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Obecní úřad
Vážení občané,

dovolte mi pozdravit vás a podpořit
prostřednictvím
Radvanického
zpravodaje doufejme v lepšících
časech. Tak, jak si s námi zahrává
pandemie, tak se v dubnu o cosi
podobného snažilo počasí. Nebál
bych se říci, že jsme měli možnost
během 14 dní prožít všechna roční
období. Kdo si však pamatujete,
tak byl podobný přechod ročních
období celkem běžným jevem. Zima
se nechce tak lacino vzdát své vlády
a proto jarní „aprílové“ počasí dost
překvapuje. O čem se však nedá říci,
že je „aprílovou“ záležitostí, je trvající
situace kolem SARS COVID-19,
která nás bude ještě nějakou dobu
omezovat a také se nebude chtít
své moci vzdát. Nechci se stále
vracet ke každodenním problémům,
kterých
jsme
již
přesyceni
a které musíme snášet již více než
rok. Současná situace nám však dává
šanci virus oslabit a dostat ho tak
pod kontrolu. Našimi zbraněmi jsou
hlavně již v minulosti jmenované

lidské vlastnosti, které nám společně
dávají šanci a které jste až na malé
výjimky dodržovali, za což vám patří
velké poděkování. Dále nám mohou
pomoci jak přicházející slunečná
období, tak i plošné očkování.
Je velmi potěšující, že očkování
starších spoluobčanů je v plném
proudu a to hlavně díky aktivitě
praktického
lékaře
Ladislava
Záveského. Potěšující je i to,
že se již uvolňují některé zákazy.
Tím, že byl zrušen nouzový stav
není dáno to, že se vše ruší a neplatí
žádná omezení. Doporučuji sledovat
media, jelikož se situace mění
každým dnem a různé pouliční
spekulace vedou pouze k chaosu.
Závěrem
jen
dodám
možná
otřepanou frázi, která je ovšem stále
aktuální. Vydržme, protože společně
to zvládneme

Tomáš Němec
starosta obce

Informace z 25. zasedání
zastupitelstva obce
Začátek

hromad
přednesli
jednatelé
jednání
byl
společností zprávy a seznámili
věnován hospodaření společností
zastupitele s výsledky hospodaření.
VODA-RA s.r.o. a BYTY Radvanice
s.r.o. za rok 2020. V rámci valných
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•

VODA-RA s.r.o. hospodařila
v roce 2020 s příjmy
1.716.954 Kč a výdaji
1.720.226 Kč. Výsledek
hospodaření byla ztráta
3.272 Kč. Zastupitelstvo obce
Radvanice schválilo výsledky
hospodaření a účetní závěrku
s financováním ztráty
ze zisku z předchozích let.
Zastupitelstvo obce Radvanice
jako valná hromada společnosti
VODA-RA s.r.o. dále schválilo
úpravu cen vodného a stočného
od 01.07.2021. Cena vodného
se upravuje na 30 Kč a cena
stočného na 20 Kč bez DPH.

•

Také jednatelka BYTY
Radvanice s.r.o. přednesla
zprávy o hospodaření,
kde příjmy byly
5.241.066,39 Kč a výdaje
5.231.618,35 Kč. Výsledkem
byl zisk ve výši 9.448,04 Kč.
Zastupitelstvo obce Radvanice
schválilo výsledky hospodaření
a účetní závěrku společnosti
s rozdělením zisku na pokrytí
investic následujících období
a na posílení rezervního fondu.

multimediální učebny“, kde obsahem
je nákup IT vybavení, nového
nábytku, rekonstrukce bezbariérové
toalety a pořízení schodolezu.
Jelikož
je
dotace
vyplacena
po realizaci a ukončení projektu,
je nutné akci předfinancovat. Škola
funguje z příspěvků a nedisponuje
částkou na podobný projekt.
Z tohoto důvodu oslovila obec
jako zřizovatele a požádala ji
o finanční výpomoc. Po projednání
zastupitelstvo schválilo návratnou
finanční výpomoc z rozpočtu obce
Radvanice pro ZŠ a MŠ Radvanice
ve výši 759.477,50 Kč v souvislosti
s předfinancováním dotačního
projektu. Škola po vyúčtování
a získání dotace tuto částku vrátí
na účet obce. Dle předpokladu
do konce tohoto roku.

A

V bodě různé bylo projednáno:
•

•

Dalším důležitým bodem bylo
projednání žádosti o finanční •
výpomoc pro ZŠ a MŠ Radvanice.
Škola již v loňském roce podala
žádost o dotaci, která byla schválena
rozhodnutím o jejím poskytnutí.
Jedná se o projekt „Modernizace
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schválení investičního záměru
na rekonstrukci „Hrobu
rudoarmějců“,
schválení zakoupení 3 ks
profesionálních sterilizátorů
vzduchu pro potřeby ZŠ a MŠ
Radvanice,
schválení přijetí dotace
ve výši 654.211,91 Kč na projekt
„Rekonstrukce a modernizace
veřejného osvětlení v katastru
obce Radvanice“ s realizací
do roku 2023,

D
•

neschválení poskytnutí daru
z rozpočtu obce pro Památník
Odolov z.s.,

•

schválení poskytnutí daru
z rozpočtu obce Radvanice
pro Oblastní charitu Červený
Kostelec – Domov sv. Josefa
ve výši 5.000 Kč,

•

schválení poskytnutí daru
pro VOX Radvanice z.s. na akci
„Člověče nezlob se“ ve výši
3.000 Kč,

•

•

•

•

•

•

neschválení provedení
stavebních úprav a zhodnocení
majetku obce na základě
podaných žádostí firmou
Roskar s.r.o. v souvislosti
s pronajatými prostory
restaurace a pensionu.

I na tomto zasedání byla starostou
podána zpráva o činnosti obecního
úřadu:
•

proběhla kontrola hospodaření
obce - audit, kde výsledek je
bez závad a nedostatků,

•

od dubna bude na pokladně OÚ
zřízen platební terminál ČS a.s.
na přijímání bezhotovostních
plateb formou bezkontaktních
platebních karet VISA
a MASTERCARD,

•
schválení poskytnutí daru
pro VOX Radvanice z.s. na akci
„Podzimní taneční odpoledne
nejen pro seniory“ ve výši
5.000 Kč,

sjednány vícepráce na havárii
kanalizace u č.p. 238 a 237, dále
pak u č.p. 165, to vše v rámci
havárie u č.p. 162,

•

schválení poskytnutí daru
pro VOX Radvanice z.s. na akci
„Halloween“ ve výši 6.000 Kč,

nutná úprava komunikace
zdravotní středisko – silnice
Slavětín,

•

torzo nebezpečné výsypky
na vlečce bylo zlikvidováno,

•

došlo ke zcizení žulových
kostek z deponie obce, případ
předán k řešení PČR,

schválení poskytnutí daru
pro VOX Radvanice z.s. na akci
„Radvanický míč 7“ ve výši
6.000 Kč,
schválení poskytnutí daru
pro VOX Radvanice z.s. na akci
„White cup 2021“ ve výši
5.000 Kč,

schválení poskytnutí daru
pro VOX Radvanice z.s. na akci
„Vánoční koncert Kamily
Nývltové“ ve výši 10.000 Kč,
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•

dle informací praktického
lékaře Ladislava Záveského
probíhá očkování seniorů,

•

•

na veřejně prospěšné práce
byly získáni 3 pracovníci, jeden
prozatím nenastoupil,

V

•

informace o pracovním
místě na OÚ – účetní, bude
publikováno,

•

probíhá testování zaměstnanců
obce dle vydaných předpisů.

dar pana Trejtnara do MŠ,
profesionální sterilizátor
vzduchu v hodnotě 15.000 Kč,

Vážení

Tomáš Němec
starosta obce

Předcházení požárům

spoluobčané, až
budete číst tyto řádky bude snad
již krásné počasí a vy už budete mít
proveden jarní úklid, pohrabané
zahrádky a okolí vašich domů
a chalup. I přes to, že se nepodařilo
tento článek otisknout v minulém
čísle bych vám nyní velmi rád
připomněl některé jarní zásady.
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.
1.

Vypalování - plošné vypalování
např. travního porostu nebo
strniště

2.

Spalování - zapálení 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
vzniku a šíření požáru. Spalování
hořlavých látek vč. navržených
opatření je doporučeno předem
oznámit operačnímu středisku
Hasičského záchranného sboru
Královehradeckého kraje.
Evidence slouží jen pro možnost
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A

ověření místa pálení s možným Domácnost
nahlášením
požáru.
Nahlášení
pálení: www.paleni.izscr.cz
Již v prosincovém čísle jsme vás
informovali o nutnosti mít doma
Nezapomínejte že, při spalování hasící přístroj, jelikož to může
látek
přírodního
charakteru zabránit velkým škodám. Vyhláška
na hromadách
č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb
• musí provádět dozor osoba
stanovuje povinnost mít v každém
starší 18 let
domě hasící přístroj práškový
s minimální hasící schopností 34 A.
• oheň nesmí být ponechán bez
Do obydlí vybudovaných před
dozoru, aby nedošlo k jeho
rokem
2008
doporučujeme
rozšíření na okolí
zakoupit a instalovat kouřový hlásič.
Jeho jediným úkolem je varovat vás
• na místě pálení musí být
k dispozici hasební prostředky před nebezpečnou situací, která by
(lopaty, voda, hasící přístroje)
mohla vzniknout při požáru v době,
kdy právě spíte. Cena těchto hlásičů
• ohniště se může zřídit jen
se pohybuje od 200 Kč do 1 500 Kč.
v bezpečné vzdálenosti
Ovšem hodnota vašeho života je
od budov a hořlavých materiálů nevyčíslitelná.
•

po skončení pálení musí být
oheň uhašen, popel bezpečně
uložen nebo zasypán hlínou

•

pálení je možné provádět jen
za bezvětří

•

kouř nesmí obtěžovat sousedy
(dle ustanovení Občanského
zákoníku)

Umístěte hlásič poblíž obývacích
prostor a ujistěte se, že je signál
slyšet také v ložnici. Alespoň 1x
za měsíc je třeba vyzkoušet hlásič
stisknutím testovacího tlačítka.
Pořiďte si domů rovněž univerzální
hasící přístroj s minimální hasící
schopností 34 A jehož cena
se pohybuje okolo 1 000 Kč.

„Pálení čarodějnic“ je také pálení
hořlavých
látek
(přírodního
charakteru) nahromadách navolném
prostranství a podle toho je nutné
provéstpříslušnábezpečnostníopatření.

Za rok 2020 v domácnostech v našem
kraji vzniklo 283 požárů, což není
číslo zanedbatelné, takže je potřeba
dodržovat všechny protipožární
zásady.
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Dovolte mi abych vás v krátkosti
seznámil se statistikou požárů
v roce 2020:

samovznícením 14 požárů
a mimořádné události
způsobily 15 požárů

•

v našem kraji bylo
zaznamenáno 803 požárů
a z toho v okrese Trutnov 171
požárů, a v Radvanicích 1 požár

To by bylo asi vše, co bych vám
chtěl připomenout, a popřát vám
v této nelehké době hodně zdraví
a pohodu do dalších dnů.

•

neobjasněno nebo neřešeno
bylo 106 požárů, úmyslně
způsobeno 127 požárů (z toho
bylo 13 požárů způsobeno
dětmi do 15 let), z nedbalosti
to bylo 250 požárů, od komínů
vzniklo 108 požárů, od topidel
11 požárů. Z důvodu různých
závad vzniklo 172 požárů,

Pokud byste potřebovali poradit,
nebojte se obrátit na mne nebo
na preventistu SDH Radvanice
Lukáše Dufku, rádi poradíme.

Milan Dufka
preventista obce Radvanice

N

Poplatky ze psů

Vážení občané, pro tento

než 200 Kč, může být poplatek
uhrazen ve dvou stejných
splátkách nejpozději do 31.05.
a do 31.08.

rok zůstávají sazby poplatků:
•
•

za jednoho psa - 200 Kč

Způsob úhrady místního poplatku
ze psů:

za druhého a každého dalšího
psa - 300 Kč

Splatnost poplatku:
•

•

•

v hotovosti v úředních hodinách
na OÚ Radvanice případně
bezhotovostně bezkontaktní
platební kartou (prosíme
vezměte s sebou zaslanou
poštovní poukázku)

•

přiloženou poštovní
poukázkou,

Nečiní-li celková výše
poplatkové povinnosti více
jak 200 Kč je poplatek splatný
do 31.05.

Činí-li výše poplatkové
povinnosti pro poplatníka více
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•

zakládající nárok na osvobození
(tzn. každoročně).

bezhotovostním převodem
na účet obce Radvanice
vedený v ČS, a.s. Trutnov
č.ú.1303692379/0800.

Nebudou-li poplatky zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu správce poplatku
Osvobození od poplatku:
poplatek
platebním
výměrem
nebo hromadným předpisným
Od poplatku ze psů je osvobozen seznamem.
držitel psa, kterým je osoba
nevidomá,
osoba,
která
je Včas nezaplacené poplatky nebo
považována za závislou na pomoci část těchto poplatků může správce
jiné fyzické osoby podle zákona poplatku zvýšit až na trojnásobek;
upravujícího sociální služby, osoba, toto zvýšení je příslušenstvím
která je držitelem průkazu ZTP nebo poplatku sledujícím jeho osud.
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů
Lucie Kavalíková
určených k doprovodu těchto osob,
referentka obce
osoba provozující útulek pro zvířata
nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní
právní předpis.

I

Údaj rozhodný pro osvobození
je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 90 dnů od skutečnosti

Zástup za mateřskou dovolenou
V souvislosti s plánovaným

Případní
zájemci
se
mohou
hlásit na OÚ v kanceláři starosty,
odchodem
hlavní
účetní/
kde obdrží více informací.
personalistky
na
mateřskou
dovolenou, hledá obec uchazeče
Tomáš Němec
na obsazení této pozice.
starosta obce
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Platební terminál na obecním úřadě
Vážení

platební terminál pro bezkontaktní
občané,
již
platby kartami visa a mastercard.
od začátku dubna je na obecním
úřadě v Radvanicích zprovozněn
Lucie Kavalíková

referentka obce

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

Duben
Sedláček Jaroslav
50 let

Krpata Václav
60 let

Pazderka Jiří
70 let

Bálintová Anežka
91 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Zš a Mš Radvanice
Velikonoce úplně jinak
Ředitel

Od 9.00 do 11.00 hod byl vyzdoben
školy za podpory Obce
různými
sladkostmi
prostor
Radvanice připravil pro děti
u našeho „kraslicového“ keříku.
a žáky radvanické školy „velikonoční
Každý, kdo se dostavil, si mohl odnést
radovánky“.
jeden balíček sladkostí. A co za to?
Jen své selfíčko s naším kraslicovým
Před hlavní budovou základní školy
keříkem pro velikonoční náladu.
čekalo na Velikonoční pondělí
5. dubna malé překvapení.
Robert Hager

ředitel školy
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Dezinfekce
Pro větší

používají
germicidní
lampu,
ochranu vašich
která je jednou z nejúčinnějších
dětí získala naše škola díky příspěvku
metod dezinfekce.
obce a sponzorskému daru Tomáše
Trejtnara přístroje Air Cleaner
Za ZŠ a MŠ děkuje
k likvidování mikrobů, bakterií
a virů ve vzduchu. Jeden přístroj
Robert Hager
je umístěn v MŠ a další čtyři jsou
ředitel školy
ve třídách na I. stupni ZŠ. Přístroje

C

Modernizace učebny výpočetní techniky
Naše

Obsahem projektu je:
škola
získala
finanční prostředky na projekt
• modernizace IT vybavení PC
„Modernizace
multimediální
učebny (notebooky, server,
učebny - ZŠ a MŠ Radvanice, okres
dataprojektor, nabíjecí skříň
Trutnov“, který je spolufinancován
na notebooky),
ze
strukturálních
fondů
EU
prostřednictvím
Integrovaného
• vybavení učebny novým
regionálního operačního programu
nábytkem (židle a stoly),
(IROP), v rámci 4. výzvy MAS
Království - Jestřebí hory („IROP• pořízení schodolezu
INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ
a rekonstrukce toalety
II“).
na bezbariérové WC
(= zajištění bezbariérovosti
Dotace
nám
byla
schválena
školy, což je podmínkou získání
ve výši 759.477,50 Kč z celkových
dotace).
způsobilých
výdajů
ve
výši
799.450,- Kč. Spolufinancování
Na nové vybavení se velmi těšíme
projektu ze strany IROPu je tedy
a pevně věřím, že bude všem našim
95%.
žákům dobře sloužit.

Robert Hager
ředitel školy
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SDH

Střípky od hasičů
Vážení

V
dubnu
proběhlo
školení
na předlékařskou první pomoc
a resuscitaci srdce s AED. Rovněž
proběhly brigády na hasičárně, a to
za dodržení veškerých hygienických
opatření.

občané, rád bych
shrnul činnost hasičů za první
čtvrtletí tohoto roku, které nebylo
pro mnoho z nás jednoduché.
Pomáhali jsme obci s distribucí
roušek, odvozem občanů na očkování
a opatřeními potřebnými pro boj
s nemocí Covid-19.

Již zde máme jaro, tak prosím,
o
dodržování
veškerých
protipožárních opatření a pokynů
Naši hasiči prošli v lednu výcvikem
našich preventistů.
dýchací techniky v polygonu
na BZS Odolov, v únoru proběhlo
Chtěl bych i nadále popřát pevné
cvičení záchrany tonoucího z ledu
zdraví a snad už i slunečné dny.
na rybníku u lyžařského vleku. Za
umožnění výcviku na nádrži patří
Lukáš Dufka
mé poděkování Mádrovým.
velitel JSDH Radvanice
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E

Třídění baterií

V roce 2020 se do sběrné

nádoby na obecním úřadě vytřídilo
39 kg použitých baterií. Od neziskové
společnosti ECOBAT, která zajišťuje
sběr a recyklaci baterií v České
republice, jsme za tuto činnost
obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU
PRO
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ.
Děkujeme všem, kteří se do sběru
zapojili.
A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné
popelnici, putovaly by na skládku
nebo do spalovny. V obou případech
by se z nich uvolňovaly škodlivé
látky, včetně těžkých kovů. Ty by
pak znečisťovaly ovzduší, půdu,
podzemní a povrchové vody. Když
baterie odnesete na sběrná místa,
včetně toho na obecním úřadě,
předcházíte
těmto
škodlivým
procesům, které se negativně
podepisují nejen na přírodě,
ale i na našem zdraví. Zároveň díky
recyklací získaným druhotným
surovinám šetříme nerostné zdroje
a nemusíme životní prostředí
zatěžovat další těžbou.
Podle
statistik
společnosti
ECOBAT ročně v České republice
vytřídíme zhruba 45 procent baterií,
které se dostanou do oběhu. To
je necelá polovina. Jde přibližně
o 1 700 tun. Z toho vyplývá, že kolem
2 100 tun baterií končí neznámo
kde. Vedle rozumné spotřeby
baterií je proto nezbytné, aby lidé
vybité baterie odnášeli na sběrná

místa. Má to velký smysl. Vždyť
prostřednictvím recyklace jsme
schopni ze 100 kilogramů baterií
získat 65 kilogramů kovonosných
surovin, které znovu slouží lidem
k užitku.
Například z tužkových baterií
získáváme
recyklací
ocel,
zinek, mangan, nikl a měď. Z
dalších typů baterií také olovo,
kadmium, kobalt a stříbro. Tyto
suroviny se pak využívají k výrobě
nových produktů využitelných
například ve stavebnictví, dále
při výrobě
popelnic,
okapů,
ale třeba i kosmetiky, šperků nebo
i hudebních nástrojů.
Každý máme možnost volby
– chovat se zodpovědně a dát
použitým bateriím šanci na „druhý
život“, aby nám suroviny z nich
po recyklaci znovu sloužily, nebo to
prostě neřešit. Z baterií, které byly
v loňském roce v obci vybrány, bylo
recyklací získáno 25 kg kovonosných
surovin. Každá vytříděná baterie
se počítá.
Sběrnou nádobu, do které
odevzdávat použité baterie,
na obecním úřadě. Vlastní
potom má Drogerie Copák
pobočka České pošty.
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můžete
najdete
nádoby
i zdejší

Petra Királová
místostarostka obce

Příroda žaluje!
Dlouho jsem se rozmýšlel,

pro
odpočinek
na
cestách
do přírody. Občas se najdou dobří
zda mám těchto pár řádků napsat,
lidé, kteří odpadky posbírají
nakonec jsem se rozhodl že ano.
a vyhodí je tam kam patří. Za toto
jim patří velký dík, ale nebude je to
V této špatné době nastal hlad
jistě dlouho bavit.
po vycházkách do přírody, bohužel
někteří si našeho krásného okolí
Proto
apeluji
na
všechny
neváží. Přinesou si do přírody
spoluobčany a zejména na mládež,
občerstvení, po jeho zkonzumování
aby udržovali pořádek. Tímto
obaly
klidně
zahodí,
místo
se nám bude v přírodě daleko více
toho, aby si je vzali zpět domů
líbit.
Jako důkaz dávám jednu
a tam je vyhodili do koše. Při
fotografii, víc jsem jich ukazovat
svých procházkách čím dál víc
nechtěl, jelikož to vidíte sami.
zjišťuji, jak se odpadky hromadí
v lesích a okolo cest. Zejména
Předem bych vám chtěl poděkovat,
v poslední době je to velmi často
že se budete chovat k přírodě
vidět kolem cesty z Radvanic
ohleduplně.
do Slavětína. Samozřejmě to platí
i u laviček, které obec nainstalovala
Milan Dufka
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Víkendové akce 2021
30.4. – 2.5.
7.5. – 9.5.

Pizza 2+1 zdarma
Řízkový víkend

14.5. – 16.5.

Francouzský víkend

21.5. – 23.5.

Hamburger víkend

28.5. – 30.5.

Steaky

Rádi Vám připravíme i další jídla z našeho jídelního lístku nebo pizzu.

Jídla dodáváme v hygienických obalech.
Naši zaměstnanci jsou vybaveni respirátory FFP2.
Nabízíme možnost Respirátory FFP2 objednat za cenu 16,‐Kč za 1 ks
Objednávky na tel. 499897355, 734408460 Pá‐Ne 11‐19
Rozvoz možný Radvanice, Chvaleč, Petříkovice, Jívka, Stárkov
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Zubní pohotovost květen 2021
oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.

datum služby
rok 2021

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

01. 05. - 02. 05.

K2 stomatologie, s.r.o.

Pražská 573, Trutnov

776 557 805

08. 05. - 09. 05.

MUDr. Karolína Feduňová

Pec p. S., č.p. 315

603 413 113

15. 05. - 16. 05.

ZAPA stomatologie s.r.o.

Polská, 367, Trutnov

499 818 003

22. 05. - 23. 05.

StovicekDent s.r.o.

Komenského 821,
Trutnov

499 907 260

29. 05. - 30. 05.

MUDr. Magda Gratzová

Radvanice, č.p. 25

499 897 411
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