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Obecní úřad
Informace ze 14. zasedání
zastupitelstva obce
Přeneseme

14.796.721,13 Kč a financování bylo
5.073.940,78 Kč. Pozitivem toho
všeho je to, že obec není zadlužena.
Uspořené
prostředky
budou
přesunuty do rezerv, ze kterých
bude průběžně čerpáno v dalších
obdobích na nově plánované
V úvodu starosta přednesl předběžné
projekty.
výsledky hospodaření obce za rok
2019. Snahou vedení obce je vždy
Následovalo projednání vyúčtování
tvořit vyrovnaný rozpočet, který by
poplatků za sběr, svoz a likvidaci
měl být reálný, ačkoliv je to někdy
komunálního odpadu za rok 2019
takové „věštění z křišťálové koule“.
a kontrolní zpráva o nakládání
To, že stát vybere více na daních,
s komunálním odpadem na území
že se získají nejisté dotace, realizují
obce Radvanice. Vyúčtování i zprávu
se neplánované průtokové transfery
předložila místostarostka obce Mgr.
a některé platby u běžících projektů
P. Királová a obsah zprávy je uveden
se musí přesunout na další účetní
v další části zpravodaje. Částka 550
období, jelikož jejich realizace
Kč na osobu za sběr, svoz a likvidaci
není v danou dobu možná, tak to
komunálního
odpadu
zůstává
vše a spousta dalších faktorů má
totožná i pro rok 2020, nicméně
za následek zvýšení celkových
zdražení se v budoucnu nevyhneme.
příjmů a vlastně i rozdíly ve výdajích.
Hospodaření v roce 2019 v podstatě
V dalších bodech
kopírovalo rok 2018, kde byla
programu
vytvořena rezerva. Předběžně lze
se projednávalo
tedy konstatovat, že hospodaření
a schváleno bylo:
obce Radvanice za rok 2019 skončilo
převahou příjmů nad výdaji,
• podání
žádosti
o
dotaci
které se promítnou jako finanční
na Ministerstvo zemědělství
rezerva z minulých let. Příjmy tedy
v rámci zmírnění dopadů
byly 19.870.661,91 Kč, výdaje byly
kůrovcové kalamity,
se zpět
do lednového jednání zastupitelstva,
které proběhlo ve čtvrtek 30.1.2020
a krátce si připomeneme jeho
program.

R
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•

•

•
poskytnutí daru ve výši 15.000
Kč pro Důl Jan Šverma o.p.s. •
na pořádání akce „Setkání
hornických měst a obcí“,
akceptování a podpis darovací
smlouvy na převod majetku
z vlastnictví ČR – Palivový
kombinát Ústí, s.p. do vlastnictví •
obce Radvanice,

•

podání žádosti o příspěvek •
na
vytvoření
pracovních
příležitostí v rámci VPP,

•

vyhlášení
výběrového
řízení na akci „Revitalizace •
a modernizace víceúčelového
sportovního hřiště u ZŠ
v Radvanicích“ včetně jmenování
výběrové komise.

Samotný závěr patřil
starostovi obce,
který informoval, že:
•

•

•

na ČOV byly osazeny strojní
česle, které provádí hrubé •
a jemné přečištění odpadních
vod z místní kanalizace, což je
investice z roku 2019,
byla podána žádost o dotace
na opravu střechy č.p. 176,
akceschopnost JSDH, zmírnění
kůrovcové kalamity a bude
podána na školní hřiště,
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aplikace CityApp byla spuštěna,
byl zakoupen poslední dýchací
přístroj pro výjezdovou JSDH,
provedena plánovaná oprava
T815 CAS 32 (přetěsnění
motoru), dopravní automobil
zhotovitel kompletizuje,

almanach k výročí 60 let nové
ZŠ se připravuje pro tisk,
oprava výtahu v penzionu je
v jednání s opravárenskou
firmou
s
předpokladem
investice 100.000 Kč,

sběr papíru bude v ZŠ
přerušen vzhledem k doplácení
za likvidaci a svoz, situace
na trhu je natolik nepříznivá,
že obec posílí klasický svoz
modrých kontejnerů,
poděkování všem za Tříkrálovou
sbírku, která letos vynesla 9.044
Kč,
bude se tvořit plán kulturních,
sportovních a společenských
akcí 2020.

Tomáš Němec
starosta obce

Kontrolní zpráva
K

ontrolní
zpráva
o fungování systému nakládání
s komunálním odpadem na území
obce dle vyhlášky č. 1/2015 v platném
znění.

Celkem bylo v obci v roce 2019
vytříděno cca 77,52 t, přičemž
největší podíl tvoří 22,75 t papíru
(na tom se škola podílí 17,03 t), dále
plast 17,61 t, sklo 13,45 t a objemný
odpad 13,54 t. V průměru to vychází
Systém nakládání s komunálním
na 212 kg tříděného odpadu denně
odpadem je v naší obci zaveden
na obec a cca 0,21 kg na občana
od roku 2002 na základě tehdejšího
za den.
zákona o odpadech. Systém funguje
a splňuje základní požadavky,
Další třídění odpadu:
které od něj obec potřebuje.
Svozová firma TRANSPORT Trutnov
V obci je umístěn sběrný kontejner
s.r.o. zajišťuje likvidaci odpadu
na textil společnosti TextilEco a.s.,
pravidelně po celý rok prakticky
který nabízí občanům možnost
bez problémů, případné nedostatky
odevzdat nepotřebné oděvy, boty
jsou řešeny operativně.
a hračky k dalšímu ekologickému
využití, kdy se sesbírané věci
Místní poplatek – výše poplatku
přirozeným
způsobem
vrací
činila v roce 2019 stejně jako
zpátky k lidem. V roce 2019 bylo
v předchozích letech částku 550,prostřednictvím tohoto kontejneru
Kč na občana i na rekreační objekt.
odevzdáno 2,257 t oděvů, bot
Dlužné částky za rok 2017 a 2018 činí
a hraček.
15.264,-Kč a za rok 2019 činí 51.884,Kč. Celková dlužná částka tedy
Občané mají možnost kdykoliv
ke konci roku 2019 činí 67.148,-Kč
v
průběhu
roku
odevzdávat
(pro srovnání celková dlužná částka
nepotřebné
elektrozařízení.
ke konci roku 2018 činila 98.686).
Elektrospotřebiče větších rozměrů
se ukládají v obecní garáži
V pravidelných týdenních svozech
a firma Elektrowin a.s. je přes
komunálního odpadu se v roce 2019
SDH Radvanice v rámci programu
z obce vyvezlo 210 t odpadu, což je o 7
„Sbírejte s hasiči“ vykupuje, výtěžek
t méně než v roce 2018. V průměru
z tohoto sběru zůstává příjmem
vychází 575 kg vyprodukovaného
SDH. V naší obci máme zpětný sběr
odpadu denně na obec a cca 0,6 kg
zajištěn i pomocí dvou kontejnerů
na občana za den.
na
drobné
elektrospotřebiče

D
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z
domácností,
kde
velikost
vhazovaných spotřebičů je omezena
velikostí vhazovacího otvoru.
V obci je dále zajištěn ve spolupráci
s firmou EKOLAMP s.r.o. zpětný
odběr světelných zdrojů (žárovek),
přičemž sběrná místa se nacházejí
v prodejně paní Krajniakové
a ve škole.
Rovněž je ve spolupráci s firmou
Cart4Future s.r.o. v obci zajištěn
zpětný odběr náplní do tiskáren.
Sběrná místa se nacházejí v prodejně
paní Krajniakové a na obecním
úřadě.

V

poskytována jako vstřícný krok
živnostníkům a podnikatelům,
kteří jsou ze zákona povinni
likvidovat vyprodukovaný odpad.
Podnikatelské subjekty si tak
mohou vybrat, zda si zvolí vlastního
dodavatele služeb odpadového
hospodářství
nebo
navážou
spolupráci s obcí.

Ve srovnání s rokem 2018 došlo
k mírnému poklesu produkce
komunálního odpadu a zároveň
k nepatrnému nárůstu produkce
tříděného
odpadu
určeného
k dalšímu zpracování a tím
k opětovnému využití. V třídění
V obci jsou také umístěny kontejnery odpadu jsou ale neustále rezervy.
na bioodpad (celoročně u hřbitova
a fotbalového hřiště, sezónně Plány na rok 2020 – V únoru bude
u školní jídelny), kam mohou občané velkoobjemový kontejner u hřbitova
vhazovat bioodpad vyprodukovaný vyměněn za černé kontejnery
ve své domácnosti.
o velikosti 1100 l, a to z důvodu
neustále se zvyšujících nákladů
Na konci roku byly v obci umístěny na
vývoz
velkoobjemového
i nádoby na použité jedlé oleje kontejneru. Tento velkoobjemový
a tuky. Spolupráce již byla navázána kontejner měl sloužit především
s firmou Makroils CZ s.r.o., pro směsný komunální odpad
vzhledem k problémům s dodávkou občanů Pasek, kde není prováděn
nádob od dodavatele jsou však pravidelný týdenní svoz odpadu,
v obci umístěny provizorní obecní a návštěvníků hřbitova, nicméně
nádoby, které budou snad v brzké se v kontejneru neustále objevují
době vyměněny.
pneumatiky, velkoobjemový odpad,
sklo, plasty a další odpad, který tam
Podnikatelským subjektům obec nepatří.
nabízí v rámci zavedeného systému
odpadového hospodářství zapojení
Mgr. Petra Királová
se do tohoto systému na základě
místostarostka obce
smluvního vztahu. Tato služba je
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Předcházení požárům

Vážení spoluobčané, opět

vzniku a šíření požáru. Spalování
hořlavých látek vč. navržených
opatření je doporučeno předem
oznámit operačnímu středisku
Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje. Evidence
slouží jen pro možnost ověření
místa pálení s možným nahlášením
požáru. Nahlášení pálení: paleni.
hzshk.cz

k nám přichází jarní období a s ním
probírka všeho, co se nám doma
přes zimu nahromadilo. Začneme
provádět hrabání trávníků a průřez
stromů. A opět nastane problém
kam s tím. To nejjednodušší je to
spálit. Ale není to tak jednoduché,
jak by se zdálo, a proto nám
dovolte připomenout podmínky
a povinnosti, za kterých se pálení
může provádět.

při spalování látek
přírodního charakteru
na hromadách:

Vypalování
plošné vypalování
např. travního porostu nebo strniště
Spalování
např.
shrabané •
trávy nebo roští na hromadě
Podle
zákona
č.133/1985
Sb., •
o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů nesmí fyzické
osoby, právnické a podnikající
fyzické osoby /to znamená „nikdo“ •
/ VYPALOVAT POROST. Porostem
se rozumí např. křoviny, trávníky,
suchý rákos, strniště apod.
•
Za porušení tohoto nařízení může
být uložena fyzické osobě pokuta až
do výše 25 000 Kč
•
Při spalování hořlavých látek
(přírodního
charakteru)
na
hromadách
na
volném
prostranství jsou povinny všechny
osoby stanovit opatření proti
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musí provádět dozor osoba
starší 18 let
oheň nesmí být ponechán bez
dozoru, aby nedošlo k jeho
rozšíření na okolí
na místě pálení musí být
k dispozici hasební prostředky
(lopaty, voda, hasicí přístroje)
ohniště se může zřídit jen
v bezpečné vzdálenosti od budov
a hořlavých materiálů
po skončení pálení musí být
oheň uhašen, popel bezpečně
uložen nebo zasypán hlínoupálení je možno provádět jen
za bezvětří

•

kouř nesmí obtěžovat sousedy hlásič. Jeho jediným úkolem je
(podle ustanovení Občanského varovat vás před nebezpečnou
zákoníku)
situací, která by mohla vzniknout
během doby, kdy právě spíte. Cena
„Pálení čarodějnic“ je také pálení těchto hlásičů se pohybuje od 200,hořlavých
látek
(přírodního - 1 500,- Kč. Hodnota vašeho života je
charakteru)
na
hromadách nevyčíslitelná. Umístěte hlásič poblíž
na volném prostranství a podle obývacích prostor a ujistěte se, že je
toho je nutné provést příslušná signál slyšet také v ložnici. Alespoň
bezpečnostní opatření.
1x za měsíc je třeba vyzkoušet hlásič
stisknutím testovacího tlačítka.
Dále si dovolujeme připomenout, Pořiďte si rovněž domů univerzální
že do kontejneru se smí dávat hasicí přístroj s minimální hasící
popel jen řádně vychlazený. schopností 34 A, jehož cena
I když v minulém roce HASIČI se pohybuje okolo 1 000,- Kč.
v Radvanicích nemuseli zasahovat
u
žádného
kontejneru,
zato Pokud byste potřebovali poradit,
v lednu letošního roku se zasahovalo nebojte se na mne obrátit nebo
u kontejneru ve Slavětíně. Proto na preventistu SDH Radvanice
žádáme spoluobčany o dodržování Lukáše Dufku.
této zásady. Doufám, že po přečtení
těchto řádků nám pomůžete udržet
Milan Dufka
dobrý stav požární ochrany v obci
preventista obce
Radvanice a za to bych chtěl všem
občanům a chalupářům předem
poděkovat.

Domácnost
Jak
jsme
vás
informovali
v prosincovém čísle o nutnosti
mít doma hasicí přístroj, jelikož to
zabránilo velkým škodám, tak nyní
vás seznámím, jak je to v legislativě.
Do obydlí vybudovaných před
rokem
2008
doporučujeme
zakoupit a instalovat kouřový
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Plán akcí na rok 2020
Učitelský bál
Masopust + dětský karneval
Radvadráha
Dětský karneval
Josefovská zábava
Noc s Andersenem
Uzlovka - Okresní kolo
Zájezd - muzikál Praha
Pálení čarodějnic
Jestřábí otvírák - zahájení motosezóny
Dětský den
Zábava
Rybářské závody pro dospělé
Školní akademie
Oslavy 60. výročí místní školy
Turnaj v minikopané pro dospělé
Turnaj v minikopané pro žáky
Rybářské závody pro děti
Letní kino + triatlon
Letní kino
Hasičský nohejbal - turnaj v nohejbale
Šedesátkování - soutěž dětí hasičů
Jestřábí zavírák - ukončenímoto sezóny
Drakiáda
Zájezd - Flora Olomouc
Turnaj v „Prší“
Rozsvícení vánočního stromu
Zpívání v kapli sv. Jana Křtitele
Mikulášská nadílka pro děti
Mikulášská zábava
Čekání na Ježíška
Vánoční posezení s ochutnávkou salátů

I

ZŠ a MŠ Radvanice
ZŠ a MŠ Radvanice
LMK RAPID Radvanice
SDH Radvanice
SDH Radvanice
Obecní knihovna
SDH Radvanice
Obec
SDH Radvanice
Jestřábí jezdci z.s.
Jestřábí jezdci z.s.
Jestřábí jezdci z.s.
Radomír Királ
ZŠ a MŠ Radvanice
ZŠ a MŠ Radvanice
FK Baník Radvanice z.s.
FK Baník Radvanice z.s.
Radomír Királ
občané Radvanic
občané Radvanic
SDH Radvanice
SDH Radvanice
Jestřábí jezdci z.s.
Jestřábí jezdci z.s.
Obec
Jestřábí jezdci z.s.
občané Radvanic
ZŠ a MŠ Radvanice
SDH Radvanice
SDH Radvanice
SDH Radvanice
Jestřábí jezdci z.s.
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18.1.2020
22.1.2020
29.2 - 1.3.2020
21.3.2020
21.3.2020
27.3.2020
28.3.2020
28.3.2020
30.4.2020
16.5.2020
30.5.2020
30.5.2020
květen
5.6.2020
6.6.2020
20.6.2020
27.6.2020
červen
11.7.2020
5.9.2020
19.9.2020
26.9.2020
10.10.2020
říjen
září - říjen
21.11.2020
28.11.2020
prosinec
12.12.2020
12.12.2020
24.12.2020
26.12.2020

C

Zš a Mš Radvanice
Recitační soutěž

Tento den jsme na naší škole rozdávali pololetní vysvědčení.

V tuto dobu tradičně pořádáme recitační soutěž žáků prvního
stupně. Letošní recitační soutěži předcházela třídní kola, ze kterých
postupovali ti nejlepší. Žáci byli rozděleni do 4 kategorií podle tříd.
V porotě, která hodnotila výkony žáků, zasedly paní učitelky: H. Bitnarová,
V. Doležalová, O. Matěnová, T. Tomešová a R. Štěpánková. Jedním z porotců
byl i pan asistent J. Malý. Porota neměla vůbec lehké rozhodování, neboť
se všichni soutěžící velice pečlivě připravili.

A takto to dopadlo:
1. třída
1. místo
2. místo
3. místo

2. třída
Julie Poláková
František Matějka
Kateřina Oravcová

1. místo
2. místo
3. místo

3. třída
1. místo
2. místo
3. místo

Marie Matěnová
Simona Svíčková
Šárka Švandová
Radek Penkrt

4.-5. třída
Martin Krýsl
František Krýsl
Laura Karbanová

1. místo
2. místo
3. místo

Barbora Záveská
Lada Výrostková
Štěpán Schatzler
Anežka Svobodová
Matyáš Polák

Všem umístěným blahopřejeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast.

Paní učitelky 1. stupně
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Sběr papíru
Vážení

jak v naší obci, tak i v celé ČR
pokračovat. Množství netříděného
odpadu (určeného ke skládkování)
je už nyní neúnosně vysoké
a do budoucna je nutné hledat
řešení. Ve sběrnách je možné nadále
papír odevzdávat k výkupu, i když
za minimální cenu. Pokud proto
máte cestu např. do Trutnova,
můžete vzít papír s sebou…

rodiče,
firmy,
které zpracovávají starý papír,
asi vzhledem k situaci v celé
ČR, přistoupily k tomu, že nám
za sesbíraný starý papír účtují
poplatky za jeho odvoz, které tak
převyšují cenu námi sesbíraného
papíru. V tuto chvíli proto škola
doplácí na tuto aktivitu. Vzhledem
k této situaci musíme bohužel sběr
starého papíru ukončit.

Věřím, že situace se do budoucna
zlepší a škola bude moci pokračovat
Děkujeme všem, kteří společně
ve sběru jako v minulých letech.
s námi sbírali a třídili starý papír.
Nutnost třídění však tímto určitě
Mgr. Robert Hager
nekončí. Třídění i nadále musí

ředitel školy

Lyžování v mateřské škole

Každý

lyžovaní“ uskuteční. Sjezdovka byla
rok,
hned
ale i při těchto ne příliš zimních
po vánočních prázdninách, chodíme
podmínkách perfektně připravena
s dětmi lyžovat. Letos si s námi sice
a my mohli začít chodit lyžovat.
zima trochu pohrála a nevěděli jsme,
zda se vůbec pátý ročník „Hravého
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Zájem o lyžování je vždy velký,
ale vzhledem k omezenému počtu
instruktorů chodí lyžovat vždy
jen děti z oddělení předškoláků.
Postupně se tak dostane na všechny
děti, které mají o lyžování zájem.
Letos chodilo lyžovat 11 dětí,
z toho 4 děti ještě nikdy nestály
na lyžích, ostatní jsou již ostřílení
lyžaři. Na konci lyžařského výcviku
ale lyžovaly všechny děti. Vzhledem
k vytíženosti instruktorů jsme letos
rozdělili výcvik do dvou týdnů.
Poslední den byly závody, rozdávání
diplomů a odměn. Doufáme, že tím
to pro děti nekončí, a že budou
chodit i se svými rodiči, protože bylo

vidět, že je lyžování bavilo a že si ho
moc užívaly.
Moc děkuji všem instruktorům
a panu Mádrovi, který nám každý rok
dává k dispozici sjezdovku zdarma
a vytváří nám velmi příjemné
zázemí po lyžování.
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Alice Zachovalová

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby březen 2020
Změna ordinační doby od 2.3.do 6.3.2020 (zastupování v době
jarních prázdnin)
2.3.2020 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice),

13:00-15:00 (Pilníkov)

3.3.2020 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč),		

13:00-16:00 (Pilníkov)

4.3.2020 Středa 8:00-11:30 (Teplice),		

13:00-17:00 (Radvanice)

5.3.2020 Čtvrtek 8:00-11:30 ( Jívka), 		

13:00-15:00 (Pilníkov)

6.3.2020 Pátek 8:00-11:30 (Radvanice),

13:00-15:00 (Teplice)

Dne 13.3.2020 nebudou v provozu ordinace v Radvanicích a Teplicích
n.M

E

Omezení ordinační doby duben 2020
Dne 30.4.2020 ve čtvrtek nebudou v provozu naše ordinace ve Chvalči
a Jívce.

Omezení ordinační doby také naleznete na www.venkovskylekar.cz
V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský
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ZŠ a MŠ Radvanice
Vás Srdečně zve na
Velikonoční tvoření

Kde: v jídelně ZŠ
Kdy: 31. 3. 2020 v 15:00 hodin
Program: pečení s dětmi, pletení pomlázky, vytvoření líta,
výroba velikonočních dekorací
S sebou: dobrou náladu, mašle
Pro Vás a Vaše děti je připraveno malé pohoštění.
Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na vás!
Julka, Lada – ŠD a Jana, Šárka, Renáta – ŠJ
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.

Únor
Zubričan Pavel
60 let

Štická Miloslava
60 let

Seifertová Milada
80 let

Pundrová Věra
60 let

Mádr Miroslav
81 let

Diblíková Hana
65 let

Kinclová Míla
88 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
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