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Obecní úřad

V

Informace z 29. zasedání
zastupitelstva obce

úvodu zasedání byly zastupitelstvem
schváleny
výsled- •
ky hospodaření obce za 1.-7. měsíc roku 2021. Obec v období
leden až červenec 2021 hospodařila s příjmy 13.636.477,08 Kč, výdaji
9.581.687,70
Kč
a
financováním 4.054.789,38 Kč. Následova- •
lo schválení rozpočtového opatření
č. 6/2021, kde se příjmy včetně financování a výdaje zvyšují o
1.129.480 Kč.
•
Dále zastupitelstvo schválilo dodavatele pro realizaci tisku a vazby
publikace o Slavětíně dle vybrané •
nabídky. Nejvýhodnější nabídka je
realizace firmou Tiskárny Havlíčkův
Brod, a.s. v hodnotě
105.237 Kč
včetně DPH.
V bodě různé zastupitelstvo schválilo:
•
žadatelů

pro jednotku SDH Radvanice,
realizaci smluvně sjednaného
díla „Radvanice v Čechách, č.p.
176, Zateplení stropu a oprava
střechy“ z vlastních prostředků
s případným zapojením rezerv,

zveřejnění
záměru
pronájmu části pozemku na
p.p.č. 700/2 v k.ú. Radvanice
v Čechách.
Ve své závěrečné zprávě starosta informoval, že:
ZŠ byla přidělena dotace
na „Modernizaci multimediální učebny“ a následně bude navrácena zapůjčená částka obci
na předfinancování tohoto projektu podle smlouvy o NFV,
byla ukončena investice na hydroizolaci č.p. 175 v celkové plánované částce 1.325.777,40 Kč
bez DPH,

•

všech 12 návrhů
na změnu ÚP,

•

smlouvu o výpůjčce mezi Králo- •
véhradeckým krajem a ZŠ a MŠ
Radvanice na zapůjčení mobilní
učebny,

v plánu je připojení 3 RD na veřejnou kanalizaci v lokalitě D.
Radvanice u ČOV,

•

podání žádosti o neinvestiční
účelovou dotaci na výdaje za odbornou přípravu, uskutečněné zásahy mimo územní obvod
a na vybavení a opravy neinvestiční povahy z rozpočtu MV ČR

•

proběhlo předběžné jednání
v souvislosti s využíváním obecních komunikací pro svoz dřeva, kde výsledkem je nabídka
na spolupodílení se na opravách,
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•

oprava
komunikace
v Horních Radvanicích II.
etapa
byla
ukončena
za částku 269.353,47 Kč bez DPH,

•

jsou naplánovány opravy cca 5
kanálů, které brání plynulému
provozu,

•

proběhla oprava veřejného
osvětlení a zároveň bude provedena výměna cca 300 m vede-

ní v úseku od vlakového nádraží do obce, kde dožívají původní
dřevěné sloupy,
•

proběhla oprava protipovodňového a svolávacího zařízení
- rozhlasu (výměna baterií a seřízení).

A
Tomáš Němec
starosta obce

Oprava vnější hydroizolace č.p. 175
V průběhu léta byla také dokonče-

Hydroizolace
byla
dokončena
v červenci. Financována byla zcela
na plánovaná oprava nadzákladové- z vlastních zdrojů, kde celková inho zdiva č.p. 175.
vestice činila cca 1.531.000 Kč.
Akce byla podmíněna příznivým po- Dále probíhají práce ve sklepních
časím. Jelikož však počasí předved- prostorách na zabezpečení starých
lo své vrtochy, práce byly omezeny vstupů kanalizace.
vzhledem k bezpečnosti při výkopových pracích.

Tomáš Němec
starosta obce
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D

Sbírka pro Moravu

Po ničivém tornádu, které postihlo

jednotka zaregistrována do systému
COPIS.

několik obcí na Moravě, se i v naší
obci zvedla vlna solidarity. Někdo V případě materiálové pomoci byla
pomohl finančně, někdo materiá- ve spolupráci s Diakonií Broumov
lově.
vyhlášena sbírka potřebného materiálu, jako je ošacení, obuv, vybavení
Obec
Radvanice
se
zapojila kuchyně, nářadí, úklidové prostředdo okamžité pomoci tím, že reago- ky, atp. Diakonie si materiál převzavala na výzvu pana Janošíka a dopl- la a zajisté jej použila pro potřebné
nila jeho dodávku zhruba 300 litry občany.
pitné balené vody a několika desítky
litrů desinfekce.
Tímto patří poděkovat všem našim
spoluobčanům za vstřícnost v tíživé
Jednalo se také o výjezdu několika situaci ostatních.
členů SDH, jako pomoci při likvidaci následků tornáda. Po konzultaTomáš Němec
ci s vedením hasičského sboru byla
starosta obce
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Září
Irena Bónová
65 let

Jaroslav Komárek
65 let

Věra Havlíková
82 let

Rozalia Ševcová
83 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

ZŠ a MŠ Radvanice

V

Začátek roku v MŠ

Ani letošní rok nezačal pro školku

úplně v poklidu. Vzhledem k několika žádostem o přijetí dětí do naší
mateřské školy během prvního týdne po otevření, se ředitel školy dohodl se zřizovatelem o otevření
druhého oddělení.

Zároveň byla přijata třetí učitelka
paní Lenka Seňková.

Dvě oddělení jsme měli před dvěma lety a velmi se nám to osvědčilo.
Ve třídách je menší počet dětí, třídy jsou klidnější, učitelky mají více
času se dětem věnovat individuálně,
a také příprava předškoláků na škoDruhé oddělení bylo otevřeno k lu může být intenzivnější.
20. 9. 2021. Děti jsou rozděleny podle věku, v prvním oddělení je 16 dětí Věřím, že s sebou tento krok nese
ve věku od 2,5 let do 4 let.
pouze samá pozitiva, jak pro rodiče, tak i pro děti a v neposlední řadě
Ve druhém oddělení je 11 dětí a jsou i pro učitelky.
to pouze předškoláci, v odpoledních
hodinách a na odpočinek se obě odAlice Zachovalová
dělení sloučí.

vedoucí učitelka MŠ
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A

Přivítání prvňáčků v ZŠ Radvanice

Do

získáváme jistotu, kde je pravá a levá
nového školního roku 2021/ strana, co je sloupec a řádek, trénu2022 jsme v naší škole přivítali 10 jeme také počítání a učíme se písprvňáčků.
menka.
Letošní prvňáčci jsou na školu výStředa 1. září proběhla slavnostně, borně připraveni. Děkuji za to nejen
jak už je u nás zvykem. Přivítali jsme jejich rodičům, ale také paním učise ve třídě, pozdravil nás i pan sta- telkám z mateřských škol.
rosta a pan ředitel, některé důležité
věci nám prozradila i paní vychova- Jestli budou žáčci i nadále takhle šitelka. Pak jsme nové žáčky pasovali kovní, jak to nyní vypadá, zvládnena prvňáky.
me první třídu naprosto v pohodě
a s úsměvem.

Nyní, když čtete tyto řádky, chodí
do školy už měsíc. Společně se učíme
poznávat nejen nové prostředí, kamarády a paní učitelky, ale postupně také zvládáme názvy dnů v týdnu,

Mgr. Olga Matěnová
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SDH

Slovo preventisty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám napsal pár
slov o prevenci v naši obci a připomněl některé předpisy a opatření
spojené se zimním obdobím.

při sezonním užívání, a to buď sám
nebo kominíkem.
Dále stanovuje povinnost provést 1 x
za rok kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou v oboru
kominictví a dobře uschovat doklad
Bohužel i letošní rok poznamenala o provedené kontrole.
těžká doba s COVIDEM 19, která vše
komplikuje. Situace se sice trochu Tato kontrola je velmi důležizlepšila, ale stále nemáme vyhráno. tá pro případnou likvidaci pojistné
Letošní léto bylo pro hasiče vzhle- události způsobenou požárem. Podem k počasí lepší než to loňské, kud byste ji neměli, bude to mít vliv
protože se střídala období sucha na finanční plnění.
a deště, ale i přes to je nutno vždy
dodržovat veškeré protipožár- Takže, kdo tuto povinnost opomněl,
ní předpisy, opatrnosti nikdy není ať tak učiní co nejrychleji.
nazbyt.
Ještě bych rád připomněl, že stáS preventistou SDH Lukášem Duf- le poměrně často dochází k požákou jsme po celé letní období pro- rům v bytových domech s více byty,
váděli kontroly dodržování protipo- proto je nutné na veškerých únikožárních opatření a předpisů. Během vých cestách a schodištích udržovat
našich kontrol jsme se nesetkali pořádek a nezastavovat je botníky
s žádným přestupkem, za to bych a skříňkami.
chtěl všem občanům a chalupářům,
ale i všem turistům, kteří se pohy- Toto nám určuje vyhláška
bovali v našem katastru poděkovat. č. 23/2008 Sb. „O technických podLetošní léto vyjížděli hasiči pouze mínkách požární ochrany staveb“.
dvakrát. Jednou k popadaným stromům a jednou ke spadlým drátům Kdyby někdo potřeboval naši radu,
el. vedení.
není problém se na nás obrátit, rádi
pomůžeme.
Dovolte nám připomenout na začátku topné sezony, nutnost dodržovat Před Vánocemi se ještě jednou ozvevyhlášku č. 34/2016 Sb. „O čištění, me a připomeneme zásady dodržokontrole a revizi spalinové cesty“. vání protipožárních opatření v obTato vyhláška stanovuje povinnost dobí Vánoc.
provádět pravidelné čištění spalinové cesty a to nejméně 3x za rok
Milan Dufka
při celoročním provozu a 2x za rok
preventista obce
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Střípky od hasičů

Vážení občané,

Poslední účast byla v Miletíně,
kde soutěžili Kuba, Dominik, Nikča
na začátku článku bych vám chtěl a Lukáš. Odtud si přivezli 2x zlato,
poděkovat za vzorné počínání bě- 1x stříbro a 6.místo.
hem léta, kdy naše jednotka nemusela zasahovat v našem katastru.
Všem gratulujeme. Závěrem vám
přeji krásný přicházející podzim
Od června do srpna si naši členové a při úklidu zahrad buďte opatrní.
sboru užívali nejen volna, ale i školení, praktická cvičení a soutěží z haLukáš Dufka
sičského sportu.
velitel JSDH a SDH
Příkladem je mistrovství republiky
ve Svitavách, kde nás reprezentoval
Kuba Novotný.

Olympiáda pro starší
a dříve narozené
Dne

C

Pro účastníky i hosty zde bylo při02.09. se ve všesportov- praveno výborné občerstvení.
ním areálu v Havlovicích konal již
13. ročník Olympiády pro starší Počasí nám přálo, byla zde skvěa dříve narozené.
lá atmosféra, prostě to bylo báječné
odpoledne, které jsme si užily.
Za obec Radvanice se zúčastnily Miluše Slavíková a Marie Hornychová. Těšíme se na příští rok, kdy proběhPlnily jsme celkem čtyři soutěžní ne již 14. ročník.
úkoly.

Marie Hornychová

Díky úpickým hvězdářům jsme
mohly pozorovat slunce.
Každý si zde mohl vyzkoušet jízdu
na elektrokole.
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Zubní pohotovost
říjen 2021

E

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

datum služby jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

02. - 03. 10.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212,
Trutnov

737 020 017

09. - 10. 10.

SANOVA s.r.o.

zubní ordinace č. p. 100
Pilníkov

499 898 125

16. - 17. 10.

MDDr. Lukáš Jon

Bratří Čapků 773,
Úpice

499 846 071

23. - 24. 10.

MUDr. Jana Danielová

Černohorská 85,
Janské Lázně

731 732 177

28. 10.

StovicekDent s.r.o.

Komenského 821,
Trutnov

499 907 260

30. - 31. 10.

STOdent s.r.o.

Říční 102,
Trutnov

720 656 274

Omezení ordinační doby
říjen 2021

V pátek 29.10.2021 nebudou v provozu Venkovský lékař s.r.o.
naše ordinace.
IČO: 06170862
MUDr. Ladislav Záveský
V případě akutního zdravotního pro- Radvanice č.p.25
blému navštivte odpovídající ambulanci PSČ 54212
v nemocnici.
tel.: +420776008880
www.venkovskylekar.cz
MUDr. Ladislav Záveský
Omezení ordinační doby naleznete také
MUDr. Ladislav Záveský
na www.venkovskylekar.cz
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Hasičský kroužek Radvanice
Chceš se dozvědět víc o práci hasičů? Chceš si
užít legraci a zábavu? Hledáš nové kamarády?
Chceš si zasportovat a časem i zasoutěžit?
Nábor holek i kluků probíhá ve věkové kategorii od 5
do 13 let.
Přijď mezi nás! Trénujeme každé pondělí od 16.00
hodin u hasičské zbrojnice.

V kroužku mladých hasičů se seznámíš s hasičskou
technikou a vybavením, naučíš se spojovat hadice,
zaběháš si požární útoky, naučíš se základy zdravovědy,
topografické
značky,
uzlování,
střelbu
ze
vzduchovky. Budeme hrát různé hry, jezdit na výlety,
chodit do přírody, udržovat si kondičku. Časem se
zúčastníš i různých soutěží a závodů.
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Srdečně zveme děti i rodiče
na

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
do školní jídelny
19. října 2021 od 15,30hodin
Vstupné dobrovolné.

Tvoříme z přírodnin a papíru.
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PROSBA

POKUD PŘEMÝŠLÍTE, ŽE SE ZBAVÍTE NEPOTŘEBNÝCH
HRAČEK (KOSTKY, STAVEBNICE, DOMEČKY, AUTÍČKA,
PANENKY…..), KTERÉ BY JEŠTĚ MOHLY POSLOUŽIT….
RÁDI JE VYUŽIJEME VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, popřípadě V
MATEŘSKÉ ŠKOLCE. (KOLOBĚŽKY, KOČÁRKY……)HRAČKY
NOSTE PROSÍM DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.
DĚKUJEME!!!
PODĚLTE SE PROSÍM S NÁMI O VAŠE PŘEBYTKY ZE
ZAHRÁDKY. RÁDI JIMI VYZDOBÍME OKOLÍ DRUŽINKY I
ŠKOLKY. DĚKUJEME!
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byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj.

„Revitalizace a modernizace víceúčelového
sportovního hřiště u základní školy
v Radvanicích, č. p. p. 223, k. ú.“

Projekt s názvem

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10. 10. 2021

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