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Obecní úřad

Vážení spoluobčané,

měsíc září je předzvěstí toho,
že končí léto a pomalu přichází
podzim. Je za námi doba dovolených
a prázdnin. Školákům pomalu začínají školní povinnosti. Jsem si jistý, že si každý z vás užil letní volno
dle svých představ, a to i díky tomu,
že nebylo tolik omezení, jako v loňském roce. Věřím tomu, že podzim
prožijeme v normálu bez výpadků
ve školní docházce a bez dalších li-

mitujících plošných opatření. Doufám, že po bláznivém letním počasí
se to podzimní uklidní a představí se jako ideální čas například
pro houbaření nebo turistiku, ale to
už si každý vybere podle sebe, jakou
aktivitu si v naší obci a jejím krásném okolí zvolí.

Tomáš Němec
starosta obce

Informace z 28. zasedání
zastupitelstva obce
V úvodu zasedání byl zastupitelstvem schválen plán zasedání
na II. pololetí roku 2021 a rozpočtové opatření č. 5/2021, kde se příjmy vč. financování a výdaje zvyšují •
o 30.000 Kč.
Dále
zastupitelstvo
a schválilo:
•

•
•

projednalo

notlivých žadatelů a schválilo zajištění zhotovitele Změny
č. 1 ÚP
závěrečný účet SOJH vč. zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za 2020, který vzalo
na vědomí

Bod různé obsahoval tyto položky:
zveřejnění
záměru
odprodat nepotřebný majetek obce • projednání a schválení smlouTATRA 148 CAS 32
vy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ČEZ
odkoupení nemovitosti – stavba
na p.p.č. 37 (zastávka)
• projednání a schválení vyhlá-

šení výběrového řízení s cílem
získání zhotovitele akce „Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v katastru
obce“

pořízení Změny č.1 územního
plánu obce Radvanice zkráceným postupem. Zastupitelstvo
stanovilo úhradu nákladů jed-
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•

•

schválení
členů
komise
nicích“ z dotačního prograpro výběr zhotovitele akce „Remu MMR v předpokládané výši
konstrukce a modernizace ve3.846.842 Kč.
řejného osvětlení v katastru
obce“
I na tomto zasedání byla starostou
podána zpráva o činnosti úřadu:
schválení
poskytnutí
daru
pro Jestřábí jezdce z.s. ve výši • kniha Slavětín, kvůli covidu-19
7.500 Kč na akci „Dětský spormá kniha jisté zpoždění, jelikož
tovní den“
byly uzavřeny archivy, je však

•

projednání a schválení žádosti o krátkodobý pronájem části pozemku p.č. 1032 za účelem
pořádání soukromé akce za dohodnutou cenu 1 Kč

•

projednání a nevyhovění žádosti o snížení nájmu žadateli Roskar s.r.o.

•

schválení žádosti o krátkodobý pronájem části pozemku
p.č. 236 za dohodnutou cenu
1 Kč

•

neschválení poskytnutí daru
pro Roskar s.r.o. na akci „5 draků v trucku“

•

nechválení poskytnutí daru
pro Město Teplice nad Metují
na akci „Mezinárodní Horolezecký Filmový festival“

•

schválení
poskytnutí
daru
pro FK Baník Radvanice ve výši
7.000 Kč na akci „Fotbalový turnaj“

•

schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace a modernizace víceúčelového sportovního
hřiště u základní školy v Radva-

z 90% vytvořena, v říjnu - listopadu by kniha měla být dokončena. Budou poptány tiskárny
a poté budeme schvalovat případného tiskaře.

A

•

byly podány 3 žádosti o prodej pozemků, kde je nutné řešit různé kroky, jako např. jejich
dělení. Tento proces musí být
schválen stavebním odborem
TU a to je první důležitý krok.
Následně budeme schvalovat
záměry případných prodejů.

•

proběhlo jednání svazku (SOJH)
v Malých Svatoňovicích, informace byly předloženy zastupitelům. Pro neziskové organizace
a jejich podporu se mění granty na formu poskytování darů
tak, jak je toto již praktikováno
v naší obci. V rámci společného projektu, na který je získána dotace, bude nutné vyhlásit
nové výběrové řízení. Naše obec
má zájem o pasport kanalizace
a hřbitova

Tomáš Němec
starosta obce
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Splatnost místního poplatku za odpady

D
Upozorňujeme poplatníky na blížící se splatnost místního poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, která je 30.09.2021.
Poplatek je stanoven dle OZV obce
Radvanice č. 4/2019 ve výši 550 Kč
na osobu/rok.
Místní poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Radvanice nebo převodem na účet obce Radvanice
č. 1303692379/0800 pod variabilním
symbolem, který vám na požádání
sdělíme.

Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků
může být navýšena až na trojnásobek dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Takto neuhrazené místní poplatky
budou vymáhány exekučně dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád.

Kavalíková Lucie
referentka

Oprava komunikace Horní Radvanice
– etapa II.
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V červenci tohoto roku se podařilo
dokončit opravu komunikace v Horních Radvanicích v úseku od kontejnerového stání po č.ev. 15. Zvolena
byla forma pokládky recyklátu se zástřikem. Jedná se o levnější a jednodušší variantu oprav komunikací do klidnějších lokalit s mírnějším
provozem. Takto byla ostatně řeše-

na i první etapa od hlavní komunikace po stanoviště kontejnerů, která proběhla již v roce 2019. Na první
etapu bylo v roce 2019 vynaloženo
237.000 Kč a ta letošní druhá stála
326.000 Kč.

Tomáš Němec
starosta

V

Vítání občánků

Nové občánky naší obce přivítal sta- Naše slavnostní setkání pokračovarosta Tomáš Němec 26.06.2021.
lo focením dětí, rodičů a příbuzných
Bylo pozváno 12 dětí s rodiči.
u kolébky.
Lukáš Nývlt, Alena Janošíková, Viktorie Horáčková, Zoe Mádrová, Dominik Šmatar, Kryštof Farský
Adéla Holečková, Amálie Kulichová, Leontýna Ottová, Matyáš Burget,
Martin Šípek, Karolína Dlouhá
Děti z MŠ si připravily milé vystoupení. Rodiče se podepsali do Pamětní knihy obce, starosta předal maminkám kytičku a dárky pro jejich
malé děti.

Přejeme našim malým občánkům
hezké dětství, rodičům mnoho radostných chvil a trpělivost s jejich
dětmi.
Děkuji dětem z MŠ, p. učitelkám
a členům SPOZ.

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

červenec
Marcela Krajniaková
50 let

Karel Horký
50 let

Blahoslav Dittrich
91 let

Jan Bark
70 let
Erna Maršíková
85 let

srpen
Ivana Prášilová
50 let

Bohumila Benešová
75 let

Josef Středa
80 let

Marie Vacková
81 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ZŠ a MŠ Radvanice
A zase ta škola…

Uběhly dva měsíce (optikou většiny školou povinných dítek ty určitě nejkratší) a znovu se otvírají naše
školní budovy. Po všech zkušenostech si snad nikdo z nás nepřeje nic
jiného, než aby zůstaly opravdu otevřené až do konce června.

a vcítění se do rolí členů rodiny
zapojené do odboje určitě nenechalo nikoho chladným. Druhý vzdělávací program byl pak
zaměřený na lidská práva a jejich ochranu. Další workshopy
chceme
žákům
nabídnout
i v tomto školním roce.

I v novém školním roce chceme •
žákům nabídnout novinky (např.
nově vybavenou učebnu výpočetní
techniky a jazyků), ale také navázat
na osvědčené a úspěšné akce, projekty, myšlenky. K bližšímu osvětlení nechť poslouží malé ohlédnutí za červnem uplynulého školního
roku a krátký pohled do nejbližší
budoucnosti…

Téměř úplný závěr školního
roku patřil školním výletům.
Žáci pátého až osmého ročníku se vydali na dvoudenní
putování po Moravském krasu, které bylo opravdu bohaté
na zážitky a dobrodružství. Ubytování přímo u propasti Macocha a připravený program nám
umožnily v krátké době poznat
spoustu krásných a zajímavých
míst této části naší vlasti.

•

•

Ve velmi dobře vybavené školní kuchyňce žáci rádi pronikají do tajů kuchařského umě- •
ní. Na konci června se konečně
k vaření dostali i žáci šesté třídy a nutno dodat, že připravené špagety s masem a omáčkou
zmizely jak mávnutím kouzelného proutku!
Dva zážitkové workshopy pořádané společností Post Bellum,
která dokumentuje a předává •
příběhy 20. století, absolvovali
žáci 6. a 7. třídy. Pomyslné přenesení se do doby druhé světové
války při prvním z workshopů
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Zapojení žáků do veřejného života a snaha o zlepšení stavu životního prostředí jsou hlavními
motivy projektu Mladí pro klima, do kterého jsme se už přihlásili a jehož realizace bude
probíhat v následujících měsících. O průběhu a výsledcích vás
budeme informovat.
Věřme a přejme si, ať nám situace umožní opravdu se setkávat, a to nejen s žáky, ale také
s rodiči a veřejností, jak tomu
bývalo “před covidem“ při ob-

líbených akcích (lampiónový je za sebe a všechny stávající i nové
průvod, Masopust, akademie…). kolegy

Iljana Jirmanová
ZŠ a MŠ Radvanice

Hodně sil, úspěchů, trpělivosti
a zdraví v novém školním roce pře-
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Turistický oddíl TOM
Letní soustředění TOM
v Bartošově Peci

I

V sobotu 24.7.2021 jsme vyrazili minulo nás ani vyhlášení cen a mes oddílovými dětmi na týdenní turi- daile.
stické soustředění do Českého ráje.
Jelikož jsme oddíl turistů, naší hlavUbytováni jsme byli ve velmi klid- ní náplní byla turistika.
ném údolí Vazoveckého potoka
Absolvovali jsme spoustu pěších výv Penzionu Bartošova Pec.
letů po nádherném okolí, navštívili
Penzion nás naprosto okouzlil svou jsme například hrad Frýdštejn, hrad
domáckou atmosférou. Skvělý per- Valdštejn, zříceninu hradu Vranov,
sonál, výborná domácí kuchyně, Hrubou skálu a spoustu nádherných skalních vyhlídek po okolí.
příjemné ubytování a spousta možností k zábavě.
Týden jsme si opravdu užili v radosti a veselí. Děti mezi sebe přivítaly
Jelikož nám vyšlo nádherné teplé
nové kamarády, nové malé turisty
počasí, prim hrál zejména krásný
do našich řad a zpříjemnily jim jebazén, hned v závěsu hřiště na beach
jich „poprvé“ od maminky.
volejbal sloužilo našim dětem k tolik
oblíbené přehazované, dále nafuJsme na děti velmi pyšní, nejen za tu
kovací trampolína, hřiště na fotbal,
veselost, kterou nás obdarovaly, vyflorbal, malá lanová opičí dráha s letrvalost při náročnějších výšlapech,
zeckou stěnou a jako obrovský boale zejména za jejich ochotu, dobronus jízda na raftech.
tivost, slušnost, vděk a zájem o druhé. Opět nám ukázaly, že jsou tým
Děti si v mělké vodě vyzkoušea že nezáleží na tom, zda je několy, jak ovládat raft a raftovou hru
mu z nich pět nebo šestnáct let, drží
na babu.
prostě při sobě a za to jim patří veliké díky .
Musím zmínit i soutěž v letním biatlonu organizovanou personálem
Zároveň připomínáme, že rádi
penzionu, dětem to náramně běhamezi sebe přivítáme nové člelo a střílelo na laserové střelnici, neny. Přihlásit se do oddílu je mož-
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Teplicko Adršpašská 33 ( rozdě- Zuzka Olahová a Míla Dubnová
líme se na dvě skupiny - trasa
•

Těšíme se na vás.
Plánované zářijové akce :

Pizza víkend – 2+1 zdarma

Víkendové akce 2021
3.9. – 5.9.

10.9. – 12.9. Zvěřinové hody

17.9. – 19.9. Řízkový víkend

24.9. – 26.9. Bramborákový víkend

1.10. – 3.10. Sushi

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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Pohádkový les, trasa 16km )
Víkendovka na Tišnovsku.

né u Míly Dubnové, Radvanice č.p.
230C, případně emailem na adrese :
m.dubnova@seznam.cz.
•

SDH RADVANICE

pořádá

16.ročník

Nohejbalového
turnaje

KDY?

Sobota 25. září 2021

U hasičské zbrojnice

Začátek v 8:00 h

Startovné 100,- pro team

Informace a přihlášky: R. Burdych

tel.777854435
Občertsvení zajištěno!!

TJ SOKOL HAVLOVICE, Z. S.
A
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ – JESTŘEBÍ HORY, O.P.S.
VÁS ZVOU NA

13. ROČNÍK
OLYMPIÁDY PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ
KDY: 2. ZÁŘÍ 2021 OD 13:00
KDE: VŠESPORTOVNÍ AREÁL HAVLOVICE
Přijďte si zasoutěžit v netradičních disciplínách a pobavit se s přáteli!
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

REGISTRACE:

e-mail: prochazkova@kjh.cz (jméno, příjmení, rok narození – 1956 a starší, obec)
nebo telefon: 730 164 404
více na www.kjh.cz
Akce je pořádána pod záštitou MUDr. Zdeňka Finka – radního pro zdravotnictví
a je podpořena Královéhradeckým krajem.
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Dodatkové tabule na autobusových
zastávkách v Královéhradeckém kraji
V průběhu roku 2021 budou všechny
autobusové zastávky v kraji označeny
dodatkovou tabulí s informacemi.
Co jednotlivé informace znamenají?
QR kód - při načtení telefonem
se Vám zobrazí nejbližší
odjezdy z dané zastávky.

Číslo stanoviště

V případě jakýkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.
Call centrum IREDO 491 580 333
www.dopravakhk.cz
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Zóna IDS IREDO
- určuje cenu jízdného

Název zastávky, na
které se nacházíte

C

Zubní pohotovost
září 2021

Oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod

datum služby jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

04. - 05. 09.

MUDr. Lenka Poláčková
- ZDRAVÝ ÚSMĚV TU
s.r.o.

Polská 367,
Trutnov

703 352 799

11. - 12. 09.

Dentinum s.r.o.

Polská 367,
Trutnov

736 175 958

18. - 19. 09.

denTu s.r.o.

Horská 634,
Trutnov

608 191 099

25. - 26. 09.

MUDr. Karolína Feduňová

zubní ordinace č. p. 315,
Pec pod Sněžkou

603 413 113

28. 09.

MUDr. Miroslava Vojáčková

Polská 91/14,
Trutnov

499 815 229

E

Omezení ordinační doby
září 2021

Dne 27.9.2021 nebudou v provozu naše Omezení ordinační doby také naleznete
ordinace.
na www.venkovskylekar.cz
V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici.
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MUDr. Ladislav Záveský

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10. 09. 2021

Otisknuté články se nemusí shodovat s názory redakce. Za věcnou a gramatickou správnost odpovídají autoři článků.

Odpovědná redaktorka:
Grafické zpracování:
č.výtisku: 88

Lucie Kavalíková
Adam Zachoval
Náklad: 470

Email:
radvanickyzpravodaj@volny.cz
ev.č.: Kult/2/1990/Ka

