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R
B ylo

Nejdůležitější částí projednávání
hospodaření obce bylo schválení
vlastního rozpočtu na rok 2019.
Zastupitelstvo obce Radvanice
následně schválilo na základě
doporučení předsedy finančního
výboru rozpočet obce Radvanice
na rok 2019 jako přebytkov ý
v členění dle odvětvové struktury
rozpočtové skladby, kde příjmy jsou
plánovány na 18.569.540 Kč, výdaje
na 17.138.960 Kč a financování
na 1.430.580 Kč.

Obecní úřad

to sice v pořadí 2.
zasedání nového zastupitelstva,
ale také poslední v loňském roce
2018. Proběhlo ve čtvrtek 13. prosince
a bylo velmi obsáhlé vzhledem
k povinnostem spojeným s koncem
roku.
Jen prvních šest bodů programu
se týkalo hospodaření obce a obcí
zřízených společností a příspěvkových
organizací. Po projednání všech
předložených podkladů ve finančním
v ý b or u navrhl jeho předs eda
ke schválení:
•

střednědobý výhled hospodaření
na období 2020 – 2023 a návrh
rozpočtu ZŠ a MŠ Radvanice
na rok 2019, kde škola plánuje
nák lady na 13.516.600 Kč
a výnosy na 13.516.600 Kč

•

střednědobý výhled hospodaření
na období 2020 – 2023 a návrh
rozpočtu BYTY Radvanice s.r.o.
na rok 2019, kde společnost
plánuje náklady na 6.371.600 Kč
a výnosy na 6.371.000 Kč

•

střednědobý výhled hospodaření
na období 2020 – 2023 a návrh
rozpočtu VODA-RA s.r.o. na rok
2019, kde společnost plánuje
náklady na 1.560.600 Kč a výnosy
na 1.560.000 Kč

•
•

D a lší obs á h lá fáze prog ramu
obsahovala projednání pronájmů
nebytových prostor a pozemků
v majetku obce, jelikož došlo
k uplynutí půvo dně sjednané
smluvní doby. Z nebytových prostor
by lo na zá k l adě v y h l áš ených
záměrů zažádáno o pronajmutí
prostor kanceláře v č.p. 20 (Majka)
a kadeřnictví v č.p. 25 (středisko).
Oba pronájmy byly schváleny
a u ostatních prostor bohužel nebyl
projeven zájem, tudíž jsou stále volné
a v nabídce k pronájmu. U pozemků
se jednalo o pronájmy/pachty celkem
11 žadatelům na základě předem
vyhlášených záměrů. Ve většině
případů šlo o pronájmy pozemků
pro zahrádkaření, kde taktéž končily
minulé smlouvy.
Různými organizacemi a spolky bylo
zažádáno o poskytnutí finančních
darů a dotací z rozpočtu obce.
Tradiční příspěvek ve výši 20.000
Kč byl schválen pro Oblastní charitu
Trutnov na poskytování pečovatelské
služby občanům Obce Radvanice

střednědobý výhled rozpočtu
obce Radvanice na období 20202023.
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I následující bod různé byl velmi
obsáhlý a zastupitelstvo muselo
proj e d nat někol i k dů l e ž it ých
skutečností. Projednáno a schváleno
bylo:
•

svěření místostarostce
obce úkoly v souvislosti
s odpadovým hospodářstvím
obce, včetně uzavírání smluv
s podnikatelskými subjekty

•

uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě
o svozu komunálního odpadu
s firmou TRANSPORT Trutnov
s.r.o., kde v článku VI. smlouvy
se cena plnění mění z částky
512.151 Kč na částku 537.759 Kč
bez DPH

•

navýšení ceny pro podnikatele,
ž iv no st ní ky a provoz ov ny
zapojené do Systému nakládání
s komunálním odpadem o 10%,
počínaje od 1.1.2019

•

vznik pracovněprávního vztahu
mezi obcí a členem zastupitelstva
obce pro rok 2019 v souvislosti
s vedením obecní knihovny

•

prodloužení doby čerpání úvěru
č. 10183/147/LCD s návrhem
p rov é s t z m ě nu d o d at k e m
ke stávající smlouvě s novým
termínem čerpání do 31.3.2019

•

úhradu mimořádného příspěvku
obce Radvanice do Svazku
obcí Jestřebí hor y ve výši
17.191,- Kč, který je podíl obce
na servisní činnosti projektu
„ Prot ip ovo d ň ov á op at ře n í
v obcích regionu Jestřebí hory“

•

p ř i j e t í
d o t a c e
z rozpočtu Mnisterstva
vnitra ČR prostřednictvím
Královéhradeckého kraje
n a v ý d aj e j e d n o t k y S D H
Radvanice ve výši 41.761,- Kč“

•

podání žádosti o dotaci
na projekt „Oprava (zateplení)
stropu a rekonstrukce střechy
na č . p. 1 7 6 “ z dot ač ní ho
programu Královéhradeckého
kraje – Program obnovy venkova

•

informace o jednání
s právní kanceláří o postupu
obce při prodeji bytů č.p. 230
a 231, které podal starosta obce.
K tomuto bodu byla obsáhlá
diskuse, která je součástí zápisu
z jednání zastupitelstva obce

V z áv ě re č n é z pr áv ě s t aro s t a
informoval, že:
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•

byly zakoupeny 2 ks zásahových
obleků pro členy JSDH
a další 2 ks budou objednány
do konce roku proti získané
d o t a c i , k d e k c e l k ov é mu
dovybavení členů budou scházet
zhruba 3 komplety (komplet
zhruba 13.000 Kč bez bot)

•

zimní údržba je sjednána formou
dodatku ke stávající smlouvě
s firmou RADVAN s.r.o. (mírné
navýšení cen)

Obecní úřad

A
na rok 2019, kterou obec není
schopna zajistit vlastní činností.
Dalším tradičním příspěvkem je
dotace pro Městskou knihovnu
s regionálními funkcemi Trutnov
ve výši 5.500 Kč na nákup knih
do výměnných fondů. Zastupitelstvo
také projednalo a neschválilo
finanční podporu spolku Chalupění,
z.s. pro muzeum v Radči a Senior
domu Beránek s.r.o. v Úpici.

•

proběhlo jednání SOJH, zápis
bude na stránkách svazku
www.jestrebihory.net

•

plánované projekty s možností
získání dotačních prostředků
na rok 2019 budou řešeny
p o s tupn ě p o d l e nut n o s t i ,
studie a finančních prostředků,
bude nutné provést určité kroky
(projekty, pasporty, povolení,
atd.)

•

byl poskytnut dar pro ZŠ a MŠ
Radvanice od Centra investic,
rozvoje a inovací - 11.666,69 Kč
formou dodání košů na tříděný
odpad.

Tomáš Němec
starosta obce

Ceník zboží

D

Obecní úřad

Na Obecním úřadě v Radvanicích jsou stále k prodeji publikace o historii obce

Pohlednice

Radvanice a mnoho dalšího zboží.

Pohlednice, formát 105x210 mm, křídový papír
Pohlednice letecké
Pohlednice, formát 150x105 mm, matný papír
Pohlednice rozhledna Slavětín

5,00 Kč
4,00 Kč
4,00 Kč
5,00 Kč

Knihy

Radvanické kapitoly z dějin obce pod Jestřebími horami
Tváře Jestřebích hor
Radvanické kutání a dolování černého uhlí
Historie radvanické školy

177,00 Kč
276,00 Kč
262,00 Kč
149,00 Kč

Ostatní

Turistická karta“ Rozhledna Slavětín“
Čokoláda SOJH – mléčná a hořká zn. Carla
Mapa skládaná Trutnovsko ( ručně malovaná )
Odznak obce Radvanice
Kalendář nástěnný „ Staré pohlednice Radvanic“ 2019
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25,00 Kč
30,00 Kč
60,00 Kč
39,00 Kč
99,00 Kč

V

Základní škola Radvanice

Tříkrálová sbírka opět v Radvanicích
D ne

„králů“ významného přispěvatele),
o b s a h ov a l a 2 5 0 8 Kč . Tř e t í
pokladnička pak ukrývala 1 806 Kč.
Celkem se takto vybralo 7 848 Kč,
což je asi o 300 Kč více než loni.
Ve l k ý d í k t e d y p a t ř í n e j e n
koledníkům, kteří v nefalšovaném
zimním počasí putovali obcí, ale také
samozřejmě vám všem, kteří jste
svým příspěvkem podpořili dobrou
věc.
Mgr. Robert Hager
ředitel školy

Sběr kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů a žaludů je u nás na škole již tradicí. Letos žáci 1. stupně a mateřské

školy nasbírali celkem 897,85 kg kaštanů a 10,70 kg žaludů
Kaštany ZŠ:
Kaštany MŠ:
Jonáš Matěna
39 kg
Vojtěch Kůs
187 kg
Bára Zachovalová
111,40 kg
Renáta Nešetřilová
84,60 kg
Žaludy ZŠ:
Michaela Tyšerová
64,50 kg
Tereza Doulíková
10,70 kg
Veronika Svíčková
63,50 kg

				
Děkujeme i Janu Volmanovi, Monice Švorcové, Veronice Paťavové, Kateřině
Burdychové, Marice Frýbové, Dominiku Borovskému, Kláře Machatové,
Matyáši Machatovi, Marii Matěnové, Simoně Svíčkové, Anežce Svobodové,
Vendule Krčové, Dominiku Krčovi, Jakubu Effenberkovi, Vítu Effenberkovi,
Pavlu Tyšerovi, Elišce Chmelíkové, Jakubu Chmelíkovi, Šimonu Baloghovi,
Lauře Karbanové a Viktorii Maršíkové.
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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Základní škola Radvanice

8. 1. 2019
s e v R advanicích uskutečnila
Tříkrálová sbírka. Jako každoročně
se o tuto akci postarali naši deváťáci,
kteří celkem vytvořili tři skupinky
žáků. Letos poprvé jsme ale vyzkoušeli
i odpolední koledování. Na tuto
myšlenku nás přivedla paní učitelka
Alice Zachovalová…a vyplatilo se.
V této pokladničce se nastřádalo
celkem 3 534 Kč. V pořadí druhá
pokladnička (dopolední), která mimo
jiné navštívila i firmu Techko CZ
(podle informací získaných od našich

Poznávací zájezd Anglie
(18. 5. – 23. 5. 2019)

A

Základní škola Radvanice

Přinášíme Vám informace

zajistit. Chtěli jsme zachovat cenu
a zároveň i náplň, což se víceméně
povedlo, v lecčems byla i původní
avizovaná nabídka v ylepš ena.
Výsledkem našich snah je následující:

o zahraničním zájezdu ZŠ Radvanice
do Anglie na jaře 2019. Z původního
počtu 37 závazně přihlášených
se nám celkem 8 jednotlivců nakonec
z různých důvodů ještě odhlásilo
(v lepším případě to i oznámilo)
a způsobilo tak nemalé komplikace
ostatním, kteří závaznou přihlášku
brali opravdu závazně. Logicky
nám t a k v y v st a ly s ouv is e j í c í
problémy s cenou zájezdu, termínem
a v ypravením samostatného
autobusu, jelikož skupina s nižším
počtem účastníků se musela spojit
s jinou (a hlavně ji nalézt). Vzhledem
k současnému počtu 29 žáků,
kteří mají zaplacenou zálohu 2000,- Kč
(děkujeme), jsme se tedy snažili najít
zájezd na doplnění pro naši skupinu.
Po náročném hledání a domlouvání
se nám celý zájezd nakonec podařilo
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•

Původní délka zájezdu byla o den
navýšena a místo pěti dnů nás
jich čeká v zahraničí dohromady
šest.

•

V anglických rodinách strávíme
celkem tři noci (v ceně je zde plná
penze - snídaně, oběd, večeře).

•

Cena za tento zájezd je 6900,- Kč.
Původně předpokládané celkové
vstupné na osobu bylo oproti
předchozí variantě podstatně
sníženo a činí cca 70 liber.

•

N
Z náplně o dpadl ang lický
Legoland a Windsor, místo něho
navštívíme na jeden den pobřeží
Atlantského oceánu, mořské
muzeum spolu s vyhlídkovou
věží v jihoanglickém lázeňském
městě Brightonu. Dva celé dny
nás čekají v Londýně, jeden
den pak ve filmových ateliérech
(Harry Potter) a v univerzitním
Oxfordu.

Doplatek zájezdu (do celkové ceny
6900,-Kč) je splatný do 5. března
2019, opět hotově nebo převodem
na účet školy (7907010217/0100),
stejně jako minulá platba zálohy.
Doporučujeme všem účastníkům,
aby si s předstihem zařídili cestovní
pas a hlavně vraceli podšálky.
Cca měsíc před odjezdem bude ještě
uspořádána informativní schůzka
pro rodiče spolu se zúčastněnými
žáky v budově ZŠ Radvanice.

Zájezd s názvem „Za Harry
Potterem a mořem“ pořádá CK
Mgr. Barbora Dokoupilová,
podrobné informace k zájezdu
jsou pak k nalezení na stránkách
(www.zajezdy-skolni.cz).

A můžeme se začít těšit na jarní
putování Anglií!

Termín šestidenního zájezdu je
18. 5. (sobota) až 23. 5. 2019 (čtvrtek).
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Mgr. Pavel Hrubý

Základní škola Radvanice

•

I

Poděkování z MŠ

L oňský rok jsme končily

poděkování patří také „Penzionu
Radvanice“, který dětem věnoval
k Vánocům úžasnou vzdělávací sadu,
která obsahuje čtyři druhy kartiček
určených pro práci s celou třídou 28
dětí. Moc děkujeme.

tím, že jsme velmi děkovaly lidem
za to, jak se zapojili do podpory
naší mateřské školky, ať se jednalo
o finanční pomoc nebo materiální,
kdy děti dostaly opravdu spoustu
krásných hraček a her.

Už s e velmi těší me na j aro,
kdy začneme s rekonstrukcí zahrady,
na kterou bude použito 90 % všech
finančních prostředků a 10 % bude
použito na nový nábytek do herny
pro naše děti.

Základní škola Radvanice

I nový rok začínáme poděkováním.
Velmi rády bychom touto cestou
poděkovaly za peníze, které byly
vybrány při rozsvěcení vánočního
stromečku a byly věnovány mateřské
školce. Velmi si toho vážíme. Další

Alice a Martina
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JSDH Radvanice
Poděkování hasičů za motorovou pilu
T

ímto bychom chtěli poděkovat panu Jiřímu Maršíkovi z Radvanic
za sponzorský dar v podobě motorové pily zn. Husqvarna, kterou nám
zafinancoval. Ještě jednou děkujeme.
Za JSDH Lukáš Dufka

Poděkování Galantnímu Jelenovi

Za JSDH Lukáš Dufka
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JSDH Radvanice

Ch

těl bych poděkovat „Galantnímu Jelenovi“ za nákup 2 kusů tabletů
se SIM kartami s aplikacemi RescueNavigator, která slouží při výjezdech
a komunikaci s operačním střediskem. Děkujeme.

Čekání na Ježíška po devatenácté
V deset hodin sraz u kostela.

Poplašné zprávy, že na Řehačce bude
zavřeno, byly zažehnány.

Čekání na Ježíška po devatenácté

I přes nepříznivou předpověď počasí
se nás sešlo kupodivu velké množství.

Děkuji tímto Manželům Dubnovým
a m a n ž e l ů m Vo ř e c h o v s k ý m
a celé partě, která nás nenechala
po náročném výstupu na holičkách.

Nezbytná společná fotografie a výstup
může začít. Proběhla zastávka
u studánky, u krmelce, u pana Rosy
a na Řehačce, kde se část lidí vzdává
výstupu na rozhlednu, ale větší část
pokračuje. Příroda nás odměnila
nádhernou zimní scenérií a výhledem
na zasněžený hřeben Jestřebích
hor, Rozkoš a zelené okolí Malých
Svatoňovic. …Obrovská škoda,
že na stranu Radvanic už dávno není
takový rozhled, jaký bychom si přáli.

SDH R advanice děkuje všem,
kteří se zúčastnili devatenáctého
štědrovečerního výstupu
na rozhlednu.

Ještě u Lotrandovy skály se kocháme
v ý h l e d e m a v r ac í me s e z p ě t
na zasloužené občerstvení.

Julie Burdychová
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Tři králové

C
Starosta, slovo odvozené od starosti,
starat se.

A já jsem se zastyděla za své
spoluobčany, kteří stále nechápou,
že do žlutých kontejnerů patří plast
a ne pytle plné slupek od brambor,
zbytků jídla a nedopalků. A naopak,
do směsného odpadu klidně cpou
papírové krabice a plastové obaly.

J

e 3. ledna, sníh se sype,
jak to už v zimě bývá. Zelená vlna
hlásí každou čtvrthodinu, kde je
silniční úsek nesjízdný, kde jsou auta
v sobě, kde uvízl kamion napříč
dálnicí. V Krkonoších vyhlásili
lavinové nebezpečí, slovenské obce
jsou sněhem zavalené... a v Thajsku
očekávají s obavami avizovanou
obrovskou bouři... A radvanickému
starostovi volá naštvaný občan,
že je čtvrteční odpoledne a popelnice
nejsou vyvezené!
Pan starosta volajícího klidně
ubezpečuje, že popeláři určitě
přijedou (opět starost). Tihle chlapíci,
kteří se starají, abychom nezůstali
zavaleni odpadem, jsou hodni našeho
obdivu. Je zvláštní, jak na mě udiveně
hleděl mládenec u jejich modrého
vozu, když jsem mu s úsměvem
děkovala, že nám odpad vyváží...
Koukal, a pak se taky usmál. Asi není
na díky zvyklý.

Věřím, že si většina z nás přeje,
aby byly Radvanice co nejhezčí a pan
starosta měl co nejméně starostí.
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Mgr. Jiřina Žampachová

Tři králové

Hodně by o tom mohli vyprávět
„tři králové“, kteří se trpělivě snaží,
abychom se za Radvanice nemuseli
stydět. Pánové: Miloslav Kincl
a Petr Pěkný i paní Hana Demeterová
denně sesbírají spoustu nepořádku
na trávnících i chodnících. A často
přeberou i modré a žluté kontejnery,
aby si ti, kteří pro recyklovatelný
odpad přijedou, neříkali: „Co to tu
žije za ignoranty?“

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby Únor 2019
4.2.2019
5.2.2019
6.2.2019
7.2.2019
8.2.2019

Pondělí 13:00-15:00
Úterý
Středa 13:00-15:00
Čtvrtek 13:00-15:00
Pátek

(Radvanice) MUDr. M.Šturalová
Neordinujeme
(Teplice) MUDr. M.Šturalová
(Radvanice) MUDr. M.Šturalová
neordinujeme

Venkovský lékař

MUDr. Záveský

E

Omezení ordinační doby Březen 2019
4.3.2019
4.3.2019
5.3.2019
5.3.2019
5.3.2019
6.3.2019
6.3.2019
7.3.2019
7.3.2019
8.3.2019
8.3.2019

Pondělí
Pondělí
Úterý
Úterý
Úterý
Středa
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek
Pátek

8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Pilníkov)
8:00-11:30 (Chvaleč)
12:30-13:30 DPS Trutnov (Dělnická)
14-16:00 (Pilníkov)
8:00-11:30 (Teplice)
13:00-17:00 (Radvanice)
8:00-11:30 (Jívka)
3:00-15:00 (Pilníkov)
8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Teplice)
MUDr. Záveský
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Radvaničtí letečtí modeláři (LMK Rapid Radvanice),
s podporou obce Radvanice, ZŠ Radvanice a dalších sběratelů, kteří zapůjčili
své autodráhy, pořádají jubilejní ročník akce s názvem:

Radvadráha X
Vážení dědové, když jste byli tátové...
Tátové a mládeži, když jste byli ještě malí...
Kluci, holky vzpomínáte, kdy jste naposledy vytáhli svoji autodráhu?

Co tam bude?

Radvadráha – opět hooodně dlouhá, 4 – proudá dráha
pro závody, opět nějaké překvápko :-), ukázka prací
našeho klubu, ale hlavně zábava... :-)

Kdy to bude:

23.2.19 9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti
23.2.19 18:00 - 22:00 hod. – Rozjezdy pro dospělé
24.2.19 9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti

Kde to bude:

Tělocvična ZŠ v Radvanicích. Vhodné přezůvky !

Dámy také vítány !!! Vezměte i své známé ☺. Vstupné dobrovolné.
Bližší informace, fotky z minulých Radvadráh: www.bastlkoutek.cz

Občerstvení zajištěno...

Přijďte si zajezdit !!!
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Prášil Josef
55 let

Olah Miroslav
55 let

Gult Stanislav
70 let

Kinclová Míla
Mádr Miroslav
80 let

87 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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