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Obecní úřad

Vážení spoluobčané,

nastává období, na které se každý
z nás těší a které je tak jako čas svátků vánočních obdobím klidu a odpočinku. Hovořím o prázdninách
pro děti a dovolených pro dospělé.
Sice se stále skloňuje slovo Covid,
ale věřme, že tento postrach minulého období již bude pod kontrolou
a my všichni si budeme moci užívat
zasloužených dní volna. Myslím si,
že potřebujeme všichni vypudit Co-

vid ze své mysli a hledět do budoucna s přáním plnění si svých představ.
Proto mi dovolte popřát vám krásné
léto, klid, pohodu a spoustu nezapomenutelných zážitků.

Tomáš Němec
starosta obce

Informace z 27. zasedání
zastupitelstva obce
Na začátku zasedání byla předne-

úřadu – Pobočky Trutnov a to ve vazsena zpráva o bezpečnostní situaci bě na existující nejasnosti mapových
OO PČR Trutnov za rok 2020, kterou materiálů a katastru nemovitostí
vzalo zastupitelstvo na vědomí.
se skutečným stavem území, a také
na možnosti řešení dalších probléDále bylo projednáno a schváleno:
mů v území formou pozemkových
úprav (cestní síť, protierozní a vodo• rozpočtové opatření č. 4/2021, hospodářská opatření, krajinné prvkde se příjmy a výdaje zvyšují ky atd.),“
o 30.960 Kč,

•

•
provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radvanice v Čechách a k.ú. Slavětín
u Radvanic. Zastupitelstvo současně vydává souhlas s podáním žádostí Obce Radvanice na provedení pozemkových •
úprav u Státního pozemkového
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nabídka na opravu věžních hodin, kde byla zvolena varianta
2. s kompletní výměnou stroje
za nový, elektronicky řízený dle
předložené cenové nabídky Ing.
Ivana Šmerdy,
nabídka firmy Repare Trutnov
na výspravu místní komunikace

Horní Radvanice II. etapa podle
předloženého rozpočtu.
V bodě různé byla schválena žádost
o dar na akci „Dětské rybářské závody“ a žádost o průjezd etapového •
cyklo závodu „MTB Trilogy“.
Jak již bývá zvykem i na tomto zasedání byla na závěr starostou podána
zpráva o činnosti úřadu:
•

•

•

•

•
na hasičské zbrojnici došlo k plánované výměně oken
a SDH bylo zakoupeno řezivo za
20.000 Kč na přístřešek
pro
uskladnění
překážek
pro požární sport,
•

rekonstrukce mostu, plánované na rok 2022, kde podmínkou
obce je zpevnění cest v jejím
majetku,
proběhne oprava koupelny
v pensionu s výměnou obkladů a sprchových koutů, zároveň bude opravena podezdívka
na víceúčelovém sále,
probíhají práce na projekčních
činnostech v souvislosti s revitalizací sídliště a zároveň projekční příprava na opravu mostu u č.p. 20,

A

probíhá akce hydroizolace 175,
která je bohužel ovlivněna deštivým počasím,
•
byla konzultována zajímavá nabídka firmy na třídění kamene s úpravou plochy po bývalé
vlečce, kde výsledkem je srovnání povrchu a vytřídění tří
frakcí kamene,
informace o možné objížďce přes Slavětín pro obyvatele Lhoty a Bezděkova z důvodu

informace o ukončení předkládání žádostí ke změně územního plánu do 31.5.2021,

nástup účetní na mateřskou dovolenou, poděkování za odvedenou práci, v této souvislosti
byla již v minulosti anoncována
možnost obsazení místa hlavní účetní, popř. administrativní výpomoc po dobu nepřítomnosti stávající účetní.

Tomáš Němec
starosta obce

Omluva jubilantům z červnového
čísla zpravodaje
Redakce

radvanického zpravodaje se omlouvá všem jubilantům
z červnového čísla zpravodaje za chybné uvedení měsíce jubilea.
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Jubilea

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

červen

Radka Michlová
50 let

Zdeněk Jiránek
65 let

Helmut Kasper
81 let

Růžena Kalabisová
75 let

Josef Kliment
81 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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Zš a Mš Radvanice

Vážení rodiče, milí žáci!

J

ako každoročně, tak i letos píšu
do našeho radvanického zpravodaje informace o událostech školního
roku 2020/2021. Pročítám si články na našich webových stránkách
a informace, které vám byly zasílány na náš EduPage. Abych řekl, tedy
spíše napsal, pravdu, chtěl bych
na toto období co nejdříve zapomenout, a pokud by to bylo jen trochu
možné, tak bych vše vrátil před březen 2020.

Z těch pár akcí, které se nám podařilo v průběhu tohoto školního roku
zrealizovat, bych velmi rád připomněl zářiové oslavy šedesátého výročí otevření nové budovy ZŠ a vydání prvního almanachu radvanické
školy. Byla to skvělá akce a velké poděkování patří vedení obce za finanční podporu a organizaci.
Avšak bohužel další dny a měsíce
se již nesly v duchu distanční a ro-
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tační výuky. Za pomoc a práci v tomto nelehkém období děkuji nejen
všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, ale i vám,
rodičům, prarodičům, prostě všem,
kteří pomáhali svým dětem, vnukům či známým zvládnout toto velmi těžké období.

Snad to nejhorší máme za sebou a
klidné a pohodové prázdninové dny
vám všem přejí zaměstnanci ZŠ
a MŠ Radvanice.

Robert Hager
ředitel školy

První školní „šití“
aneb s kým (či čím?) šijou všichni čerti

Konečně

jsme se po nekonečně
dlouhé době mohli v květnu ve škole všichni sejít, a tak při volitelné
hodině výtvarných činností druhého stupně naší základní školy přišla
řada na úplně nové šicí stroje.

doufat, a také pro to všichni udělat
maximum, že se budeme takto setkávat i nadále a tyto stroje nebudou
zahálet. Žáci tak můžou proniknout
do dalšího krásného řemesla, které jim v pozdějším životě může být
velmi užitečné.

Děti byly seznámeny s jednotlivými ve spolupráci
částmi stroje, jeho funkcemi a nakonec i samy zkoušely šít papír a látPavla Kornějevová
ku (vše prozatím bez nitě). V jejich
učitelka
tvářích se povětšinou jevily udivené
a
výrazy, co vše je možné, ale bylo i viJan Malý
dět, že se jim práce líbí. Můžeme jen
asistent
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Modernizace
multimediální učebny ukončena

V průběhu měsíce června 2021 byla

četní techniky, ale hlavně výuku cizích jazyků.

úspěšně ukončena „Modernizace multimediální učebny - ZŠ a MŠ Zakoupením schodolezu a vybudoRadvanice, okres Trutnov“, reg. č.: váním bezbariérového WC je naše
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013688. škola od školního roku 2021/2022
bezbariérovou školou.
Jsem velice rád, že i přes „covidové“
období se nám včas podařilo celou
Robert Hager
učebnu vybavit novým nábytkem
ředitel školy
a moderní technologií, která zabezpečí kvalitnější výuku nejen výpo-
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Pasování předškoláků na školáky

V

úterý 15. 6. se na obecním úřadě konalo tradiční vyřazování předškoláků. V letošním roce odchází do školy 9 dětí. I přes to, že děti
začaly chodit do školky až v květnu
a na nacvičování pásma neměly moc
času, podařilo se jim vše zvládnout
a důstojně se rozloučit se školkou.
Po vystoupení pan starosta pasoval
děti na školáky a popřál jim mnoho
úspěchů a hlavně, aby se jim ve škole líbilo a nosily opravdu jen samé
jedničky, tak jak slíbily v přísaze
na konci jejich vystoupení. Po pa-

sování děti dostaly památeční trička, kufříky a knížky. Na závěr bylo
pro děti připravené malé občerstvení a slavnostní přípitek, kde dětem
popřál šťastný vstup do školy i pan
ředitel Hager. I my s paní učitelkou
Nikolou přejeme našim předškolákům mnoho šťastných dnů ve škole
a jsme přesvědčené, že školu zvládnou hladce. Budeme na ně vzpomínat a doufáme, že i ony si na nás občas vzpomenou.

Alice Zachovalová
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SDH Radvanice

Přání od našich hasičů

Léto už je tu a děti již mají prázd-

dbát pokynů preventisty obce. Žádáme o dodržování všech předpisů,
výstrah a zákazů. Ještě jednou přejeme hezké léto bez využití našich
hasičů

niny, někteří z vás dovolené. Chtěl
bych vám všem popřát za naše hasiče hezké prožití dovolených, dětem
táborů a výletů, a hlavně načerpání
nové energie.

Za hasiče

Toto období přináší nejen volno,
ale i velká tepla a sucha. Je třeba

Lukáš Dufka
velitel

Slovo preventisty

Vážení

spoluobčané,
dovolte mi abych vám připomněl pár
slov o prevenci v naši obci a některé předpisy a opatření spojené
s letním obdobím. Oproti minulému
roku, bylo to letošní jaro chladnější
a deštivější, zajisté i proto nedošlo
v naši obci k žádnému požáru. Nezaznamenali jsme ani žádné plošné
vypalování staré suché trávy. Za toto
patří poděkování všem našim občanům, ale i chalupářům.

tvím obecních informačních kanálů.

Na základě „Nařízení Královehradeckého kraje č. 3/2002“, které je
stále v platnosti, se zakazuje rozdělávání ohně v lesích a 50 metrů
od kraje lesa, dále ve vzdálenosti 100
metrů od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy.
Zároveň je třeba dodržovat zvýšenou opatrnost při kouření. A nezapomeňte na to, že dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění
Doufáme, že v tomto trendu bude- pozdějších předpisů, se musí každý
me pokračovat, ale i tak je nutno, občan chovat tak, aby nezavdal přípočítat s obdobím sucha po celé léto činu ke vzniku požáru.
a dodržovat veškerá protipožární
opatření. Mohlo by opět dojít k vyhlášení „Mimořádných klimatických Jménem svým ale i všech hasičů,
podmínek“ hejtmanem králove- si vás dovoluji požádat o velkou opahradeckého kraje, o tomto bychom trnost, a aby vaše chování z hlediska
vás včas informovali prostřednic-
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požární ochrany bylo minimálně tak Na tuto povinnost nesmíte zapomedobré, jako v minulých letech.
nout. Je na to relativně hodně času,
ale pozor, čas velmi rychle letí.
Dále nám dovolte připomenout,
že končí topné období. Je tedy nut- Kdyby někdo potřeboval naši radu
né dodržovat vyhlášku č. 34/2016 Sb. z hlediska protipožárních opatření,
„O čištění, kontrole a revizi spali- není problém se na nás obrátit, rádi
nové cesty“. Dle této vyhlášky je po- pomůžeme.
vinnost provádět pravidelné čištění spalinové cesty, a to, nejméně 3x Přejeme všem našim občanům krásza rok při celoročním provozu a 2x né léto, a aby nepotřebovali služeb
za rok pří sezonním užívání, buďto našich hasičů. Nezapomeňte, „oheň
sám nebo kominíkem. 1x za rok je je dobrý pomocník, ale zlý pán“.
povinnost provést kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou
Milan Dufka
v oboru kominictví a dobře uschopreventista obce
vat doklad o provedené kontrole.

I

Třídění odpadu – výsledky
EKO-KOMu za rok 2020

EKO-KOM je společnost, která v ČR

v průměru každý obyvatel ČR 66,8
kg odpadů.

provozuje systém sběru a recyklace
obalových odpadů. Celý minulý rok
byl pro EKO KOM podobně složitý, jako pro všechny ostatní sektory průmyslu. Od počátku roku strmě klesaly ceny druhotných surovin
a třídicí linky i odpadové společnosti se potýkaly s karanténními opatřeními. Přesto se podařilo dosáhnout dobrých celkových výsledků.
Zásadní pro tento úspěch bylo i to,
že i přes omezení v pandemii obyvatelé ČR nepřestali své domovní
odpady třídit a dokonce třídili s větší intenzitou! V roce 2020 vytřídil

V roce 2020 bylo na tuzemský trh
dodáno 1 227 tis. tun jednocestných
obalů, 76 % jich bylo následně vytříděno a předáno k využití či dotřídění na dotřiďovacích linkách. Tradičně nejlépe je na tom papír, v jeho
případě se vloni podařilo dosáhnout
míry využití 90 %. U skla bylo dosaženo 88%, u plastových obalů 70%,
u kovů 61% a u nápojových kartonů
24% míry využití.
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Pro většinu obyvatel ČR je třídění
odpadů již naprostou samozřejmostí. Pravidelně odnáší tříděný odpad
do barevných kontejnerů 73 % lidí. Z
průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina třídičů považuje třídění odpadů za důležité a vnímají jej
jako minimum toho, co mohou udělat pro životní prostředí. Pozitivní
skutečností je, že se postoj většiny
obyvatel k třídění odpadů nezměnil
ani v loňském velmi složitém roce
provázeném pandemií COVID.

lenost k nim. Česká republika disponuje jednou z nejkvalitnějších
sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se podílejí našim
prostřednictvím výrobci baleného zboží i samotné obce sdružené
v systému EKO KOM již přes 20 let.
Díky tomu mohou lidé třídit své odpady do více než 558 tisíc barevných
kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. S tříděným odpadem
to obvykle mají jen pár kroků, protože průměrná docházková vzdálenost se stále zkracuje – aktuálně je
Klíčovým
parametrem,
kte- 90 metrů.
rý ovlivňuje motivaci občanů k tříPetra Királová
dění odpadů, je zejména dostatek
místostarostka obce
barevných kontejnerů a z toho plynoucí přijatelná docházková vzdá-

C
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Venkovský lékař
Změna ordinační doby
od 02.07. do 16.07.2021
Dne 02.07.2021 v pátek nebudou v provozu ordinace.
05. 07. 2021

Pondělí - 13:00-15:00 (Radvanice)

06. 07. 2021

Úterý - neordinujeme

07. 07. 2021

Středa - neordinujeme

08. 07. 2021

Čtvrtek - 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M.Šturalová

09. 07. 2021

Pátek - 13:00-15:00 (Teplice)

MUDr. M.Šturalová

12. 07. 2021

Pondělí -13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M.Šturalová

13. 07. 2021

Úterý - neordinujeme

14. 07. 2021

Středa - neordinujeme

15. 07. 2021

Čtvrtek - 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M.Šturalová

16. 07. 2021

Pátek - 13:00-15:00 (Teplice)

MUDr. M.Šturalová
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MUDr. M.Šturalová

E

Změna ordinační doby
od 02.08.2021 do 27.08.2021

02. 08. 2021

Pondělí - 8:00-11:30 (Radvanice)

13:00-15:00 (Pilníkov)

03. 08. 2021

Úterý - 8:00-11:30 (Chvaleč)

13:00-16:00 (Pilníkov)

04. 08. 2021

Středa - 8:00-11:30 (Teplice)

13:00-17:00 (Radvanice)

05. 08. 2021

Čtvrtek - 8:00-11:30 (Jívka)

13:00-15:00 (Pilníkov)

06. 08. 2021

Pátek - 8:00-11:30 (Radvanice)

13:00-15:00 (Teplice)

09. 08. 2021

Pondělí -8:00-11:30 (Radvanice)

13:00-15:00 (Pilníkov)

10. 08. 2021

Úterý - 8:00-11:30 (Chvaleč)

13:00-16:00 (Pilníkov)

11. 08. 2021

Středa - 8:00-11:30 (Teplice)

13:00-17:00 (Radvanice)

12. 08. 2021

Čtvrtek - 8:00-11:30 (Jívka)

13:00-15:00 (Pilníkov)

13. 08. 2021

Pátek - nebudou ordinace v provozu

16. 08. 2021

Pondělí - 13:00-15:00 (Radvanice)

17. 08. 2021

Úterý - neordinujeme

18. 08. 2021

Středa - neordinujeme

19. 08. 2021

Čtvrtek - 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M.Šturalová

20. 08. 2021

Pátek - 13:00-15:00 (Teplice)

MUDr. M.Šturalová

23. 08. 2021

Pondělí- 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M.Šturalová

24. 08. 2021

Úterý - neordinujeme

25. 08. 2021

Středa - neordinujeme

26. 08. 2021

Čtvrtek - 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M.Šturalová

27. 08. 2021

Pátek - 13:00-15:00 (Teplice)

MUDr. M.Šturalová

MUDr. M.Šturalová

V případě akutního problému na- Omezení ordinační doby naleznete
vštivte odpovídající ambulanci v ne- na www.venkovskylekar.cz
mocnici.

MUDr. Ladislav Záveský
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Oznámení o přerušení dodávky tepla a teplé vody
Z důvodu zajištění spolehlivosti a komfortu dodávek tepelné energie připravuje společnost
ČEZ Teplárenská a.s. pravidelnou odstávku centrálního zásobování teplem za účelem
provedení plánovaných oprav, které bohužel nelze provést za provozu.
Odstávka primárních napáječů centrálního zásobování tepelnou energií se uskuteční v
termínech:
Odstavení

středa

14.07.2021

od 00 hodiny

Najetí - plné parametry

pátek

16.07.2021

od 24 hodiny

Nechte se informovat o odstávkách elektřiny e-mailem nebo sms
Stačí se zaregistrovat na www.cezdistribuce.cz/sluzba , zde vyplníte:
-

18 místní EAN kód, který naleznete na vyúčtování za elektřinu
datum narození zákazníka/IČO
e-mail pro potvrzení nastavení služby

Registrovat můžete až 3 e-maily a jedno telefonní číslo pro sms.
O plánovaných odstávkách elektřiny tak již budete informování zdarma, minimálně 15 dnů předem emailem a sms.

6.8. – 8.8.

30.7. – 1.8.

Hamburger víkend

Grilovaná žebra

Mexický víkend

Víkendové akce 2021

13.8. – 15.8.

Sushi

Sushi

20.8. – 22.8.

Steaky

9.7. – 11.7.

27.8. - 29.8.

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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SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Od pátku 02.07. 2021 do neděle 04.07. 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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Zubní pohotovost
červenec-srpen 2021
oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.

datum služby
rok 2021

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

03. 07. - 04. 07.

StovicekDent s.r.o.

Komenského 821, Trutnov

499 907 260

05. 07.

StovicekDent s.r.o.

Komenského 821, Trutnov

499 907 260

06. 07.

StovicekDent s.r.o.

Komenského 821, Trutnov

499 907 260

10. 07. - 11. 07.

MUDr. Jana Danielová

Černohorská 81,
Jánské Lázně

731 732 177

17. 07. - 18. 07.

MUDr. Eva Jirásková

Hornická 417,
Rtyně v podkrkonoší

776 589 020

24. 07. - 25. 07.

STOdent s.r.o.

Říční 102, Trutnov

720 656 274

31. 07. - 01. 08.

K2 stomatologie, s.r.o.

Pražská 537, Trutnov

776 557 805

07. 08. - 08. 08.

MUDr. Irena Millerová

Nám. Karla Čapka. 147,
Malé Svatoňovice

499 886 384

14. 08. - 15. 08.

MUDr. Věra Holubcová

Polská 91/14, Trutnov

499 879 116

21. 08. - 22. 08.

StovicekDent s.r.o.

Komenského 821, Trutnov

499 907 260

28. 08. - 29. 08.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212, Trutnov

737 020 017

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla
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