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Informace z 38. zasedání zastupitelstva obce
Lednové zasedání nastartovalo další rok práce zastupitelstva obce. Je to
od počátku rok plný voleb, včetně těch následujících - komunálních. Určitě nás
to však neodrazuje od další práce. Ta loňská se odrazila v předběžných
výsledcích hospodaření obce v roce 2017. Tento přehled hospodaření se
většinou ztotožňuje se závěrečným účtem, avšak konkrétní údaje v paragrafech
a položkách rozpočtu budou podány při projednávání závěrečného účtu za rok 2017.
V loňském jednání o předběžných výsledcích jsem hovořil o pravděpodobnosti zapojení
rezerv vzhledem k plánovaným investicím. Jelikož byla získána dotace na rekonstrukci jídelny
a družiny a na výstavbu dětských hřišť, nabídlo se tyto rezervy z uspořených prostředků
minulých let použít. Takovou „pojistkou“ bylo také sjednání výhodného úvěru, který můžeme
využít na další realizace investic. Hospodaření obce Radvanice za rok 2017 skončilo převahou
výdajů nad příjmy ve výši 621.328,44 Kč. Financováním jsou pokryty splátky úvěrů ve výši
691.149,76 Kč. Dále se zde promítá odvedená přenesená DPH ve výši 1.233.167 Kč a nově
načerpaný úvěr ve výši 775.110,44 Kč. I přes navýšení výdajů a financování byla vytvořena
finanční rezerva ve výši 695.799,24 Kč. Zastupitelstvo schválilo předběžné výsledky
hospodaření obce Radvanice za rok 2017, kde příjmy byly 17.249.145,15 Kč, výdaje
17.870.473,59 Kč a financování 621.328,44 Kč.
V následujícím bodě jednání bylo projednáno vyúčtování poplatků za sběr, svoz a
likvidaci komunálního odpadu za rok 2017 a kontrolní zpráva o nakládání s komunálním
odpadem na území obce Radvanice. Vyúčtování i zprávu přednesl garant problematiky
Š. Krajniak a obsah je uveden v další části zpravodaje. Částka 550,- na osobu za sběr, svoz a
likvidaci komunálního odpadu zůstává totožná i pro rok 2018.
Takovou nestandardní záležitostí bylo projednání žádosti o dar v souvislosti s ohlášenou
realizací stavby nové rozhledny Žaltman. Obec Malé Svatoňovice, jakožto vlastník rozhledny,
pracuje na obnově této atrakce na pomezí katastrů, která se vyšplhá na 3.000.000 Kč.
V zaslané žádosti počítá s podporou okolních obcí v rámci Svazku obcí Jestřebí hory. Naše
obec je jedna z nejvíce dotčených, jelikož rozhlednu máme na hranici katastru a je to i pro nás
turistická dominanta dostupná z naší obce. Požadavek investora se ztotožňoval s plánovanou
částkou v rozpočtu, a proto bylo schváleno poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro
obec Malé Svatoňovice ve výši 200.000 Kč. Myslím si, že je toto vstřícný krok se záznamem
obce do historie regionu.
V majetkových záležitostech byl projednán prodej p.p.č. 460, 308/1 308/2 v k.ú.
Radvanice v Čechách a pronájem nebytových prostor na p.p.č. 1029 v areálu Kateřiny I.
Mezi různé záležitosti programu jednání patřilo:
Projednání dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Radvanice, jelikož škola bude žádat o
dotaci MŽP na obnovu venkovní zahrady u školky, která by se změnila v aktivní zahradu
s pěstováním bylinek, instalací hmyzích domků, motýlích keřů a
Pokračování na str. 3.
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a dalších aktivních prvků, určených pro výchovu dětí a rozvíjení jejich
dovedností a znalostí. Proto bylo nutné do listiny přičlenit pozemek p.č. 651/43, který je také
součástí stávající zahrady u školky.
Projednání „Rámcové smlouvy o spolupráci“ v souvislostí s projektem zateplení stropu a
rekonstrukcí střechy na č.p. 175. Jde o další nutnou akci, která je projekčně připravena a
nabízí se nám možnost čerpání dotace z kraje - programu obnovy venkova, kde výše
finanční podpory je 50%, maximálně 1.500.000,- Kč.
Projednání žádostí o dary. LKM Rapid Radvanice obdržel dar ve výši 4.000 Kč, jako
podporu při organizování akce „Radvadráha“ a SDH Okrsek č. 2. Radvanicko Malosvatoňovicko ve výši 2.000 Kč, jako finanční podporu činnosti.
V diskusi pan Olah vyslovil požadavek na zřízení přístřešku autobusové zastávky směrem
na Jívku. Starosta odpověděl, že toto je opravu nepříjemnost pro cestující tímto směrem a
bude činit kroky k jeho zřízení. Paní Burdychová v průběhu rozhovoru o hasičské zbrojnici
požádala o nápravu pozemků v okolí zbrojnice. Starosta již v této záležitosti oslovil
pozemkový úřad, stavební odbor a katastrální úřad, nicméně si situace vyžaduje dlouhodobější
řešení. Snahou je vše narovnat do skutečného stavu.
K závěru zazněla zpráva o činnosti obecního úřadu:
-

Konečná jednání s NSYS, vedoucí k realizaci optické sítě v obci. Schválení smlouvy
a věcného břemene bude součásti následujícího jednání.
Návrh nákupu nové techniky na údržbu zeleně. V návrhu je víceúčelový nosič nářadí,
zvládající více činností.
Projednání přijetí pracovní síly na OÚ, úředník – administrativní pracovník/ce.
Podepsáno prohlášení vlastníka o rozdělení č.p. 230, 231 na jednotky s vkladem do KN.
Oprava osvětlení u křižovatky ke hřbitovu + garáže, následuje lokalita A23.
V plánu je beseda seniorů s PČR, týkající se jejich bezpečnosti.
Informace o volbě prezidenta II. kolo.
V Tříkrálové sbírce vybráno 7.500 Kč. Poděkování všem zúčastněným.
Poděkování obci od manželů Kleinových za účast při realizaci akce na úpravu koryta
vodního toku směr H. Radvanice.
Plán akcí na rok 2018 byl vytvořen.
Dar škole 4.000 Kč od firmy BAK a.s.

Tomáš Němec, starosta obce
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KONTROLNÍ ZPRÁVA
Kontrolní zpráva o fungování systému nakládání s komunálním odpadem na
území obce dle vyhlášky č.1/2015 v platném znění
Systém nakládání s komunálním odpadem je v naší obci zaveden od roku 2002 na základě
tehdejšího zákona o odpadech. Systém funguje a splňuje základní požadavky, které obec od
něj potřebuje. Svozová firma TRANSPORT Trutnov s.r.o. zajišťuje likvidaci odpadu
pravidelně po celý rok prakticky bez problémů.
Místní poplatek – výše poplatku byla v roce 2017 ve výši 550,- Kč na občana nebo
rekreační objekt. Dlužné částky ke konci roku 2017 jsou za rok 2014 - 2 000,- Kč, za rok 2015
– 3 850,-Kč, za rok 2016 – 10 618,-Kč a ke konci roku 2017 – 70 865,-Kč. Celková dlužná
částka tedy ke konci roku 2017 činí 87 333,- Kč. Budeme se snažit docílit zlepšení platební
kázně některých občanů, kteří takto parazitují na úkor těch, kteří tyto poplatky řádně platí a
v některých případech uplatníme i ze zákona nám umožňující prostředek k vyzískání dlužné
částky což je formou exekuce.
V pravidelných týdenních svozech se v roce 2017 z obce vyvezlo 222 t odpadu, což je o
3 t více než v roce 2016. V průměru vychází 608 kg vyprodukovaného odpadu denně/obec a
cca 0,6 kg/občan/den.
V třídění odpadu v obci v roce 2017 nastalo opět zlepšení směrem nahoru. Oproti roku
2016 jsme vyprodukovali cca o 26,87 t tříděného odpadu více. Celkem bylo v obci vytříděno
cca 67,57 t a to v tomto složení 22,671 t papíru (na tom se škola podílí 19,905 t), dále plast
12,87 t, sklo 9,55 t a nápojové kartony 0,20 t. V průměru to vychází na 185 kg tříděného
odpadu denně/obec a cca 0,2 kg/občan/den.
Zpětný odběr elektrospotřebičů: Občané měli možnost nepotřebné elektrospotřebiče
odevzdávat v průběhu roku kdykoliv. Elektrospotřebiče větších rozměrů ukládáme v obecní
garáži a firma Elektrowin a.s. je přes SDH Radvanice v rámci programu „Sbírejte s hasiči“
vykupuje, výtěžek z tohoto sběru zůstává příjmem SDH. V naší obci máme zpětný sběr,
zajištěn i pomocí dvou kontejnerů na drobné elektrospotřebiče z domácností, do kterých je
možno vhazovat vše co má v sobě elektroniku nebo je elektrické. Velikost vhazovaných
spotřebičů je zde omezena velikostí vhazovacího otvoru.
Podnikatelským subjektům obec nabízí v rámci zavedeného systému odpadového
hospodářství zapojení se do tohoto systému na základě smluvního vztahu. Tato služba je
poskytována jako vstřícný krok živnostníkům a podnikatelům, kteří jsou ze zákona povinni
likvidovat vyprodukovaný odpad. Víme, že ne všichni živnostníci a podnikatelé působící na
území naší obce jsou do obecního systému zapojeni. Produkují odpad a přitom využívají náš
systém. Budeme se snažit do budoucna tyto původce monitorovat a v první řadě hledat cestu
domluvy a dohody, pokud však nenajdeme rozumné řešení, bohužel dojde i na sankce, které
Pokračování na str. 5.
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jsme ze zákona oprávněni použít.
Jaké změny nastaly v roce 2017 v odpadovém hospodářství? V loňském roce se posílily
sběrná místa na tříděný komunální odpad o šest kontejneru na plasty a papír
o objemu 1 100 litrů. Zřídily se nová sběrná místa na zpětný odběr použitých náplní do
tiskáren (obchod pani Krajniaková a obecní úřad), dále sběrná místa na některé druhy
použitých světelných zdrojů - žárovek (obchod paní Krajniaková, budova základní školy
v Radvanicích).
Ve srovnání s rokem 2016 došlo k mírnému nárůstu produkce komunálního odpadu.
Potěšující je ta skutečnost, že produkce komunálního odpadu určeného na skládku zůstává
v podstatě na stejně vysoké produkci a narůstá nám produkce tříděného odpadu určeného
k dalšímu zpracování a tím k opětovnému využití. V třídění odpadu, ale máme neustále
rezervy. Některé popelnice a kontejnery a hlavně velkoobjemové kontejnery umístěny
u hřbitova a v Dolních Radvanicích obsahují někdy až 60 procent tříděného odpadu (plasty,
papír, plechovky, sklo, elektro spotřebiče, BIO odpad).
místostarosta obce

Štefan Krajniak

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ V NAŠÍ OBCI
Jelikož se opět množí počet vozidel v obci, která jsou nepojízdná a některá již
projevují charakter autovraků. Nabízíme jako obec ve spolupráci s firmou J + J
Dolní Radechová zabývající se ekologickou likvidací vozidel tuto službu.
Pokud vlastníte staré či nepojízdné vozidlo je možné nechat ho ekologicky zlikvidovat
přímo v naší obci a nebránit tak v parkování na oficiálních parkovištích pojízdným vozidlům.
Protokol o likvidaci je možné vystavit okamžitě přímo v obci.
V rámci likvidace vozidla, nebo
pro bližší informace kontaktujte
zástupce výše uvedené firmy pana
Jirmana mob. 605 463 279, nebo
vedení obce – místostarostu pana
Krajniaka mob. 799 508 818.
místostarosta obce
Štefan Krajniak
Radvanický zpravodaj BŘEZEN 2018
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VYČTOVÁNÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD
OBEC RADVANICE
zastupitelstvo obce

VYÚČTOVÁNÍ
Místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování
komunálního odpadu za rok 2017
Příjmy: 677 266,- Kč
Výdaje: 736 169,- Kč

Rozdíl: - 58 903,- Kč
Rozdíl byl uhrazen z rozpočtových prostředků obce.
Příjmy:
Poplatky občané, rekreační objekty
Podnikatelé – smlouvy
Příjem za třídění odpadu – EKOKOM

515 485,- Kč
56 022,- Kč
104 549,- Kč

Textil ECO

1 210,- Kč

CELKEM

677 266,- Kč

Výdaje:
Komunální odpad (pravidelný svoz)
Nebezpečný odpad 0,671 t
Objemný odpad 10,3 t
Pneumatiky + elektro 1,3 t

588 972,- Kč
9 398,- Kč
31 761,- Kč
1 720,- Kč

Pronájem kont. na tříděný odpad

25 319,- Kč

Tříděný odpad (papír)

18 423,- Kč

Kontejner hřbitov 11,64t

48 231,- Kč

Kontejner Dolní Radvanice 2,2t

11 135,- Kč

Hlášení ISPOP
CELKEM

1 210,- Kč
736 169,- Kč

Proto navrhuji zastupitelů obce ponechat v roce 2018 poplatek 550,- Kč/občan
a 550,- Kč/rekreační objekt
V Radvanicích dne 22. 1. 2018
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.
Mičic Emil

83

Plíštilová Ernestína

80

Koníř Miroslav

65

Zikuda Josef

65

Šírová Danuta

65

Cinková Jana

60

Seňko Vasil

55

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

NOC S ANDERSENEM 2018
Naše již 6. pohádková noc se bude konat v pátek 23. března 2018.
V průběhu noci se konají nejrůznější akce pro děti se čtením a knihami. Patronem 18.
ročníku pohádkového nocování je krásná knížka Povídání o pejskovi a kočičce, která
vznikla v roce 1928.
Přihlášky pro zájemce ve věku od 6 do 12 let o nocování seženete v březnu v knihovně.
Těší se na Vás
Ivana, Vendula a Alice
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DĚTSKÝ KARNEVAL

zve nejen děti na
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POZVÁNKA NA JOSEFOVSKOU ZÁBAVU

pořádá

Radvanický zpravodaj BŘEZEN 2018

9 str.

ŠKOLNÍ BÁL 2018
Dne 20. ledna 2018 se uskutečnil v pořadí už třetí bál pořádaný naší školou. Osvědčená
kapela Relax z Police nad Metují nezklamala a hrála skvěle jako vždy a nebyla nouze ani
o doprovodný program.
Krásné úvodní předtančení v rytmu ča-či si připravili žáci deváté třídy pod vedením paní
učitelky Iljany Jirmanové. Ke zhlédnutí pak bylo i vystoupení taneční skupiny Rodeo –
Country step z Trutnova a následně své umění stepu předvedl člen skupiny
a bývalý žák naší školy Jiří Cabicar. Za své vystoupení sklidil zasloužený potlesk, kterým si
diváci vyžádali i přídavky.
O další taneční ukázky se postaraly tanečnice ze skupiny TAPRORA, které zatančily dvě
choreografie. První byla španělsko – orientální se širokou sukní a druhá orientální ve stylu
raks – sharki. A pokud se ptáte, co bylo dál, pak mi nezbývá, než říci: Přijďte se příští rok
sami podívat a pobavit se! Věřím, že budete vtaženi do pohodové atmosféry a alespoň na
chvíli zapomenete na problémy všedního dne. Stále chceme a snažíme se, aby se tato akce
stala neformálním setkáváním učitelů, rodičů a všech přátel školy.
Akce byla podpořena sponzorským darem od firmy BAK stavební společnost a.s. a Obcí
Radvanice. Děkujeme!
Mgr. Robert Hager, ředitel školy
Za pedagogický sbor
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MASOPUST 2018
Na úvod bych chtěl poděkovat všem skvělým lidem, kteří nám pomáhali s uspořádáním
letošního Masopustu. V první řadě to jsou
všichni zainteresovaní zaměstnanci školy spolu
se žáky. Co pro vás připravili?
V kuchyni to bylo pečení masopustních
koblížků, v prostorách školy výstava
s masopustní tématikou doplněná o výstavu
„Srdce z lásky darované“ (jedno ze srdíček
bylo např. darované panu Lukáši Dufkovi,
které jistě znáte). Poděkování patří i
radvanickým hasičům v čele s Rosťou
Burdychem, kteří připravili zabijačkové
pochoutky, které k Masopustu neodmyslitelně
patří. V pořadí třetí poděkování bych rád
vyslovil paní Hořanské, Zachovalové a
Barkové, které pro hudbu a masky připravily
výslužku v podobě koláčků, buchet a i sklenky

dobrého moku. Kdo z vás byl přítomen, pak ví, že
poděkování si zaslouží i dechový orchestr pod
vedením kapelníka Miloše Meiera. Svou zásluhu
na zdárném průběhu akce má i agentura Vosa, která
na odpoledne připravila dvouhodinový zábavný
program pro děti.
Je však trochu smutné, že snahu dětí, které se
podílely na programu a přípravě masek,
i samotných dospělých pořadatelů, neocenilo více
radvanických
obyvatel.
Mgr. Robert Hager,
ředitel školy
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
31. ledna 2018 se již tradičně na naší škole konala recitační soutěž. Žáci soutěžili ve třech
věkových kategoriích. Porota ve složení paní uč. Tomešové, Bitnarové, Štěpánkové,
Doležalové a Matěnové měla velmi těžké rozhodování.
A jak soutěž dopadla?
I. kategorie – 1. třída
1. místo: Martin Krýsl
2. místo: Laura Karbanová
3. místo: Adam Svoboda
Jan Záveský
II. kategorie – 2. a 3. třída
1. místo: Tereza Jurkuczová
2. místo: Matyáš Polák
3. místo: Viktorie Maršíková

III. kategorie – 4. a 5. třída
1. místo: Šimon Kult
Denis Doulík
2. místo: Bára Zachovalová
Zuzana Vařáková
3. místo: Veronika Paťavová

Všem žákům děkujeme za pěkný zážitek a pečlivou přípravu na soutěž.
Paní učitelky 1.stupně
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

ZŠ a MŠ Radvanice

Vás Srdečně zve na Velikonoční tvoření
Kde: v jídelně ZŠ
Kdy: 20. 3. 2018 v 15,00 hodin
Program: pečení s dětmi, pletení pomlázky, vytvoření
líta, výroba velikonočních dekorací
S sebou: dobrou náladu, mašle
Vstupné dobrovolné.
Pro Vás a Vaše děti je připraveno malé pohoštění.
Těšíme se na vás!
Julka - ŠD a Jana, Šárka - ŠJ

ZDRAVÁ VÝŽIVA

!

Pozvánka na praktický seminář

Zdravá výživa (nejen) pro školáka
aneb Vhodná strava pro jarní období
Lektor: Zuzana Trpáková

Termín a čas konání: středa 21. března 2018
od 15:30 hodin

Místo konání: školní jídelna ZŠ Radvanice

Znovu si pozveme Zuzku Trpákovou, aby nám představila jednoduchá, zdravá a chutná
jídla, která pomůžou vašemu školákovi (i vám) k udržení dobré tělesné i duševní kondice.
Zaměří se na výběr stravy vhodné pro jarní období a prozradí nám, jak využít příznivých
účinků koření.
Na programu je nejen návod na přípravu jídel, ale také jejich ochutnávka!

Zuzana Trpáková je absolventkou gymnázia a nástavby pro porodní asistentky s dlouholetou
praxí ve zdravotnictví. Dále studovala ájurvédu, jógu, masáže a výživové poradenství v ČR,
v Thajsku a Indii. Nyní už téměř 20 let vlastní a provozuje Ájurvédské centrum v Trutnově,
provádí denní lázně, detoxikaci těla, masáže a kosmetiku. Vede kurzy indicko-ájurvédské
kuchyně, ájurjógy, praktikuje celostní ájurvédskou medicínu.

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).

13 str.

Radvanický zpravodaj BŘEZEN 2018

LYŽOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Začátek nového roku byl v naší školce opět ve znamení
lyžování. Letos již po třetí, se ve školce uskutečnilo „Hravé
lyžování“. Tento rok se lyžování zúčastnilo 13 dětí. Některé
děti jsou již zkušení lyžaři a s instruktory pilovaly svoji techniku. Ostatní děti se pod
vedením instruktorů, letos Martina, Verči a Vojty, během týdne naučily vše potřebné
k tomu, aby se poslední den zúčastnily závodů ve slalomu.
Děkujeme panu Mádrovi, za sjezdovku, na které jsme lyžovali zdarma, všem třem
instruktorům, díky kterým jsme si všichni užili, myslím, pěkný týden. A také velmi
děkuji všem lidem ze sjezdovky a Julce, kteří mi moc pomáhali s dětmi při půjčování
výbavy, obouvání do lyžáků a připravovali pro nás příjemné zázemí s čajem na zahřátí.
Alice Zachovalová
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HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

ZVEME VÁS NA AKUSTICKÉ VYSTOUPENÍ
SKUPINY

SANSABAND
KDY: 10. března 2018 od 15:00 hod
KDE: v klubu důchodců v Radvanicích
(Restaurace Píšťalka)
Akci pořádá Obec Radvanice
(Akce je zaměřená pro starší a pokročilé)

Radvanický zpravodaj BŘEZEN 2018
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
Ve dnech 1. - 7. března 2018 dojde k omezení v ordinační době
praktického lékaře.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.
MUDr . Ladislav Záveský
Datum Den

Ordinační Místo
Ordinační
doba
ordinace doba

Místo
ordinace

1. 3.

čt

8:00-11:30 Jívka

Pilníkov

2. 3.

pá

8:00-11:30 Radvanice 13:00-15:00

5. 3.

po

13:00-15:00

Radvanice 25

4. 3.

út

5. 3.

st

13:00-15:00

Teplice 25

6. 3.

čt

13:00-15:00

7. 3.

pá

13:00-15:00

Teplice 25

Ordinující lékař
MUDr. Ladislav
Záveský
MUDr. Ladislav
Záveský
MUDr. Magdaléna
Šturalová

MUDr. Magdaléna
Šturalová
MUDr. Magdaléna
Radvanice 25
Šturalová
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