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Obecní úřad
Vážení občané,

jsem velice rád, že vám opět můžeme
nabídnou další číslo oblíbeného
Radvanického zpravodaje. Březnový
výtisk nebylo možné vydat, jelikož
se nepodařilo naplnit ani 1/4 kapacity
periodika. I toto jsou bohužel
důsledky současné situace a nadále
trvající pandemie, která nás již přes
rok trápí. Nechci a nebudu zde řešit
co je a co není dobře, jelikož nejsem
epidemiolog.
Předpokládám,
že všechna media jsou plná
korektních informací a celkem
dostatečně nás zásobují. Zároveň
vám doporučuji přehlížet informace
všech popíračů a zpochybňovačů
a uvažovat vlastní hlavou.

toho nelze úřad provozovat. Chci
na vás apelovat, dodržujte všechna
doporučení a nic nepodceňujte.
Nejsem popírač všech nařízení jako
někteří, jelikož si uvědomuji vážnost
situace. Nyní mám i svoji zkušenost
a věřte mi, není o co stát.
Chod úřadu se podařilo zabezpečit
a vše nutné fungovalo a funguje také
díky práci z domu. Obec v únoru
sjednala 2x dobrovolné testování
mobilním týmem. Zde byly ze 130
testovaných odhaleny 4 pozitivní
vzorky. Testování proběhlo v době
vysokého počtu nakažených v okrese
Trutnov, v tuto dobu si bohužel i naše
obec prošla nelehkým obdobím.
V jednom okamžiku jsme zde měli
i 60 nakažených spoluobčanů
v karanténě. Věřím však, že v naší
obci je vidět to pomyslné světlo
na konci tunelu a předpokládám,
že to není jedoucí rychlík.
Pozitivních případů ubývá, toto
naznačují i statistiky. Informujeme
občany také o tom, že stále probíhá
distribuce roušek a respirátorů,
které se podařilo získat z hmotných
rezerv a od dárců, které se patří
zde uvést. Velké poděkování patří
Lukášovi Maixnerovi za 1000
ks roušek, Vojtěchovi Spitzerovi
za 200 ks roušek, Tomášovi Němcovi
za 100 ks respirátorů, Penzionu
a Restauraci Radvanice za 300 ks

Nákaza si nevybírá a u každého
se projevuje odlišným způsobem.
Věřím, že spousta spoluobčanů ví,
o čem hovořím. Nemohl jsem se totiž
poprvé za takřka 7 let účastnit
posledního zasedání zastupitelstva
obce. I mě dohnala nákaza virem
COVID-19 a průběh nemoci nebyl
nejlehčí. Kde jsem se tím marastem
nakazil opravdu nedokážu říci.
Vyhýbal jsem se kontaktům,
nevyhledával
společnost
a na úřadě striktně dodržujeme
veškerá hygienická pravidla včetně
dezinfekce, nošení respirátorů
a aplikace antigenních testů. Osobní
kontakt s lidmi však jako starosta
obce podstupovat musím, bez
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respirátorů a Petrovi Lukáškovi
za 500 ks respirátorů. Obec dalších
500 ks respirátorů zakoupila již
před nouzovým stavem a stále
doplňuje počty dle potřeb. Osobám
70+ (cca 130 lidí) byly od 22. února
distribuovány osobně domů balíčky
s 10 ks roušek a 2 ks respirátorů
FFP2/KN95. Tyto osoby byly zároveň
dotazovány formou jednoduchého
dotazníku na očkování (podání
pomocné ruky např. při registraci
či dopravě). I nadále probíhá volný
výdej balíčků pro ostatní občany,
kde si na obecním úřadě může
každý vyzvednout 10 ks roušek a 1 ks
respirátoru na osobu do vyčerpání
zásob. Průběžně probíhá desinfekce
veřejných
prostor
v
obci
z důvodu eliminace šíření viru.
Také jsem se dotazoval hejtmana,
náměstka
pro
zdravotnictví,
starosty Ivana Adamce a ředitele
nemocnice na možnost očkování
prostřednictvím
praktického
lékaře v obci. Z vyjádření
hejtmana
Martina
Červíčka
a také poslance Ivana Adamce je
největší překážkou nedostatek
vakcín, nicméně i oni podporují
variantu očkování obyvatelstva
praktickými lékaři. V současné době
se však situace vyvíjí a praktický
lékař Ladislav Záveský již informace
prostřednictvím obecních kanálů
podal. Očkování přebírá do svých
rukou a své pacienty bude oslovovat,
což je skvělá zpráva. K dnešnímu
dni mám zjištěno, že vakcína se již
u praktického lékaře aplikuje.

Při sepisování tohoto příspěvku,
což je zhruba v půli března,
nedokáži
předvídat
a
podat
aktuální informace o vývoji situace
během
dubna.
Předpokládám
však, že nelehká situace bude ještě
přetrvávat, ovšem pověstné světlo
(ne ten rychlík) již bude v řádu 2
měsíců na dohled. Žijeme v době,
která nám toho mnoho nedovoluje
a je před námi další období,
které ukáže, jak si společně všichni
přejeme vystoupit z tohoto temného
času.
Proto
nepředpokládám,
že by někdo z vás měl pochybnosti
o dodržování restrikcí. Za toto
vám všem patří velké poděkování.
Jsem přesvědčen, že očkování
je jedinou cestou, ostatně tak,
jak tomu bylo již v minulosti při
jiných pandemiích. Je samozřejmě
na každém z vás, jaké rozhodnutí
přijmete. Nenechte se zmanipulovat
a sami se rozhodněte. Já osobně
očkování každopádně podstoupím,
jelikož jedna zkušenost mi stačila
a nehodlám někoho dalšího případně
ohrozit. Vím, že slovo pozitivní je
v současné době synonymem viru.
Chci ho však použít v souvislosti
s pozitivním myšlením. Myslete
pozitivně s tím, že všechno jednou
končí a že toho neřáda určitě
pokoříme. Pojďme zatnout zuby,
užívat si jarního sluníčku a těšit
se z každodenních maličkostí. Přeji
klidné dny a pevné zdraví. Chraňte
sebe a své blízké.

A
Tomáš Němec
starosta obce
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Informace z 23. zasedání
zastupitelstva obce

První

letošní zasedání
proběhlo 28. ledna a hned
v úvodu byly starostou předneseny
předběžné výsledky hospodaření
obce v uplynulém roce. Jak bylo
již zmíněno, jedná se o předběžné
výsledky a konkrétní čísla se budou
projednávat v rámci schvalování
závěrečného účtu obce za rok
2020 až po kontrole hospodaření
z krajského úřadu. Loňský rok byl
velice specifický a složitý. Nedopadly
plánované
projekty,
nebyly
získány dotace, snížil se příjem
na daních a proti tomu zvýšil
výdaj na boj s pandemií. Rozpočet
byl proto velmi těžce udržitelný
a plánovaní čehokoliv velmi složité.
Příjmy byly 24.399.756,28 Kč a výdaje
18.457.714,05 Kč. Je tedy potěšující,
že hospodaření obce Radvanice
za rok 2020 skončilo převahou
příjmů
nad výdaji ve výši
5.942.042,23
Kč.
Financováním
jsou pokryty splátky úvěrů ve výši
1.430.500 Kč. Dále se zde promítá
odvedená přenesená DPH ve výši
233.011,68 Kč. I přes veškeré problémy
se snížením RUD a pandemií
COVID 19 vznikla v porovnání
s
plánovaným
rozpočtem
na 2020 finanční rezerva ve výši
4.744.553,91
Kč.
V
tomto
se
projevují
neuskutečněné

plánované dotační investice, jako
je střecha 176, multifunkční hřiště
a hydroizolace 175. Vždy hovoříme
o tom, že se každoročně snažíme
a také tvoříme vyrovnaný rozpočet,
který je na minimálně 99% reálný.
Příjem
neplánovaných
dotací,
průtokové
transfery a
např.
nedokončené projekty poté většinou
mají za následek zvýšení příjmů
a někdy i neplnění výdajů. Je však
pozitivní, že obec nezadlužujeme
a je logické, že rezervní prostředky
účelně
použijeme
následně
na plánované a odložené projekty.
Následovala zpráva z oblasti
poskytování
informací
podle
zákona o svobodném přístupu
k informacím, kterou zastupitelstvo
vzalo na vědomí. V loňském roce
byly podány 2 žádosti, kde v jednom
případě byla informace částečně
odmítnuta. Krajským úřadem KHK
bylo řešeno odvolání subjektu proti
rozhodnutí obce, kde výsledkem
bylo zamítnutí odvolání a potvrzení
správnosti
rozhodnutí
Obce
Radvanice.
V majetkoprávních záležitostech
se jednalo o prodej p.p.č. 94/1 v k.ú.
Slavětín u Radvanic a schválení
zveřejnění
záměru
prodeje
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p.p.č. 397/1 v k.ú. Radvanice v Č.
•
Bod pro různé přinesl následující
podbody k projednání, kde bylo
schváleno:
•

•

Podání žádosti o dotaci
na projekt „Rekonstrukce
hrobu rudoarmějců“
z dotačního programu
Ministerstva obrany ČR
v souvislosti s péčí o válečné
hroby a záměr rekonstrukce
tohoto pietního místa
na místo dvou konkrétních
obětí a vytvořením dvou
samostatných pomníků,

oprava havárie kanalizace
objektů č.p. 162, 238 a 165,
kde zhotovitelem je firma
AQUAVIT, spol. s r.o.
a nabídnutou částkou 197.856 Kč
bez DPH,

Závěrem tohoto zasedání zazněla
zpráva o činnosti úřadu:
•

dokončují se
majetku obce,

•

probíhala
změna
zákona
o poplatcích, kde bude nutné
změny zapracovat do vyhlášky,

•

probíhá dotazníkové šetření
u seniorů v souvislosti s očkování
vakcín
proti
COVID-19
s cílem zjistit stav a hlavně
pomoci těm spoluobčanům,
kteří
nemají
možnosti
se registrovat a případně jsou
imobilní,

•

poděkování SDH Radvanice
a ostatním zaměstnancům
za
provádění
dezinfekce
veřejných prostor v obci,

•

poděkování
za
netypickou
Tříkrálovou sbírku, kde bylo
celkem vybráno 1.514 Kč.

V

poskytnutí finančního daru
z rozpočtu obce pro Nadační
fond při Oblastní nemocnici
Trutnov ve výši 2.000 Kč jako
podporu nadace,

•

podání žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP
s Úřadem práce ČR,

•

snížení nájemného
pro podnikatele a živnostníky
podnikající v obecních
prostorách v souvislosti
s nouzovým stavem,
kde snížení nájemného je
chápáno jako vstřícný krok
v krizové situaci a pro rok 2021
bude nájemné sníženo za 3
měsíce na částku 1 Kč bez DPH
měsíčně,

inventarizace

Tomáš Němec
starosta obce
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Informace z 24. zasedání
zastupitelstva obce
která byla z důvodu změny
Únorové zasedání úpravu,
zákona o poplatcích plošně nařízena

A

zastupitelstva přineslo také několik
Ministerstvem vnitra ČR. Vyhláška
bodů, které si zaslouží připomenout.
s drobnou úpravou byla schválena.
I zde byly řešeny majetkoprávní
Na úvod vystoupil host jednání
záležitosti a jednalo se o prodej
Robert Hager, ředitel místní školy
p.p.č. 397/1 v k.ú. Radvanice
a přednesl zprávu o hospodářském
v Č. Prodej byl schválen za částku
výsledku a stavu fondů ZŠ a MŠ
296.100 Kč jako cenu v místě a čase
Radvanice. Schváleno byla účetní
obvyklou. Prodejem pozemku obec
závěrka a zpráva o hospodářském
vyslovuje podporu mladé rodině,
výsledku a stavu fondů ZŠ
která v obci bude natrvalo žít.
a MŠ Radvanice za rok 2020,
kde zisk 89.263,25 Kč bude přídělem I při tomto zasedání byla podána
do rezervního fondu a fondu zpráva o činnosti úřadu:
odměn školy. Dalším bodem, a to
•
starosta obce nastoupil
dosti podstatným, bylo vyúčtování
do karantény a bude pracovní
poplatků v souvislosti s komunálním
záležitosti řešit z domu,
odpadem včetně stanovení ceny
na osobu. Svoji zprávu v této
•
zastupitelstvo souhlasí s likvidací
souvislosti přednesla garantka této
násypky na vlečce firmou
problematiky,
místostarostka
Recykling Chotěboř,
obce Petra Királová. Naleznete ji
v tomto čísle zpravodaje. Zpráva
•
budou řešeny vícepráce na havárii
byla podkladem pro rozhodování
kanalizace u č.p. 162, 238 a 165,
o poplatku za sběr, svoz a likvidaci
komunálního odpadu, kde byla
•
probíhají drobné úpravy na objektu
ponechána částka pro letošní rok
ČDV v souvislosti ze změnou
2021 ve výši 550 Kč na osobu
užívání,
a rekreační objekt. Do budoucna
nás bohužel bude čekat zdražení, • ve Slavětíně bude realizování
kontejnerové stání gabiony
o kterém již dnes celostátní média
v souvislosti s úpravou náměstíčka,
informují. Zájmem obce bylo v této
nelehké době obyvatelstvo ještě
více finančně zatěžovat. Dalším • byl dopracován pasport místních
komunikací v oblasti Slavětín.
důležitým bodem bylo schválení
obecně závazné vyhlášky č. 1/2021
Tomáš Němec
o místním poplatku z pobytu.
starosta obce
Popravdě jde pouze o kosmetickou
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Poplatky za komunální odpady
Poplatky za komunální odpady občané

Poplatky za komunální odpady –
Pro rok 2021 je stanoven v obci rekreanti
Radvanice poplatek ve výši 550 Kč
na osobu a rok.
Pro rok 2021 je stanoven v obci
Radvanice poplatek ve výši 550 Kč
Způsob úhrady místního poplatku za rekreační objekt a rok.
za likvidaci odpadu je možno provést
na základě zaslaných předpisů:
Způsob úhrady místního poplatku
za likvidaci odpadu je možno
• v hotovosti v úředních hodinách provést:
na OÚ Radvanice
• v hotovosti v úředních hodinách
• zaslanou přiloženou poštovní
na OÚ Radvanice
poukázkou (uveden poplatek
na celý rok)
• zaslanou přiloženou poštovní
poukázkou
• bezhotovostním převodem
na účet obce Radvanice vedený • bezhotovostním převodem
v české spořitelně, a.s. Trutnov,
na účet obce Radvanice vedený
č. ú. 1303692379/0800.
v České spořitelně a.s. Trutnov,
č. ú. 1303692379/0800.
Při všech platbách používejte
variabilní
symbol
uvedený Při všech platbách používejte
na
přiložené
složence. variabilní
symbol
uvedený
na přiložené složence.

N

Úhradu poplatku je možné provést Poplatek je splatný do 30.04.2021.
dvakrát ročně.
Obecní úřad připravuje možnost
• Splátka ve výši jedné poloviny
bezhotovostních plateb kartou.
ročního poplatku do 30.04.2021.
•

Lucie Kavalíková
referentka obce

Splátka ve výši druhé poloviny
ročního poplatku do 30.09.2021.
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Kontrolní zpráva

Kontrolní

v roce 2019, kdy se vyvezlo 210,3 t
odpadu. V průměru vychází 575 kg
vyprodukovaného odpadu denně
na obec a cca 0,6 kg na občana
za den.

zpráva
o fungování systému nakládání
s komunálním odpadem na území
obce dle vyhlášky č. 1/2019 v platném
znění.

Celkem bylo v obci v roce 2020
Systém nakládání s komunálním
vytříděno cca 145 tun odpadu:
odpadem je v naší obci zaveden
od roku 2002 na základě tehdejšího bioodpad		
65,72 t
zákona o odpadech. Systém funguje objemný odpad
26,44 t
a splňuje základní požadavky, sklo 			14,86 t
které od něj obec potřebuje. plast			14,06 t
Svozová firma TRANSPORT Trutnov železo			12,24 t
s.r.o. zajišťuje likvidaci odpadu papír			9,86 t
pravidelně po celý rok prakticky nebezpečný odpad
1,81 t
bez problémů, případné nedostatky
jsou řešeny operativně.
Další třídění odpadu:
Výše místního poplatku činila v roce
2020, stejně jako v předchozích
letech, částku 550,- Kč na občana
i na rekreační objekt. Za rok 2020
se na poplatku vybralo celkem
517.418,- Kč. Dlužné částky za rok
2018 a 2019 činí 18.288,- Kč a za rok
2020 je to 49.650,- Kč. Celková dlužná
částka tedy ke konci roku 2020 činí
67.938,-Kč (pro srovnání celková
dlužná částka ke konci roku 2019
činila 67.148,- Kč).

V obci je umístěn sběrný kontejner
na textil společnosti TextilEco a.s.,
který nabízí občanům možnost
odevzdat nepotřebné oděvy, boty
a hračky k dalšímu ekologickému
využití, kdy se sesbírané věci
přirozeným
způsobem
vrací
zpátky k lidem. V roce 2020 bylo
prostřednictvím tohoto kontejneru
odevzdáno necelých 1,5 tuny
oděvů, bot a hraček (v roce 2019
to bylo 2,257 t). Kvůli koronavirové
krizi má firma omezený provoz,
což se promítlo i do pravidelnosti
svozů, kdy jsou delší časové
intervaly vývozu, což se odrazilo
i na množství svezeného materiálu.

V pravidelných týdenních svozech
komunálního odpadu se v roce
2020 z obce vyvezlo 209,93 tun,
což je o necelé 0,4 t méně než
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u fotbalového hřiště a na starém
Občané mají možnost kdykoliv hřišti), kam mohou občané vhazovat
v
průběhu
roku
odevzdávat bioodpad vyprodukovaný ve své
nepotřebné
elektrozařízení. domácnosti.
Elektrospotřebiče větších rozměrů
se ukládají v obecní garáži a firma Od konce roku 2019 mají občané
Elektrowin a.s. je přes SDH Radvanice možnost
využívat
nádoby
v rámci programu „Sbírejte s hasiči“ na sběr použitých jedlých olejů
vykupuje, výtěžek z tohoto sběru a tuků (u prodejny smíšeného zboží
zůstává příjmem SDH. V naší obci IVANKA.TRAN s.r.o. a u TECHKO
máme zpětný sběr zajištěn i pomocí CZ s.r.o). Spolupráce byla navázána
dvou
kontejnerů
na
drobné s firmou Makroils CZ s.r.o.
elektrospotřebiče z domácností,
kde velikost vhazovaných spotřebičů Podnikatelským subjektům obec
je omezena velikostí vhazovacího nabízí v rámci zavedeného systému
otvoru (u prodejny smíšeného zboží odpadového hospodářství zapojení
IVANKA.TRAN s.r.o. a u TECHKO CZ se do tohoto systému na základě
s.r.o).
smluvního vztahu. Tato služba je
poskytována jako vstřícný krok
V obci je dále zajištěn ve spolupráci živnostníkům a podnikatelům,
s firmou EKOLAMP s.r.o. zpětný kteří jsou ze zákona povinni
odběr světelných zdrojů (žárovek), likvidovat vyprodukovaný odpad.
přičemž sběrná místa se nacházejí Podnikatelské subjekty si tak
v prodejně smíšeného zboží mohou vybrat, zda si zvolí vlastního
IVANKA.TRAN s.r.o. a ve škole. dodavatele služeb odpadového
A také je ve spolupráci s firmou hospodářství
nebo
navážou
ECOBAT s.r.o. zajištěn zpětný odběr spolupráci s obcí.
baterií, nádoba na sběr je umístěna
na obecním úřadě.
Ve srovnání s rokem 2019 došlo
k mírnému (spíše nepatrnému)
Rovněž je ve spolupráci s firmou poklesu produkce komunálního
Cart4Future s.r.o. v obci zajištěn odpadu a zároveň k velkému
zpětný odběr náplní do tiskáren. poklesu ve sběru papíru, což je
Sběrná místa se nacházejí v prodejně dáno především tím, že během roku
smíšeného zboží IVANKA.TRAN 2020 škola ukončila jeho sběr
s.r.o. a na obecním úřadě.
z důvodu změny cen výkupu na trhu
druhotných surovin. Vloni obec
V obci jsou také umístěny vykázala 22,75 tun vytříděného
kontejnery na bioodpad (u hřbitova, papíru, přičemž škola se na tomto

C
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podílela 17 tunami, na kontejnery
v obci pak připadalo 5,75 tun, letos
je množství vytříděného papíru
9,86 tun a prostřednictvím školy
bylo z tohoto množství odevzdáno
jen 1,1 tuny.

za tunu na letošních 800,-Kč
za tunu a postupně až do roku
2030 na částku 1850,-Kč za tunu,
zároveň se od ledna letošního roku
zákonem zvyšuje výše rezervy
na zajištění rekultivace a následné
péče o skládku z částky 100,-Kč
za tunu na částku 145,-Kč za tunu.
Toto zdražování se bohužel projeví
i na výši místního poplatku za svoz
odpadu od roku 2022.

Plány na rok 2021 – Z důvodu změny
právní úpravy v oblasti odpadového
hospodářství nás čeká tento rok
opět vydání nové vyhlášky. Nově
zákon určuje postupné zvyšování
poplatku za ukládání odpadu
na skládku z loňských 500,-Kč

Petra Királová
místostarostka

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

Únor
Umlaufová Blažena
70 let

Svoboda Josef
75 let

Středová Božena
80 let

Novotný Edmund
80 let

Seifertová Milada
81 let

Březen
Nešetřilová Jaroslava
50 let

Kachlík František
75 let

Rýgrová Blažena
82 let

Budská Hana
86 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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Zš a Mš Radvanice
Vyhlášení soutěže o nejlepší
sněhovou stavbu
V průběhu ledna mohli žáci naší
školy stavět sněhové stavby, vyfotit
je a zaslat přes systém Edupage
do soutěže.

3. Kategorie (6. – 9. třída dívky)
Zde byl boj vcelku jednoduchý. Do
soutěže se přihlásily jen tři dívky.
I tak ale to byl boj, kde o výsledku
rozhodovalo jen několik málo bodů.
První místo získala Barbora Záveská,
druhé pak Veronika Paťavová
a na třetím místě se umístila Marie
Pročková.

V únoru jsem fotografie uložila,
roztřídila do tří kategorií a vložila
do hlasovací aplikace na internetu.
Učitelé i žáci naší školy tak mohli
hodnotit fotografie i z domova
a rozhodnout tak o nejhezčí stavbě Všem výhercům gratuluji a děkuji
ze sněhu.
jim za jejich aktivitu. Ceny si budou
moci od 1. března vyzvednout
Dnes jsem přidělené body sečetla ve škole.
a mohu vyhlásit vítěze.

Olga Matěnová

1. Kategorie (1. – 3. třída)
První místo v této kategorii obsadil
Martin Marčok. Druhé místo
získali shodným počtem bodů
Julie Poláková a Tadeáš Stonjek.
Na třetím místě se umístili Viktorie
Hrubá a Štěpán Řezníček.
2. Kategorie (4. – 5. třída)
První místo v nejobsazenější
kategorii získala Anežka Svobodová.
Druhé místo obsadila Adriana
Loyová a jen o pár bodů za ní
se na třetím místě umístil Matouš
Kult.
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Zápis v ZŠ pro rok 2021/2022
Zápis

do 1. třídy v ZŠ a
MŠ Radvanice se uskuteční od
6. 4. do 21. 4. 2021. Více na
www.zsradvanice.cz.

E

Robert Hager
ředitel školy

Zápis v MŠ pro rok 2021/2022

Z

ápis k předškolnímu
www.zsradvanice.cz v sekci mateřská
vzdělávání do MŠ Radvanice
škola, dokumenty, zápis 2021.
se uskuteční v termínu od 3. 5. 2021
do 7. 5. 2021. Zápis proběhne bez
Alice Zachovalová
osobní přítomnosti dětí. Veškeré
vedoucí učitelka
informace k průběhu zápisu najdete
na webových stránkách
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SDH

Zvýšení akceschopnosti jednotky JPO III
Cílem

projektu „Zvýšení
akceschopnosti JPO III“ bylo pořízení
řidičského oprávnění skupiny „C“
pro dalšího člena výjezdové jednotky
SDH Radvanice pro řízení těžké
hasičské techniky. Účel byl splněn
tím, že po absolvování kurzu získal
hasičský sbor dalšího člena ze svých

řad, který svoji akceschopností může
s těžkou technikou řešit mimořádné
události a zároveň podpořit HZS
KHK při výjezdech. Celkové náklady
činily 18.755 Kč, kde dotace z KHK
byla 10.000 Kč.

Tomáš Němec
starosta obce

Projekt „ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI JPO II a JPO III“
byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Nový pomocník
Obec Radvanice v loňském

roce dovršila svůj cíl a získala
do vybavení jednotky SDH novou
techniku. Prostřednictvím MAS
Království – Jestřebí hory, o.p.s.
se z Integrovaného regionálního
operačního programu v rámci
projektu „Ochrana životů, zdraví
a majetku“ podařilo získat dotaci
na dopravní automobil včetně
přívěsného
vozíku.
Dodání
vozidla bylo řádně vysoutěženo

ve veřejné výzvě, kde měl dodavatel
podmínku
provést
úpravy
na základě požadovaných kritérií.
Výsledkem dvouletého snažení
je nový pomocník, specifikovaný
do místních podmínek pro smíšený
provoz na všech komunikacích
a částečně i do terénu. Jedná
se o osmimístnou dodávku značky
Volkswagen
s
pohonem 4x4
a přívěsným vozíkem. Využití tohoto
vozidla je prioritně pro potřeby IZS
při zásazích, krizových situacích
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a ke snížení jejich negativních
následků. Navazuje se tímto na nová
rizika změny klimatu a přínosem
je dosažení vyšší ochrany života,
zdraví osob a majetku. Vozidlo
se již účastnilo několika akcí, jako
je odstraňování škod po přívalových
deštích, odstraňování spadlých
stromů
po
poryvech
větru
a aktuálně řešení pandemie
COVID-19, např. rozvoz roušek

a respirátorů občanům nebo
doprava do očkovacího centra.
Závěrem jen tři čísla - uznatelné
náklady
projektu
činily
1.450.581 Kč a přiznaná dotace
1.378.051 Kč, což činí 95%.
Nechť tedy vozidlo slouží co nejlépe
a možná si jen přát co nejméně
výjezdů.

Tomáš Němec
starosta obce

Projekt

VYBAVENÍ JSDH PRO JPO III OBCE
RADVANICE
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení dopravního automobilu s přívěsným vozíkem pro JSDH Radvanice pro evakuaci a nouzové
zásobování obyvatel v případě nadprůměrné sněhové kalamity nebo masívní námrazy.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Zubní pohotovost duben 2021
oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.

datum služby
rok 2021

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

02.04.

MUDr. Miroslav Voženílek

Polská 91/14, Trutnov

499 814 867

03.04. - 04. 04.

MDDr. Lukáš Jon

Bratří Čapků 773, Úpice

499 846 071

05.04

STOMATOLOGIE.VYK s.r.o.

Hajnice, č. p. 35,

499 393 810

10.04. - 11. 04.

SANOVA s.r.o.

Pilníkov, č. p. 100

499 898 125

17.04. - 17. 04.

STOdent s.r.o.

Říční 102, Trutnov

720 656 274

24.04. - 25. 04.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212, Trutnov

737 020 017

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby
Ve čtvrtek 01.04.2021 a v pátek 30.04.2021,
nebudou v provozu naše ordinace.
Omezení ordinační doby naleznete také
na www.venkovskylekar.cz
V případě
akutního
zdravotního
problému
navštivte
odpovídající
MUDr. Ladislav Záveský
ambulanci v nemocnici.

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10.5.2021

Otisknuté články se nemusí shodovat s názory redakce. Za věcnou
a gramatickou správnost odpovídají autoři článků.
Odpovědná redaktorka:
Grafické zpracování:
č.výtisku: 84

Lucie Kavalíková
Adam Zachoval
Náklad: 470

Email:
radvanickyzpravodaj@volny.cz
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