe s dodavatelem služby. Vše funguje jako u konkurence a je
možné v případě nespokojenosti smlouvu ukončit. I N-SYS má v obci konkurenci
v podobě mobilních operátorů a nemůže si dovolit cenu nesmyslně navyšovat. Diskuse na
toto téma byla zajímavá a většina nejasností byla vysvětlena. Nyní je nutné zjistit cenu
chráničky, diskutovat o návrzích smluv a zároveň zazněla i varianta získání konkurenční
nabídky.
Závěr patřil informacím z úřadu, které se týkaly těchto záležitostí:
- probíhající rekonstrukce družiny a jídelny, která se blíží k dokončení,
- nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Tomáš Němec, starosta obce
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DOTACE V OBCI I.
Dětské hřiště v Radvanicích.
V průběhu měsíce října byla provedena firmou B plus P s.r.o. realizace akce „Dětské
hřiště Radvanice“. Plánované celkové náklady na tuto opravu dle smlouvy o dílo
v souvislosti s veřejnou zakázkou by měly dosáhnout částky 633.136,14 Kč. Na dotacích z
fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla rozhodnutím schválena dotace 400.000 Kč.
K přesnému vyúčtování dojde po předání díla a ukončení projektu.
Projekt „Dětské hřiště v Radvanicích“ byl realizován za přispění prostředků
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny v Radvanicích.
V rozmezí měsíců červenec až říjen byla provedena firmou BAK stavební společnost,
a.s. realizace akce „Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny
v Radvanicích“. Náklady na tuto akci dle smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou
byly plánovány na 5.314.822,63 Kč. Na dotacích z fondů Ministerstva životního prostředí
ČR byla rozhodnutím schválena dotace 1.285.420,80 Kč. K přesnému vyúčtování dojde po
předání díla a ukončení projektu.
Projekt „Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny v
Radvanicích“ byl spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními
fondy v rámci Operačního programu životní prostředí.

ČISTOTA
VODY

KVALITA
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU
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DOTACE V OBCI II.
Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny v Radvanicích střecha.
V měsících červenec až srpen byla provedena firmou BAK stavební společnost, a.s.
realizace akce „Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny
v Radvanicích - střecha“. Náklady na tuto akci dle smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou
zakázkou byly plánovány na 1.056.404 Kč. K přesnému vyúčtování dojde po předání díla
a ukončení projektu.
Projekt „Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny
a družiny v Radvanicích - střecha“ investovala Obec Radvanice zcela
z vlastních prostředků.

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

91

Matěnová Jarmila

86

Hořanský Zdeněk

82

Kasperová Gertruda

80

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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INFORMACE Z HASIČSKÉHO KROUŽKU
Úspěšné vykročení do nové sezóny. 23. září proběhl náš první letošní
závod, kterým se zařazujeme do jarního okresního kola s PÁTÝM místem.
Jely jsme s těmi nejmenšími a říkaly jsme si, že budeme rády, když trať
v délce tří kilometrů doběhnou a zdraví a celí se nám vrátí do cíle. Počasí bylo
přímo podzimní. Havlovice nám připravily krásné zázemí, soustředili jsme se na výkon. Děti
si opakují uzle i značky. Nervozita stoupá. Los nám dal startovní číslo 22 a 25. 2,5 hodiny
čekáme na start. Složení hlídek: Tadeáš Stonjek, Anna Záveská, Jan Záveský, Marie
Matěnová, velitel Sabina Ciroková. Hlídka 25: Velitel Bára Zachovalová, členové Kateřina
Burdychová, Veronika Paťavová, Bára Záveská, Klára Machatová. Poprvé střílíme do
sklopných terčů. Dnešní závod je o spoustě poprvé. Máme mezi sebou hodně menších hasičů,
kteří poprvé běží závod a statečně reprezentují SDH a obec Radvanice 5. a 15. místem a tím
vytváří perfektní podmínky pro jarní soutěž v kategorii mladší. V kategorii starší bohužel
nemáme takové obsazení, aby mohlo soutěžit celé družstvo. Svou premiéru coby mladší
dorostenka si odbyla Nikola Zubričanová a i ona si vytvořila pro jaro skvělou pozicí získáním
místa třetího.
To se nám to běhalo. Tomuto závodu předcházelo vyhodnocení seriálu šedesátkování
okresu Trutnov. Vezeme domů cenné kovy: Adam Zachoval se loučí se svou „dětskou
kariérou“ druhým místem, což je výsledek hodně, hodně dobrý v tak nabyté kategorii jakou
starší chlapci bezesporu jsou. Nikola Zubričanová si veze celkově místo sedmé, ve vůbec ne
zanedbatelné konkurenci, která v
kategorii starších dívek je. Bára
Zachovalová v mladších dívkách
místo sedmé a Matyáš Machata
v přípravce místo páté. Toliko
ranní probuzení před závodem
požárnické všestrannosti. Všem
medailovým umístěním
blahopřejeme a nejen jim,
blahopřejeme i všem ostatním
a děkujeme jim za jejich snahu
v minulém ročníku
šedesátkování. Ať žije ročník
2017/18.
Chcete-li vědět malounko
perliček z trati, mohu vám je jako rozhodčí poskytnout. Na děti jsem čekala na druhém
stanovišti - topografie – zde se říkají značky a pracuje s mapou. Jednou ze značek jsou
myslivny, hájovny. Pan rozhodčí chtěl moc dětem pomoci a po odpovědi samostatná budova,
která je mimochodem také jednou ze značek, se ptá dál: „Kde asi bydlí hajnej?“, chvíle
přemýšlení a odpověď: „No přece v hajnici“, ho neuspokojila, tak se jal pomáhat dál. „A kde
bydlí myslivec?“ odpověď: „V myslitelně“ - všichni tři rozhodčí se smáli.
Pokračování na str. 7.
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Pokračování ze str. 6.

Správnou odpověd z Andulky dostali a hlídka běžela dál
nezatížena trestnými body. Já jen lituji, že jsem si tuto chvíli vychutnávala sama
a nezapnula jsem na telefonu nahrávání, protože to mi děti za deset let neuvěří.
Tuto hlídku jsem došla na dalším stanovišti, kterým bylo překonání vodorovného
lana a musím říct, že všichni překonali třímetrový kus lana ve výšce 1,5m zcela bravurně.
A protože čtyři z pěti členů hlídky byly školkové děti uposlechly našich rad a na každém
stanovišti pozdravily a hned
chtěly, aby jim rozhodčí
všechno přečetli. Skvělý výkon
předvedla i hlídka druhá
motivována rozhodčími, že
když si pohnou, tak mě někde
na trati doběhnou, že jsem
kousek před nimi a já budu
koukat. Asi to pomohlo. Škoda
zbytečných trestných bodů,
ale i tak to byl závod plný
překvapení. Děkujeme.

Julie Burdychová

HASIČSKÝ KROUŽEK

!

!
!
!
!
!
!
CHCEŠ SE NĚČEMU NOVÉMU NAUČIT?
NEBOJÍŠ SE SPORTOVAT?
NESEĎ DOMA A PŘIJĎ MEZI MLADÉ HASIČE!!!

HASIČSKÝ
KROUŽEK!
PRACUJE KAŽDÉ PONDĚLÍ
V 16, 00 U HASIČÁRNY
Rádi přivítáme děti ze školky i základní školy.
Radvanický zpravodaj LISTOPAD 2017
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DO TONGA S HASIČI

SBOR DOBROVOLÝCH HASIČŮ A OBECNÍ ÚŘAD
RADVANICE
POŘÁDÁ
VÝLET DO DĚTSKÉHO ZÁBAVNÍHO CENTRA

TONGO
HRADEC KRÁLOVÉ
19. 11. 2017
CENA: DĚTI 200,Odjezd od hasičské zbrojnice v 8,15hodin
S sebou jídlo a pití na celý den, pantofle a pohodlné
oblečení.
Oběd zajištěn.
Zájemci se mohou hlásit do 13. 11. 2017.
Burdychová Julie: 605 953 679
Zubričanová Mirka: 608 519 332

Radvanický zpravodaj LISTOPAD 2017

8 str.

SDH NABÍZÍ
Blíží se období, kdy se na naše děti přijde podívat Mikuláš se svoji
družinou. Pokud si přejete, aby navštívili i Vaši rodinu, objednejte se včas.

Mirka Zubričanová tel. 608519332
Julka Burdychová tel. 605953679

DOŽÍNKY 2017
Stalo se už tradicí, že se žáci naší školy zúčastňují takzvaných krajských dožínek, tedy
Dne propagace zemědělství Královéhradeckého kraje pořádaného Regionální agrární
komorou KHK.
V pátek 15. září tak vyrazil plný autobus žáků směr Hradec Králové. Tam už byly pro
návštěvníky připraveny nejen stánky s mnoha dobrotami, ale také stanoviště s ukázkami
a úkoly. Děti musely nasbírat razítka za
splněné úkoly z minimálně deseti stanovišť
(z celkových šestnácti), aby mohly být
jejich hrací listy zařazeny do slosování
o ceny, a také aby se mohly následně
pobavit na vedlejších pouťových atrakcích,
které byly opravdu velkým lákadlem. Ale
zpět k vlastním dožínkám. Tématika úkolů
byla velmi pestrá, například: chov ovcí,
skotu a prasat, kde byla k vidění i živá
zvířata, včelařství, lesnictví a myslivost,
pěstování polních plodin, pěstování a
zpracování ovoce, řemesla, chov drobných
zvířat, opět s ukázkami králíků a drůbeže…
atd. Musím říci, že naši žáci byli vzorní
a úspěšní a nejeden z nich získal i více než
10 razítek. A úsilí se vyplatilo!
Vít Effenberk (5. třída) byl ze strany
pořadatelů odměněn legem a Veronika
Prášilová (6. třída) a Diana Fandelová
Pokračování na str. 10.
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Pokračování ze str. 9.

(5. třída) získaly každá 1 vstupenku do ZOO ve Dvoře Králové.

Gratulujeme! A doufejme, že i příští rok se nám podaří zůstat u této pěkné tradice
a budeme se moci zúčastnit dalšího ročníku krajských dožínek.
Za ZŠ a MŠ Radvanice
Ing. Iljana Jirmanová

RODIČE VÍTÁNI ANEB …
Škola otevřená rodičům a rodiče otevření škole
Rodiče jsou významnými partnery školy. Bez nich by škola nemohla plnit své náročné
cíle. Myslíme si, že základem spolupráce rodičů a školy je vzájemné informování a věříme,
že rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Vás, rodiče,
považujeme za spojence školy a věříme, že se toto odrazí i na vztahu dítěte ke škole. Rádi
bychom, abyste i vy, rodiče, vnímali naši školu jako svoji.
Vloni jsme v Radvanickém zpravodaji otiskli zprávu, ve které jsme vás, rodiče, žádali
o to, abyste se s našimi žáky přišli podělit o poznatky z vašich profesí. My se sice snažíme
vyjíždět do okolí a poznávat různá povolání, ale řekněte sami, pokud k nám může přijít
rodič našeho žáka a podělit se o své zážitky a zkušenosti, není to lepší?!?
Každý z nás měl nějaká dětská přání a představy o tom, čím chce v budoucnu být. Jak
se to komu podařilo, či jak se postupně vyvíjel váš názor na budoucí profesi až po konečné
rozhodnutí, to je to, o co byste se s našimi žáky mohli podělit. My bychom byli velmi rádi
a tímto vás do naší školy srdečně zveme!
Formu, způsob představení vaší profese (beseda, ukázka výrobků, prohlídka
pracoviště... apod.) necháme na vás a vašich možnostech. V případě vašeho zájmu nám
prosím zavolejte, napište nebo se prostě zastavte ve škole.
Těšíme se na vás a vaše prezentace zajímavých povolání!
A na oplátku chystáme i něco pro vás.
S kolegy (Ma, ČJ, RJ, AJ, Fy, Ze, On…) pro vás chystáme akci s názvem „Zpátky do
lavic“. Připravíme pro vás vzpomínkovou akci na vámi možná už zapomenuté poučky,
výroky, témata, vzorce a jiné školní radosti! ☺
Na společná setkání s vámi se těší kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ
Mgr. Robert Hager, ředitel školy
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PODĚKOVÁNÍ ZE ŠKOLKY
Dnešní příspěvek z mateřské školy
bych pojala trochu netradičně. Chtěla
bych v něm za celou naší školku,
a hlavně za naše děti, poděkovat
několika lidem, kteří se podílejí na tom,
aby se děti ve školce cítily dobře a líbilo
se jim v ní.

První poděkování patří panu Jindrovi
Gultovi, který reagoval na naši prosbu
o pomoc při rekonstrukci terasy v mateřské
škole a sehnal pro nás sponzora, pana
Kašpara. Jedná se o terasu, která náleží
k pavilónu MŠ, a my bychom ji rádi
využívali jako další prostor pro hry
a odpočinek našich dětí.
Druhé, velké, poděkování patří panu
Tomáši Kašparovi, který nám poskytl
sponzorský dar v podobě materiálu na výše
uvedenou rekonstrukci terasy. Vážíme si
toho o to víc, že pan Kašpar nám pomohl

i přesto, že u nás nemá děti.
Další člověk, který dělá pro naše děti
prostředí školky krásnější, je pan
Čeřovský. V loňském roce nám pan
Čeřovský nakreslil do dětské šatny veselý
vláček a letos začal kreslit podmořský svět.
Také jemu velmi děkujeme.
No a když už jsme v tom děkování,
nesmíme zapomenout poděkovat za
poskytnutí příspěvku na dopravu dětí z MŠ
a žáku 3. a 5. třídy na plavecký výcvik do
krytého bazénu v Trutnově. Dopravu nám
zaplatila obec, zastoupená starostou,
panem Tomášem Němcem.
Jsme velmi rádi, že se našli lidé, kteří
nám pomáhají vytvořit místo, kde se děti
budou cítit dobře.
Všem vám moc děkujeme.
Alice Zachovalová

OLYMPIÁDA PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ
Dne 7. září 2017 se ve sportovním areálu v Havlovicích konala olympiáda pro starší
a dříve narozené. Reprezentovaly jsme obec Radvanice: Říhová Jiřina, Hornychová Marie,
Slavíková Míla. Celé odpoledne na stanovištích probíhaly různé soutěže.
Atmosféra soutěžení byla velmi příjemná, stejně jako nálada, která nás provázela.
Tuto akci doporučujeme navštívit i příští rok - pojeďte s námi, ať nás je více.
Jiřina Říhová
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

!

Pozvánka
na praktický seminář

První pomoc
nejen při dětských
úrazech
Přednášející: Miroslava Dubská

7. 11. 2017 od 15,30 hodin
ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ a MŠ Radvanice

Seminář byl podpořen z projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Radvanice
(Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov, reg. číslo: CZ.
02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002069).
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Školní parlament při ZŠ a MŠ Radvanice společně s pracovníky školy pro
vás připravil

Lampionový průvod
Kdy: 10. 11. 2017 v 17.00 hod
Kde: nejlépe před školou
Co s sebou: lampion a dobrou náladu

Občerstvení zajištěno
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ADVENTNÍ TVOŘENÍ

!

!
Vás srdečně zve na„Adventní tvoření“
Kde: v jídelně ZŠ
Kdy: 21. 11. 2017 v 15,00 hodin
Program: zdobení perníkových ozdob . Výroba vánočních dekorací.
S sebou:koření (hřebíček, skořice, badyán…).
Budete-li si tvořit adventní věnec poskytneme přírodniny, ostatní si prosím
přineste - korpus (základ věnce), zápichy a svíčky, ozdoby a mašle.
Korpus lze zakoupit na místě. (omezené množství).
Vstupné dobrovolné.
Pro vás a vaše děti je opět připraveno malé pohoštění.

Těšíme se na vás!

!
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VOX RADVANICE z. s. VÁS ZVE:
4. listopadu 2017 od 12 hodin WHITE CUP 2017 4. ročník –
mezinárodní závody v akrobatickém rock and rollu, vystoupí
nejlepší páry v ČR v Radvanicích. Přijďte si užít skvělou atmosféru. Vystoupí také Rebels
team z Trutnova. Tuto akci odmítla podpořit obec Radvanice, ostatním sponzorům
děkujeme za podporu. Soutěž je realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Vstupenky v předprodeji v Pensionu Radvanice.
11. listopadu 2017 HALLOWEEN 2017 – Zveme Vás na oblíbenou podzimní akci.
Od 16 hodin je připraveno dlabání dýní. Pro prvních 50 dětí jsou dýně zdarma. Děti mohou
vyzkoušet svoji odvahu na strašidelné stezce od 17 hodin. Strašidelná stezka bude otevřena
i pro dospělé od 20 hodin. Masky dětí i dospělých jsou vítány.
25. listopadu 2017 Radvanický míč 3. ročník 2017 – Líný tenis – Registrace sportovců
je v 9 hodin ve sportovní hale Pensionu a Restaurace Radvanice. Startovné 50,- Kč. Rakety
a míče jsou k dispozici. Přijďte si protáhnout tělo. Líný tenis není tak líný, jak by se podle
názvu zdálo. Akce je realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje a obce
Radvanice.
Za VOX z. s.
Roman Lindauer
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