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Obecní úřad
Slovo starosty
Prázdniny

A

bohužel dětem končí a i my dobíráme poslední dny dovolené v letošním krásném létě. Věřím tomu, že jsme
všichni pozitivně naladěni a chmurný podzim nám nedá důvod k nespokojenosti. Pokračujeme tedy dál ve společné práci pro obec a to i vydáním tohoto čísla oblíbeného zpravodaje.

Obecní úřad

Ten v období prázdnin doznal několik drobných změn, kde nejpodstatnější je změna grafiky. Již v minulých číslech bylo uvedeno,
že obec oslovuje občany do tvůrčího kolektivu na pozici grafického zpracování zpravodaje. Do této funkce se nakonec přihlásilo „dravé mládí“ v zastoupení Adama Zachovala. Každopádně
je však mojí povinností a hlavně slušností poděkovat za letitou
spolupráci Olze Matěnové, která v průběhu několika let spolupráce našemu zpravodaji vtiskla svůj styl, který byl pro všechny
generace přehledný a zpravodaj tím pádem zůstal nadále oblíbeným periodikem. Proto Olino děkujeme a ať své pracovní a
soukromé vytížení zvládneš a na zpravodaj zcela nezanevřeš.

Informace ze 43. zasedání zastupitelstva obce
Tradičně je dobré vrátit se k informacím z
jednání zastupitelstva, které proběhlo těsně
před prázdninami dne 21.06.2018.

V úvodu byl schválen plán jednání zastupitelstva na II. pololetí
letošního roku. Tím hlavním bodem, který následoval, bylo projednání účetní závěrky a závěrečný účet obce Radvanice za rok
2017. Veškeré materiály, týkající se hospodaření obce, byly dostupné na úřední desce a zároveň k nahlédnutí na obecním úřadě. Po
projednání obou bodů zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Radvanice za rok 2017 a zároveň i závěrečný účet obce
Radvanice za rok 2017 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Radvanice, a to bez výhrad. Podkladem pro schvalování byl provedený audit hospodaření obce, který byl bez závad.
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A
Dalším bodem v programu bylo projednání obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu. Do této byly zakomponovány veřejně přístupné akce, které byly nahlášeny do ročního plánu akcí. U těchto
se tedy doba nočního klidu na základě schválené vyhlášky posouvá.

Jednalo se i o majetkových záležitostech, kde došlo ke hválení zveřejnění záměrů prodeje části p.p.č. 234/2 v k.ú. Radvanice v Č., p.p.č. 104 a st.p.č. 32 v k.ú. Slavětín u Radvanic.

Podstatné bylo také projednání přijetí dotace z Královéhradeckého
kraje pro obec Radvanice na akci „Radvanice v Č. č.p. 175 – Zateplení
stropu a oprava střechy“, kde z kraje bylo získáno 976.000 Kč. Zároveň
byly podány informace o výběrovém řízení na dodavatele této akce,
kterým se stala firma REST.TU s.r.o. s nabídkou na provedení díla za
1.834.443,01 Kč bez DPH. Realizace započne v měsících září, říjen.
Ani bod různé neobsahoval triviální povinnosti. Schváleno bylo:

•

rozpočtové opatření č. 6/2018
prodloužení doby čerpání úvěru u ČS a.s.,
podpis příkazní smlouvy v souvislosti s výkonem činností
a cílem získání dotačních prostředků na nákup hasičského
dopravního automobilu pro SDH Radvanice
závěrečný účet SOJH za rok 2017, který zastupitelstvo pouze
vzalo na vědomí.

V následné diskusi se paní Burdychová dotazovala na problém autovraků v obci. Složitostí je získat informace o majitelích, které je nutné oslovit. Na tomto problému se pracuje. Dále
vyslovila nespokojenost se zarůstáním obrubníků a chodníků. Starosta odpověděl, že v letošním roce nebyl naplněn požadavek na pracovníky z ÚP vzhledem k jejich nedostatku. V
době údržby zeleně nelze všechny práce zajistit, jelikož je nutné provádět i další činnosti. Okopání je plánováno po zajištění
všech nutných prací. Bohužel také nelze všude použít herbicidy.
Paní Hrdličková řešila nízké sekání trávy a rušení občanů po nočních
směnách. Nízké sečení bylo účelové v prostorách, kde bude provedena sondáž z důvodu možného úniku pitné vody a rušení po nočních
bohužel nelze naplánovat. Sekání limituje počasí, personální mož
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Obecní úřad

•
•
•

nosti a spousta dalších podmínek. Pracovníci se snaží posekat a přemístit na další místo, aby na jednom místě nerušili neúměrnou dobu
Pan Trejtnar vyslovil nespokojenost na probíhající konverzaci na sociálních sítích, která se dotýká jeho osoby. Proto reagoval s informací, že odpad z akcí pořádaných občany Radvanic je
odvážen na firmu Citron Group s.r.o., která má sjednaný svoz.
Paní Stonjeková navrhla zakoupení AED defibrilátoru pro jednotku SDH vzhledem k nedávné příhodě se selháním systému
SMS. Kolem této záležitosti proběhla živá diskuse, ze které vyplynul záměr tento přístroj pořídit a obec zjistí své finanční rezervy.
Závěr patřil informacím z úřadu:

•
•
•
Obecní úřad

•

zažádáno o více kontrolních akcí ze strany PČR
informace z jednání SOJH a sněmu MAS dne 21.6.2018
schválen pronájem pozemku od PKÚ s.p. na den obce v
prostorách haly ČDV a fotbalového hřiště
poděkování za činnost paní Olze Matěnové při tvorbě
obecního zpravodaje.

Tomáš Němec
Starosta obce

OLYMPIÁDA PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ
Olympiáda je určena hlavně pro starší a dříve narozené z území
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Mohou se
však zúčastnit i zájemci z širšího okolí, kteří s námi spolupracují.
Letošní jubilejní 10. ročník se koná 6. září 2018 v havlovickém Všesportovním areálu. Akce bude zahájena ve 13:00 hodin. Vzhledem k
zaměření na území Místní akční skupiny nabízíme zájemcům svoz
i odvoz z tohoto území zdarma. Trasa, časy i místa zastávek budou
ještě upřesněny dle přihlášených účastníků. Drobné občerstvení je
pro účastníky olympiády připravené zdarma. Ve stánku sportovního areálu si bude možné zakoupit občerstvení dle aktuální nabídky.
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Olympiády se mohou účastnit senioři s rokem narození 1953 a starší.
Orientační program celého odpoledne naleznete na internetových stránkách, popř. na obecním úřadě jednotlivé obce.
V případě zájmu volejte Miloslavu Toholovi (TJ Sokol Havlovice, o.
s.) na telefonní číslo: 737 141 504, který vás do soutěže zaregistruje.
Včasná registrace zájemců nám pomůže s celou organizací, a proto žádáme o přihlášení nejlépe do 24. 8. 2018. V případě, že se do daného termínu nestihnete přihlásit, přesto
vás v Havlovicích rádi uvítáme a zaregistrujeme až na místě.
Cílem Olympijských her je nejen protáhnout tělo a zasportovat si,
ale hlavně se setkat s vrstevníky.
A jak sami víte,
„NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE.“
Na spolupráci a účast se za pořadatele těšíme.

Tomáš Němec

Odběr aktualit a informací zveřejněných na Úřední desce
V

případě zájmu o aktuality obce a informace zveřejněné na
Úřední desce máte možnost přihlásit se k odběru emailových
zpráv přes odkaz v informaci uvedené na www.radvanice.cz
Občané, kteří se přihlásili k odběru emailových zpráv v minulosti a
chtějí dále dostávat aktuality nebo informace zveřejněné na Úřední
desce, musí projít přihlášením se k odběru opakovaně (viz. odkaz
výše). Tento krok je v souvislosti nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Tomáš Němec
Starosta obce
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Obecní úřad

Starosta obce

AN
Slavětínské setkání 2018

Tak,

jak jsem pana Wilfrieda Rudolfa požádal o zachování tradice, tak mohu skutečně konstatovat, že se již nyní o další ročník neobávám. Jedná se o Slavětínské setkání místních
rodáků a obyvatel této naší místní části, která spadá do katastru obce. Myšlenku pan Rudolf stále zdokonaluje a zpestřuje.

Letošní setkání se uskutečnilo v červnu a bylo dokonce dvoudenní. V pátek 8.6.2018 byla zorganizována prohlídka výrobního areálu firmy KASPER v Poříčí, které se zúčastnilo bezmála 40 zájemců. Prohlídka byla zpestřena osobním výkladem
majitele firmy Rudolfem Kasperem, který následně sklidil velký
obdiv a dík. Poděkování patřilo i za vyslovenou informaci, ve které rodákům sdělil, že se stal spolu s manželkou majitelem zdevastované kaple ve Slavětíně. Rodáky zároveň uklidnil i tím, že
se bude snažit objekt zabezpečit a zamezit jeho další devastaci.

Obecní úřad

Druhý den si rodáci zpříjemnili výletem na rozhlednu Čáp
v romantickém prostředí Skály. Pan Rudolf mě následně informoval, že opět sklidil spoustu pozitivních názorů na tuto
neformální akci, které se celkem zúčastnilo okolo 100 pamětníků. Zároveň se již dnes těší a připravuje další ročník.

Tomáš Němec
Starosta obce
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AN
Základní škola Radvanice
Začíná nový školní rok

Přání krásných prázdninových slunných dnů se vyplnilo a věřím, že

Vzhledem k tomu, že letošní prázdniny byly první, během kterých jsem nemusel řešit personální problémy,
předpokládám, že i tento nový školní rok by mohl být
klidný a bezproblémový. Za kolegy mohu říci, že jsme připraveni a všechny žáky rádi přivítáme 3. 9. 2018 v 8.00 hodin.

Základní škola Radvanice

nejen žáci, ale i pedagogové načerpali síly do nových deseti školních
měsíců. Akce, které nás čekají, mají již své místo v ročním plánovacím kalendáři – lampionový průvod, zpívání v kapli, Masopust,
Školní bál i akademie….Mimo tyto akce máme připraveno i mnoho
dalších menších akcí, o kterých vás budeme informovat v dalších
zpravodajích nebo je najdete i na našich webových stránkách školy.

Robert Hager
Ředitel školy

JSDH Radvanice

Poděkování místním hasičům

nářům při transportu mého manžela dne 14.8. do sanitního vozu.

Marcela Mičicová

Okrskové cvičení sborů okrsku č. 2
Malosvatoňovicko-Radvanicko

V sobotu 28. července ve 14:10 h proběhlo okrskové cvičení sborů

JSDH. Cvičení jsem jako velitel sborů okrsku č. 2 Malosvatoňovicko-Radvanicko uspořádal ve spolupráci s veliteli zúčastněných
jednotek v budově Jestřebí boudy, kde právě probíhal dětský tábor.
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JSDH Radvanice

Tímto bych chtěla poděkovat místním hasičům za pomoc záchra-

požár budovy č. p. 204
Jestřebí bouda – evakuace
JSDH Radvanice

Evakuace včetně ošetření raněných proběhla s pomocí BZS Odolov.

Výsledek akce byl úspěšný – podařilo se nám všechny osoby podle seznamu najít a evakuovat z prostoru hořící budovy.
Celá akce byla ukončena seznámením dětí se zařízením AED a po té
proběhlo následné zchlazení zachráněných dětí včetně přihlížejících
Akce se zúčastnila naše jednotka SDH a také jednotky okolních sborů.
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Petr Lukášek

Velitel JSDH Radvanice

JSDH Radvanice

Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným – JSDH Jívka,
JSDH Malé Svatoňovice, SDH Odolov, BZS Odolov a také členům
našeho JSDH.

Pension Radvanice
V květnu tohoto roku se v Pensionu a Restauraci uskutečnil dětský den pořádaný VOX Radvanice z.s. - Po stopách Edwarda Kellyho. I přes složité hádanky a hlavolamy všichni soutěžící dorazili
do cíle a mohli si vybrat pěkné ceny. Dokonce soutěžili i dospělí.

Správné odpovědi zašlete na pensionradvanice@email.cz

Za Pension a Restauraci Radvanice

Roman Lindauer
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Pension Radvanice

Děkujeme všem pracovníkům hvězdárny v Úpici, kteří připravili
zajímavou přednášku a přivezli velký dalekohled. I přes nepřízeň
počasí jsme pozorovali hvězdnou oblohu, Měsíc a dokonce jsme viděli i čtyři největší měsíce Jupitera, které si můžete prohlédnout na
fotografii. Které to jsou? Kdo první odpoví na tuto otázku, získává 2
vstupenky na Halloween 2018, který se u nás bude konat 3.11.2018.

Pozvánka na WHITE CUP 2018
VOX

Radvanice z.s. Vás srdečně zve na mezinárodní soutěž v akrobatickém rock and rollu WHITE CUP 2018 5. ročník. Je to překrásná podívaná na sportovce všech kategorií,
kteří soutěží jak v párech, tak v malých formacích. Osobně
považuji za velký úspěch, že do naší malé vesničky přijíždějí sportovci z celé republiky a dokonce i ze Slovenska a Polska.
Podle vyjádření porotců naše soutěž směle konkuruje soutěžím v Náchodě, Karlových Varech a v Praze. Bohužel na plakátech nenajdete logo naší obce. Její vedení se rozhodlo schválení žádosti o podporu odložit až na říjnové zastupitelstvo. Při
uzávěrce tohoto čísla nevíme, zda nás vůbec obec podpoří.

Pension Radvanice

V minulých letech jsme s obcí bojovali o každou korunu a příspěvky často dosáhly pouze poloviny výše příspěvku, který si z Vašich prostředků pravidelně ukrajuje pan místostarosta na svoje akce. Blíží se volby a je jenom na Vás, zda
takováto neúcta ke sportu bude probíhat i po další volební období.
Harmonogram soutěže naleznete na facebooku a bude včas zveřejněn v Pensionu Radvanice.

Za Vox Radvanice z.s.

Roman Lindauer

Reakce starosty na článek
Redakce Radvanického zpravodaje obdržela článek od pana Lin-

dauera psaný za VOX Radvanice z.s. s pozvánkou na WHITE CUP
2018. Nevytištění minulého článku bylo popsáno ve vyjádření.
Konstatoval jsem, že nenechám z oblíbeného zpravodaje pro všechny slušné občany dělat bulvární plátek pro potěchu některých jednotlivců. Zaslanou pozvánku jsem se rozhodl otisknout v celé verzi, jelikož nechám na vás občanech, abyste si udělali vlastní názor.
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Tomáš Němec
Starosta obce

Tábor na Jestřebí Boudě 2018

Pension Radvanice

Autor konstatuje své jízlivé domněnky, které opět vedou ke zlobě,
závisti a nenávisti mezi občany obce a vyvolávají zbytečné reakce.
Podtext v pozvánce se bohužel zakládá na domněnkách autora.

Sraz byl ve 14 hodin v Radvanicích, kde jsme se všichni sešli.
Letošním táborovým tématem se stal Asterix a Obelix, a v
jeho duchu se odvíjel celý tábor.

Rozděleni do tří skupin jsme se vydali na Jestřebí boudu a během
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Tábor na Jestřebí Boudě 2018

cesty bylo hlavním úkolem zjistit, kdo bude naším největším nepřítelem. Po vyluštění tajenky se ukázalo, že jím není nikdo jiný,
než Julius Caesar. V podvečer po úvodní scénce byly děti, převlečené do kostýmů, rozděleny do týmů. Asterix, Obelix a ostatní vesničané požádali děti o pomoc při záchraně galské vesnice,
a tak se malí Galové vydali na 10-ti denní cestu za Kleopatrou.

C
Během výpravy na ně čekala různá úskalí, Caesarovi se dokonce podařilo odcizit některé z jejich osobních
věcí. Na oplátku však získali táborníci tajné římské plány na napadení galské vesnice, čímž překazili Caesarův útok.
Večerní program byl zpestřen letním kinem, kde se promítaly všechny
díly Asterixe a Obelixe. Děti se zúčastnily olympijských her, předvedly
svůj pěvecký talent v soutěži Superstar, kterou sponzorovala skupina
Slza. Na celodenní výlet se vydaly z Teplic nad Metují přes Bischofstein do Janovic a ti zdatnější pokračovali pěšky až na Jestřebí boudu.

Tábor na Jestřebí Boudě 2018

Během tábora nás několikrát navštívili hasiči. Poprvé v sobotu, kdy
proběhlo taktické cvičení záchranného systému - BZS Odolov, JSDH
Jívka, JSDH Radvanice, JSDH Malé Svatoňovice a SDH Odolov.
Došlo k evakuaci všech osob z Jestřebí boudy a děti byly odvezeny
na nedalekou louku hasičskými auty. Po ukončení zásahu jsme byli
všichni příjemně ochlazeni hasičskými stříkačkami. Následně nás
ještě dvakrát navštívili a zpříjemnili nám horké letní dny. Touto cestou bychom chtěli sboru dobrovolných hasičů Radvanice poděkovat.
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Děkujeme za skvěle strávený tábor a těšíme se na vás zase za rok!

Vedoucí a praktikanti

Tábor na Jestřebí Boudě 2018

C

I když byla cesta za Kleopatrou náročná, nakonec se dětem podařilo včas postavit Caesarův palác, čímž zachránily galskou
vesnici a zvítězily nad Caesarem. Děti jsme obdarovali za jejich
úspěchy drobnými cenami, perníkovými medailemi a diplomy. Tábor byl zakončen diskotékou, kterou si všichni velmi užili.

Ohlédnutí za triatlonem
a letním kinem

Dne 7. 7. 2018 proběhlo v Radvanicích letošní první letní
kino se sportovním kláním radvanického triatlonu.
hal při krásném letním počasí a to se odrazilo na časech všech závodníků, které byly oproti loňsku výrazně lepší. Po skončení závodu probíhala regenerace a vyhlášení výsledků v cíli triatlonu.

12

Ohlédnutí za triatlonem a letním kinem

Na start závodu se postavilo 9 borců a jedna žena. Závod probí-

Ohlédnutí za triatlonem a letním kinem

E
Čas před zahájením letního kina nám zpříjemnil krásný kytarový koncert nám již známých umělců Klárka a Hendrixe. Po setmění jsme spustili promítání krásného českého filmu NEBE
A DUDY. Na promítání se sešlo kolem 130 diváků. Během večera se nám trochu ochladilo, ale to nevadilo několika příznivcům, kteří vydrželi poslouchat opět duo kytarových mágů.

Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit a taky všem, kteří přiložili
ruku k dílu. Už teď se těšíme na další akci.

Tomáš Kašpar

Plán akcí 09-12/2018

Název akce

Pořadatel Termín

Plán akcí 09-12/2018

Jestřábí motopárty
Šedesátkování - soutěž dětí hasičů
13. ročník Nohejbalového turnaje
Taneční odpoledne
Jestřábí zavírák - ukončení motosezóny
Radvanický míč - nohejbal
White cup
Drakiáda
Halloween
Lampiónový průvod
Turnaj v "Prší"
Rozsvícení vánočního stromu
Strom splněných přání
Mikulášská nadílka pro děti
Mikulášská zábava
Zpívání v kapli sv. Jana Křtitele
Čekání na Ježíška
Vánoční posezení s ochutnávkou salátů
Silvestr v pensionu

13

Jestřábí jezdci z.s.
SDH Radvanice
SDH Radvanice
VOX Radvanice z.s.
Jestřábí jezdci z.s.
VOX Radvanice z.s.
VOX Radvanice z.s.
Jestřábí jezdci z.s.
VOX Radvanice z.s.
ZŠ a MŠ Radvanice
Jestřábí jezdci z.s.
občané Radvanice
VOX Radvanice z.s.
SDH Radvanice
SDH Radvanice
ZŠ a MŠ Radvanice
SDH Radvanice
Jestřábí jezdci z.s.
Pension Radvanice

1/9/2018
8/9/2018
22/9/2018
září
6/10/2018
13/10/2018
27/10/2018
říjen
3/11/2018
9/11/2018
10/11/2018
1/12/2018
1/12/2018
8/12/2018
8/12/2018
13/12/2018
24/12/2018
26/12/2018
31/12/2018

E
pořádá 4. ročník
Akce je pořádána pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Aleše Cabicara,
radního pro zdravotnictví, a je podpořena Královéhradeckým krajem.

REGISTRACE NA TEL: 737 141 504.
VÍCE NA WWW.KJH.CZ.

Přijďte si zasoutěžit v netradičních disciplínách a pobavit se s přáteli!
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

KDY: 6. ZÁŘÍ 2018 OD 13.00
KDE: VŠESPORTOVNÍ AREÁL HAVLOVICE

10. ROČNÍK
OLYMPIÁDY PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ

TJ SOKOL HAVLOVICE
A
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ – JESTŘEBÍ HORY, O.P.S.
VÁS ZVOU NA

pořádá

Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Sedláčková Božena

Schafránek Vítězslav

Hrdličková Marie

Havlík Václav

Bočková Věra

Sládková Jana

Ševcová Rozalia

Slavíková Miluška

Spitzerová Jaroslava

Bajerová Ilse

Dufková Veronika

75 let

85 let

60 let

70 let

81 let

60 let

70 let

80 let

60 let
Kábrt Jan
50 let

60 let

75 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Informace od lékaře
Dne 19.10.2018, v pátek, nebudou v provozu
ordinace v Radvanicích a Teplicích nad Metují.
V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.

MUDr. Ladislav Záveský

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10.09.2018

Otisknuté články se nemusí shodovat s názory redakce. Za věcnou a gramatickou
správnost odpovídají autoři článků.
Odpovědná redaktorka:		
Grafické zpracování:		
č.výtisku: 61

Mihulková Renata
Zachoval Adam
Náklad: 470

Email:
radvanickyzpravodaj@volny.cz

ev.č.: Kult/2/1990/Ka

