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Obecní úřad

Vážení spoluobčané,

vyhráli jsme bitvu, ale ne válku.
Toto je dle mého názoru skutečnost
současného celosvětového boje
s pandemií COVID-19. Nechci
a nebudu vás zatěžovat minulostí
a nejasnou budoucností v této
souvislosti. Minulost nám ukázala
mnohé a budoucnost na spoustu
otázek
nedokáže
odpovědět.
Bitva je to však celosvětová, tak

předpokládám, že nakonec tu
válku vyhrajeme. Vždy je však
správné myslet pozitivně. Vzhledem
k současnému rozvolňování přeji
ideální návrat do těch správných
kolejí běžného života.

Tomáš Němec
starosta obce

Informace z 26. zasedání
zastupitelstva obce
Nejpodstatnějším

•
bodem
jednání
bylo
„účetní“
ukončení
loňského
roku,
které se opírá o podrobnou účetní
závěrku a celkový závěrečný účet
obce.
Podkladem je i zpráva
o kontrole hospodaření, kterou
provádí
Královéhradecký
kraj.
Zastupitelstvo obce po předložení
a diskusi schválilo účetní závěrku
obce Radvanice za rok 2020, dále
také závěrečný účet obce Radvanice
za rok 2020 a vyjádření souhlasu •
s celoročním hospodařením obce
Radvanice bez výhrad.

snížení smluvní částky
za odpady o 50% ročního
poplatku pro ty podnikatele
a živnostníky, kteří jsou
smluvně zapojeni do systému
obce Radvanice, jejich
provozovna byla v souvislosti
s nouzovým stavem uzavřena
alespoň 3 měsíce z důvodu
vládou vyhlášeného nouzového
stavu a zároveň si podají žádost
o snížení tohoto poplatku
nejpozději do 31. 5. 2021,
dar pro SDH Radvanice ve výši
4.500 Kč jako finanční podporu
při akci „Soutěžní stezka
pro děti“.

V bodě různé bylo projednáno
a schváleno:
Na závěr byla starostou podána
zpráva o činnosti obecního úřadu:
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•

plánovaná výměna oken
na hasičské zbrojnici proběhne
od 10.05.2021, výstavbu
přístřešku na technický
materiál provedou hasiči
svépomocí s příspěvkem obce
20.000 Kč,

•

akce na hydroizolaci č.p. 175,
kterou ovlivňuje jarní počasí,
probíhá a po zakrytí čelní stěny
se bude pokračovat v celém
obvodu budovy,

•

k žádosti o dotaci na hrob
rudoarmějců byly doplněny
požadované doklady,

•

•

v hale bývalé ČDV probíhá
dokončování drobných úprav
vedoucích ke změně užívání,

•

byla sepsána smlouva
se zástupcem Farmy Odolov
na sekání bývalé haldy, totožná
s loňským rokem,

•

firma EAP projekty nabídla
zajištění výběrového řízení,
podání žádosti o uvolnění
dotace a další kroky
v souvislosti s dotací na veřejné
osvětlení,

A

•

probíhá oprava komunikace
středisko – zahrádky – Slavětín,
řešení záložní komunikace
•
pro vstup do obce,

•

proběhne II. etapa plánované
opravy komunikace H.
Radvanice penetrací,

•

byly poptány firmy k předložení
cenových nabídek na opravu
mostku ve Slavětíně k č.p. 210,

•

bude proveden servis a oprava
protipovodňového systému
(rozhlasu) firmou Empemont,
budou nahlášeni členové JSDH
pro možnost přednostního
očkování proti Covid-19,
účetní obce nastupuje
na plánovanou mateřskou
dovolenou, je nutné zajištění
náhrady.

Tomáš Němec
starosta obce

Kompenzační pomůcka pro občany
Z

krátkodobé zápůjčky. Je tedy možné
podnětu
obecního si zápůjčku této někdy nedostupné
zastupitelstva byla do majetku obce pomůcky sjednat na obecním úřadě.
pořízena kompenzační pomůcka
– invalidní vozík, který bude
Tomáš Němec
sloužit v případě potřeby občanům
starosta obce
k překlenutí svízelné situace v rámci
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D

Výměna oken
na budově hasičské zbrojnice

Jelikož

se v loňském
covidovém roce nepodařilo získat
dotace na plánované investice,
rozhodlo zastupitelstvo o výměně
oken na budově hasičské zbrojnice.
Protože bylo v roce 2020 ve zbrojnici
investováno do regulace vytápění,
bylo také v této souvislosti nutné
plánovat i další možné úspory. Proto
se nabízelo zainvestovat do výměny

nevyhovujících původních oken
a tím zajistit lepší komfort
pro jednotku, techniku a hlavně
pro klubovou činnost spolku. Celá
investice si vyžádala bezmála
183.000 Kč a jsem si jistý, že splnila
svůj účel.

Tomáš Němec
starosta obce

Komunikace zdravotní
středisko – zahrádky – Slavětín
V

měsíci květnu došlo
k částečné opravě nevyhovujícího
stavu komunikace, spojující silnici
na Slavětín a obec okolo zdravotního
střediska.
Tato
spojovací

komunikace je považována za záložní
vjezd do centra obce a určitě bude
v budoucnu využita jako hlavní
objízdná trasa při opravě mostu
u pohostinství Majka (Píšťalka). Byly
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zde provedeny nejnutnější práce měli možnost si přivézt a odvézt
na zpevnění a v současné době nutný materiál.
je určena pouze pro nejnutnější
osobní dopravu na zahrádky.
Tomáš Němec
K zahrádkám se podařilo opravit
starosta obce
největší nerovnosti tak, aby občané

V

Ohlášení poplatkové povinnosti za psa
Vážení

občané, jelikož
se nám v obci množí případy
nenahlášených psů, připomínám,
že dle OZV č. 5/2019, čl. 3 je poplatník
povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal
starším tří měsíců, nebo ode dne,
kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Ve lhůtě 15 dnů je poplatník také
povinen ohlásit zánik své poplatkové
povinnosti
(např.
úhyn
psa,
darování atd….)

Za porušení ohlašovací povinnosti
může správce poplatku uložit plátci
poplatku/poplatníkovi
pokutu
za nesplnění povinnosti nepeněžité
povahy až do 500 000 Kč podle
§ 247a odst. 1 písm. a) daňového
řádu. Dodatečné splnění ohlašovací
povinnosti na výzvu správce
poplatku lze vynutit uložením
pořádkové
pokuty
podle
§ 247 odst. 2 daňového řádu.

Lucie Kavalíková
referentka obce

Povinnost ohlásit držení psa
má i osoba, která je od poplatku
osvobozena.
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Oddechové lavičky
Počátkem

kam se rádi procházíte. Proto jste
si mohli začátkem loňského léta
povšimnout nově instalovaných
laviček
směrem
na
Slavětín
a na bývalé haldě Kateřina I.,
tzn. na místech, která jsou
hojně využívána k pěší turistice.
Tímto se nabízí větší komfort
spoluobčanům, kteří využívají volné
chvíle pro pobyt v přírodě.

loňského
jara byly v sídlišti odstraněny
některé
nevyhovující
parkové
lavičky, které se nahradily novými
z bezúdržbového, recyklovaného
plastu. U těch nevyhovujících byly
popraskané betonové základny
a shnilé latě. Avšak složením
několika
zbylých
základen
a výměnou latí za nové vznikly
lavičky opět použitelné. Již delší
dobu měla obec myšlenku instalace
několika laviček na určená místa,

Tomáš Němec
starosta obce
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A

Hledáme pracovníka na pozici referent/ka

V souvislosti s odchodem hlavní účetní na mateřskou dovolenou, hledá
obec pracovníka na pozici referent/referentka.
Případní zájemci se mohou hlásit na OÚ v kanceláři starosty, kde obdrží
více informací.

Tomáš Němec
starosta obce

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

červen
Jiří Vařák
50 let

Iva Klucká
50 let
Vlasta Pitelová
70 let

Jana Horáková
65 let

Marie Hořanská
85 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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Zš a Mš Radvanice
Konec roku ve školce
Po

rok 2021/2022. K zápisu přišlo
7 dětí, všechny děti byly přijaty
k
předškolnímu
vzdělávání.
Všech sedm dětí je ve věku tří
let a do školky nastoupí hned
v září. Pokud se během prázdnin
nic nezmění, od září bude školku
navštěvovat 22 dětí.

velmi
dlouhé
době jsme se ve školce opět
mohli sejít všichni. I když tento
školní rok přišly děti o spoustu
akcí, které pro ně každoročně
připravujeme, snažíme se zachovat
alespoň akce pro předškoláky.
Rádi bychom, pokud nám to
situace dovolí, uspořádali tradiční
vyřazování předškoláků na obecním
úřadě. Je to vždy slavností akt,
na který se děti moc těší, proto
jsme moc rádi, že se situace
zlepšila natolik, že se v půlce června
bude vyřazování konat. Letos
se rozloučíme s 10 předškoláky.
Děti začaly pilně nacvičovat, a i když
moc času není, určitě to zvládnou
na jedničku. Další tradiční akcí je
přespání předškoláků na Jestřebí
boudě a hledání pokladu. Uvidíme,
zda se povede i tuto akci uskutečnit.
Poslední, co na naše předškoláky
čeká, než odejdou do školy, je
přivítání
nejmenších
občánků
Radvanic na obecním úřadě.
Během května proběhl
do mateřské školy pro

Moc si přejeme, aby ten nový školní
rok nejenom začal, ale i probíhal tak,
jak má. Za sebe i kolegyně – Nikču,
Irču a Lídu, vám přeji, abyste si užili
klidné prázdniny plné sluníčka
a v září jsme se mohli všichni vrátit
do práce a škol bez omezení.

N
Alice Zachovalová

zápis
školní
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SDH Radvanice

I

Jaro u hasičů

Dobrovolní

Jarní výzva – hasiči a ostatní měli
hasiči
možnost se po zeleném fáborku
připravili
pro
mladé
hasiče
vydat na plnění „Tajenky“, kterou
a následně pro všechny děti z obce
později poslali SMS zprávou. Nejprve
Radvanice několik soutěží (výzev).
jsme chtěli losovat deset výherců,
ale nakonec jsme se rozhodli
Průměrně se do výzev zapojovalo
odměňovat za snahu všechny děti.
12 mladých hasičů. Nenechali
Byli odměněni hasiči, ale i ostatních
se zahanbit ani někteří rodiče,
15 dětí, které se zapojily. Tajenka
kteří každou z výzev plnili poctivě
zněla „těšíme se, až se zase sejdeme“.
s dětmi. Za to že měli chuť prožívat
Karty s úkoly ještě celý měsíc
úkoly se svými dětmi, jim patří
visely na plotě u školní družiny,
veliké poděkování,
kde se mohli podívat i ostatní a třeba
si i vyzkoušet splnit otázky.
Pochod okolo haldy a rybníka
s úkoly. Na děti čekalo 15 úkolů
Posledním
větším
počinem
nejen sportovních, ale i náročných
pro děti byly „čarodějné úkoly“.
na dovednosti.
Čarodějnice se nemohly konat,
tak jak jsme zvyklí, proto jsme
Sportovní výzva – po celý týden
se rozhodli pro jinou variantu. Na 1.
měli děti možnost u „hasičárny“
máje jsme po celé vesnici připravili
plnit sportovní úkoly. Tentokrát
16 soutěží doplněných o 16 malých
plně fyzicky a sportovně.
úkolů, které byly povětšinou
jednoduché. Od vyzvednutí startovní
Velikonoční výzva nebyla nic
karty, kterých bylo vydáno 68 kusů –
těžkého. Obejít areál školy a splnit
po stříhání pavouka, skákání, lovení
deset otázek se podařilo 36 dětem.
ryb, letu na koštěti, spojování čísel,
Vyplnily tajenku a během týdne
stavění komínů, hledání předmětů
doputovaly odměny ke všem,
v lektvaru, překonání lana ve výšce,
kteří se zúčastnili.
vyrobení si pavučiny, foukání
do balónku a dalších se děti vrátily
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zpět k hasičské zbrojnici, kde dostaly
slíbenou odměnu v podobě balíčku
sladkostí, která byla tentokrát
zaplacena z daru obce Radvanice.
Děkujeme
za
podporu
obci
Radvanice.

kdy snad už bude svět v pořádku
a my budeme moci pracovat a hrát
si do sytosti a hlavně se učit různým
hasičským dovednostem.

Děkuji všem za pomoc při přípravě
soutěží a všem, kterým jsme stáli
Tentokrát jsme s odevzdaných karet za to je plnit a hrát si.
vylosovali 10, kde účastníci získali
další lákavé ceny. Losováno bylo Pokud jsme někoho nadzdvihli tím,
hned po ukončení, ale vzhledem že jsme si značili cesty zelenými
k nařízení, kdy nebylo umožněno fáborky, tak musím konstatovat,
shromažďování už vlastně u hasičské že jsme si vždy po ukončení výzev
zbrojnice děti nebyly. Vyhrály 2 děti vše po sobě uklidili.
z Radvanic a 8 dětí z okolních obcí.
Dvě se nám podařilo dohledat, Na vaše děti se těší HASIČI.
ale zbytek bohužel ne. Ceny tedy
ponecháme do dalších soutěží.
Julka

C

Dle všech ohlasů si náročné chození
po úkolech i tentokrát děti užily.
Děkujeme všem za zájem a za to,
že jste naši práci ocenili.
Do zpravodaje píši v době,
kdy se už pomaloučku opět scházíme
s dětmi u hasičárny a připravujeme
se na závody, které proběhnou
v době, kdy si tento článek čtete.
Děkujeme všem za zájem pracovat
v hasičském kroužku, ale není
v našich silách během tří týdnů děti
připravit na závody a ještě si hrát
s drobotinou, proto se na vás všechny
těšíme v září u hasičské zbrojnice,
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Sběr žárovek
Podle

klasické žárovky nebyly původně
do zpětného odběru zařazeny,
protože
jejich
výroba
byla
zakázána a tudíž se předpokládalo,
že
jejich
sběr a recyklace
nebude příliš potřeba. Nicméně
se ukázalo, že se pod různými názvy
(průmyslové žárovky, otřesuvzdorné
žárovky atd.) do České republiky
dále dovážejí a po skončení jejich
životnosti často končí v kontejnerech
na použité světelné zdroje, stejně
jako halogenové žárovky, které jsou
na našem trhu stále běžně k dostání.
Od 1. ledna 2021 tedy spadají
Klasické, přímožhavené žárovky
přímožhavené i halogenové žárovky
ztratily v novém zákoně o výrobcích
do zpětného odběru a je nutné za ně
s ukončenou životností výjimku
odvádět příspěvek na recyklaci.
ze zpětného odběru. Přímožhavené
nového zákona
č. 542/2020 Sb., o výrobcích
s
ukončenou
životností
se od 1. ledna 2021 vztahuje
zpětný odběr elektrozařízení také
na klasické (tj. přímožhavené)
i halogenové žárovky, a to včetně
autožárovek. Občané by tak měli
nyní nově odevzdávat i tyto světelné
zdroje pouze na místa sběrného
odběru (v obci je sběrná nádoba
umístěna v prodejně smíšeného
zboží IVANKA.TRAN s.r.o. a ve škole).
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E

Plán akcí na rok 2021

Jestřábí vyjížďka

Jestřábí Jezdci, z.s.

Rybářské závody dospělých
Radomír Királ
Jestřábí výroční schůze
Jestřábí Jezdci, z.s.
Dětské rybářské závody
Radomír Királ
Sportovní a herní odp. pro děti
Jestřábí Jezdci, z.s.
Střelba na terč
Radomír Királ
Letní kino + triatlon
Občané Radvanic
Individuální moto akce (vyjížďky, srazy) Jestřábí Jezdci, z.s.
Soutěž ve vaření gulášů+muzika
FREE BIKER
Letní kino
Občané Radvanic
Hasičský nohejbal - turnaj v nohejbale SDH Radvanice
Šedesátkování – soutěž dětí hasičů
SDH Radvanice
Drakiáda pro děti a dospělé
Jestřábí Jezdci, z.s.
Jestřábí zavírák
Jestřábí Jezdci, z.s.
Radvanický míč
VOX Radvanice z.s.
Turnaj v člověče, nezlob se
VOX Radvanice z.s.
Královéhradecký Master
UŠO KHK-S
Halloween
VOX Radvanice z.s.
Turnaj v karetní hře prší
Jestřábí Jezdci, z.s.
Sv. Martin (lampiónový průvod)
ZŠ a MŠ
Podzimní taneční odpoledne
VOX Radvanice z.s.
Zpívání v kapli a rozsvěcení stromu
ZŠ a MŠ + Občané Ra
White Cup 2021 - 8. ročník
VOX Radvanice z.s.
Mikulášská nadílka pro děti
SDH Radvanice
Mikulášská zábava
SDH Radvanice
Vánoční koncert Kamily Nývltové
VOX Radvanice z.s.
Čekání na Ježíška
SDH Radvanice
Soutěž o nejlepší bramborový salát
Jestřábí Jezdci, z.s.
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01. 05. 2021
15. 05. 2021
05. 06. 2021
19. 06. 2021
konec června
03. 07. 2021
03./10. 07. 2021
červen, srpen
01./02. 08. 2021
konec sprpna
18. 09. 2021
září
říjen
říjen
09. 06/06.11. 2021
16. 10. 2021
23. 10. 2021
30. 10. 2021
listopad
12. 11. 2021
13. 11. 2021
27. 11. 2021
určuje svaz
11. 12. 2021
11. 12. 2021
v jednání
24. 12. 2021
26. 12. 2021

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby červen 2021
Ve čtvrtek 03.06.2021 a v pátek 04.06.2021, nebudou v provozu naše
ordinace. Ve středu 02.06.2021 bude ordinační doba v Radvanicích zkrácena
do 14:30 hod.
14. 06. 2021

Pondělí - 08:00-11:00 (Radvanice)

13:00-15:00 (Pilníkov)

15. 06. 2021

Úterý - 08:00-11:00 (Chvaleč)

13:00-16:00 (Pilníkov)

16. 06. 2021

Středa - 08:00-11:00 (Teplice)

13:00-17:00 (Radvanice)

17. 06. 2021

Čtvrtek - 08:00-11:00 (Jívka)

13:00-15:00 (Pilníkov)

18. 06. 2021

Pátek - 08:00-11:00 (Radvanice)

13:00-15:00 (Teplice)

V případě akutního problému Omezení ordinační doby naleznete
navštivte odpovídající ambulanci na www.venkovskylekar.cz
v nemocnici.

MUDr. Ladislav Záveský
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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Od pátku 2.7. 2021 do neděle 4.10. 2021 budou po obci Radvanice rozmístěny
kontejnery na objemný komunální odpad.
Jednotlivá stanoviště kontejnerů:
 autobusová zastávka (naproti bývalé poště)
 Jáchymovské domy
 bývalá obecní kotelna, prostor za čp. 173
 u místní ZŠ Radvanice směrem k sídlišti
 u kontejnerů na odpad na návsi ve Slavětíně
Co do těchto kontejnerů patří:
- Objemný odpad je odpad z domácností,který kvůli nadměrným rozměrům a
velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou
kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o: nábytek, koberce,
sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly
apod.
Co do těchto kontejnerů nepatří:
- Elektro spotřebiče (ledničky, pračky, televize atd.),
- Nebezpečný odpad (pneumatiky, autobaterie atd.)
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STŘELBA NA TERČ
ze vzduchové pušky a pistole

v kolik: od 8:00 hod.
na místě.

Startovné bude upřesněno

kdy: v sobotu 3. 7. 2021

kde: rybník Hrůzák

Ra d o mí r
K i rá l

25.6. – 27.6.

18.6. – 20.6.

11.6. – 13.6.

4.6. – 6.6.

Rybí víkend

Grilovaná kolena

Omáčkový víkend

Asijský víkend - sushi

Řecký víkend

Víkendové akce 2021

2.-7. – 4.7.

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

Objednávky na tel. 499897355, 734408460 Pá-Ne 11-20

Rozvoz možný Radvanice, Chvaleč, Petříkovice, Jívka, Stárkov
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Zubní pohotovost červen 2021
oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.

datum služby
rok 2021

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

05. 06. - 06. 06.

MUDr. Vladimír Hrudík

Žižkova 239/16,
Trutnov

499 817 592

12. 06. - 13. 06.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212, Trutnov

737 020 017

19. 06. - 20. 06.

denTu s.r.o.

Horská 634, Trutnov

608 191 099

26. 06. - 27. 06.

MUDr. Helena Petrová
- ZDRAVÝ ÚSMĚV TU
s.r.o.

Polská 91/14, Trutnov

732 672 637

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10. 7. 2021
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