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Obecní úřad

Informace z 30. zasedání
zastupitelstva obce

Jako

a Ing. Arch. P. Tomka na zpracojiž tradičně i v tomto čísle
vání „Změny č. 1 ÚP obce Radvazpravodaje se ohlédneme za přenice“.
dešlým zasedáním, které se konalo
23.09.2021.
V bodě různé bylo projednáno
a schváleno:
Toto bylo zahájeno zprávou preventisty obce a preventisty SDH, kterou • podání žádosti o dotaci z dotačnásledovala zpráva o činnosti jedního programu MZ prostřednotky SDH Radvanice, předloženou
nictvím KHK v rámci zmírnějejím velitelem. Obě zprávy vzalo
ní dopadů kůrovcové kalamity
zastupitelstvo na vědomí a vysloviv lesích
lo poděkování za výkon příkladné
dobrovolné činnosti.
• zveřejnění záměru odprodat
p.p.č. 32/1, v k.ú. Radvanice v
Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí
Č. o výměře 80 m², vedenou jako
a schválilo tyto body:
trvalý travní porost s podmínkou služebnosti
• vydání
příkazu
starostou
obce k provedení inventari- • zveřejnění záměru odprodat
zace majetku obce Radvanice
p.p.č. 600/1 díl. 2 v k.ú. Radvanik 31.12.2021,
ce v Č. o výměře 1.062 m²
•

rozpočtové opatření č. 7/2021, •
kde se příjmy a výdaje zvyšují
o 49.500 Kč,

zveřejnění záměru odprodat
p.p.č. 600/3 v k.ú. Radvanice v Č.
o výměře 11 m²

•

rozpočtové opatření č. 8/2021, •
kde se příjmy vč. financování
a výdaje zvyšují o 81.000 Kč,

zveřejnění záměru odprodat
st.p.č. 102/1 v k.ú. Radvanice v Č.
o výměře 313 m²

•

pronájem část p.p.č. 700/2 v k.ú. •
Radvanice v Č. pro společnost
DREVOINDUSTRIA SMOLENICE s.r.o. Pozemek bude smluvně
pronajatý na období 24.09.2021- •
30.04.2022 za účelem skladování vytěžené dřevní hmoty z oblasti Jestřebích hor,

zveřejnění záměru odprodat
část p.p.č. 234/1 v k.ú. Radvanice v Č. o výměře 1.200 m²

•

nabídku autorizovaných architektů Ing. Arch. R. Žateckého
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rekultivace prostoru bývalé
vlečky firmou Jaroslav Hampl
– Zemní práce, kde výsledkem
této činnosti bude vytříděný
a deponovaný materiál pro další využití

•

poskytnutí daru pro Jestřábí
jezdce z.s., jako fin. podporu při
akci „Drakiáda“.
•

Na závěr byla starostou jako již tradičně přednesena zpráva o činnosti
úřadu:
•
•

byl sepsán dodatek SOD na realizaci střechy č.p. 176 z vlastních •
finančních zdrojů,

•

bylo předáno staveniště multifunkčního hřiště u ZŠ,

•

proběhla kontrola České inspekce živ. prostředí na čističce •
odpadních vod s výsledkem bez
závad,
•
na ČOV proběhne další etapa
modernizace, dojde k instalaci
lapáku písku a plánován je nákup dmychadla a provzdušňovacích segmentů do aktivační
nádrže,
MŠ otevřela po dohodě II. od-

•

•

dělení vzhledem k nárůstu počtu dětí,
proběhne výměna vedení veřejného osvětlení za závěsný kabel
v nejvíce postižených úsecích,
probíhá poptávka na realizaci
dopojení kanalizace 3 RD,

A

na příští rok je plánována oprava mostu Lhota – Bezděkov,
objízdná trasa pro občany Bezděkova povede přes Slavětín
a dojde k opravě této komunikace,
naplánovány jsou některé úpravy zeleně v obci,
08. – 09.10.2021 proběhnou volby do Parlamentu ČR.

Tomáš Němec
starosta obce

PŘEPLNĚNOST KONTEJNERŮ

Vážení občané,

Každý bytový dům má svůj vyčleněný kontejner nebo popelnici. Jejich
bohužel se nám ve vesnici rozmohl počty se odvíjí od počtu osob žijínešvar, kdy zastaví vozidlo u kontej- cích v daném domě.
nerů s odpadky a ponechá obrovský
pytel venku na zemi.
Úklid kolem těchto kontejnerů zajišťují domovníci a nájemníci si jej
Toto se bohužel děje i v případě zde hradí.
trvale žijících zahrádkářů, kteří řeší
úklid svých zahrádek a vzniklý od- Prosím, zamysleme se nad tímto
pad odhodí do jakéhokoli kontejne- problémem a nedělejme si navzáru.
jem naschvály.
V souvislosti s tímto se pak nemůžeme divit, že kontejnery nestačí, jsou
neustále přeplněné.

BYTY Radvanice s.r.o.
2

D

Výzva k zaplacení místního poplatku za odpady
Obecní úřad Radvanice upozorňuje občany, že místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2021 měl být uhrazen do 30.09.2021.
V případě prodlení mohou být poplatky dle vyhlášky navýšeny platebním výměrem až
natrojnásobek.
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinnostíod 01.01.2020, jsou povinni platit:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
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 požádánísdělíme.
Sazba poplatku činí 550 Kč za osobu/rok.

V

Vyzýváme proto občany, kteří ještě poplatek neuhradili, aby tak učinili nejpozději do
30.11.2021.
V případě neuhrazení poplatku do 30.11.2021 bude vystaven platební výměr, který bude
exekučněvymáhán.
Uhrazením dlužného poplatku je možné se vyhnout navýšení stávajícího poplatku a dalším
řízením spojeným s vymožením poplatku.

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

Říjen

Ondřej Krét
65 let

Vlasta Lacková
70 let

Marie Hornychová
70 let

Gerda Čižmáriková
81 let

Marta Helusová
81 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ZŠ a MŠ Radvanice
Den zvířat

Čtvrtý říjen je světovým dnem zví-

Velmi zajímavou komentovanou
ukázku dravců a sov absolvovařat, a proto i v tomto duchu probí- li všichni žáci školy, naopak svehala na přelomu prvních dvou škol- zení na poníkovi bylo určeno jen
ních měsíců výuka na naší škole.
pro mladší žáky a děti z MŠ.
Vše vyvrcholilo právě v pondělí 4. 10. Děkuji tímto ještě jednou všem
žákům i kolegům, kteří přispěli
Žáci sedmé třídy si pro své mlad- ke zdárnému průběhu tohoto zdařiší spolužáky z prvního stupně při- lého projektu.
pravili povídání o různých druzích
zvířat, a někteří z nich dokonce přinesli do školy ukázat svého domácíIljana Jirmanová
ho mazlíčka, za což jim patří velký
ZŠ a MŠ Radvanice
dík.
V tematicky vyzdobené hale školy
tak mohly děti obdivovat nejen pejska či králíka, ale také ne příliš známou agamu vousatou.
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Orientační běh

V pondělí 27. 9. 2021 jsme pro žáky

hodina a 7 minut.
Cestou byly pro žáky připravené
naší školy uspořádali orientační různé úkoly.
běh. Žáky jsme rozdělili do skupin
napříč všemi třídami.
Každý učitel si nachystal otázky

N

a aktivity, které souvisí s předměty,
které vyučuje.

Deváťáky a některé osmáky jsme
pasovali do rolí kapitánů. Ti se měli
o svou skupinu starat, pomáhat
mladším kamarádům, a hlavně vést
svou skupinu po trase vyznačené
v mapě.

Žáci se tak měli možnost potkat
s určováním dopravních značek,
se zpěvem, kvízem z angličtiny, poznávačkou z přírodopisu, se zdravovědou, s opakováním informací
Závod probíhal v okolí školy, trasa o České republice, se sportováním
nebyla nijak dlouhá.
a také s pohádkami z Podkrkonoší.
Do závodu byly skupiny vysílány po- Na trati mohli žáci získat dohromastupně, nejdelší čas na trati byl 1 dy 70 bodů, do konečných výsledků
hodina a 29 minut, nejrychlejší byl 1 se započítaval i čas.
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A jak to tedy dopadlo?

jim za to děkujeme.

První se umístil tým s názvem „Ju- Je úžasné, že nám na závod vyšlo
píci“, druhé místo obsadili „Somál- počasí a že jej dokončili všichni žáci
ci“ a třetí dokončil závod tým „Velká v pořádku.
osma“.
Do této akce se zapojili všichni zaPrvní tři oceněné týmy získaly di- městnanci školy a podpořili myplomy a věcné ceny.
šlenku sportovního projektového
dne.
Všichni žáci, kteří se závodu zúčastnili, si pak domů odnesli na památ- Bohužel jsme tuto podporu neměli
ku medaile.
ze strany některých rodičů, absence
žáků byla tento den rekordní.
Kdo si medaile více prohlédl, zjistil,
že jsou z Krkonošské 70.
Je škoda, že mnozí žáci chyběli, protože projektový den je naučí i jiné
Lokomotiva Trutnov bohužel ne- dovednosti než klasická výuka.
mohla uskutečnit letošní ročník
tohoto zimního běžeckého závoMgr. Olga Matěnová
du, a tak vybrali několik škol z okolí
a medaile jim dali k dispozici. Moc
ZŠ a MŠ Radvanice
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SDH

Mikulášská družina

Hasiči

Pokud si přejete zapsat vlastní text
Radvanice nabízí služby do knihy hříchů zašlete jej nejpozMikuláše, čertů a andělů.
ději do 03.12.2021 na
Tato parta vychází na svou obchůz- mirzelena@seznam.cz,
ku 05.12. po setmění.

nebo do školní družinky.

V případě zájmu kontaktujte
p. Miroslavu Zubričanovou na
tel: 608 519 332.

Zubní pohotovost
listopad 2021
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Oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.

datum služby jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

06.11. – 07.11.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212,
Trutnov

737 020 017

13.11. - 14.11.

K2 stomatologie, s.r.o.

Pražská 537, Horní Předměstí, Trutnov

776 557 805

17. 11.

StovicekDent s.r.o.

Komenského 821,
Trutnov

499 907 260

20.11. - 21.11.

STOdent s.r.o.

Říční 102,
Trutnov

720 656 274

27.11. - 28.11.

ZAPA stomatologie s.r.o.

Polská 367,
Trutnov

499 818 003
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JÓGA RADVANICE
Přijďte si s námi
zacvičit jógu.
KDE: v tělocvičně ZŠ
Radvanice
KDY: každé úterý od
17:00 hodin
CENA:30 Kč
Těší se na vás cvičitelka
Jitka Baladová
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Školní parlament při ZŠ a MŠ Radvanice společně s pracovníky školy pro vás
připravil

Lampionový průvod
Kdy: 11. 11. 2021 v 17.00 hod
Kde: Základní škola Radvanice
Co s sebou: lampion a dobrou náladu
Zajištěno:
opékání vuřtů (k dispozici zdarma pro děti i dospělé),
OHŇOSTROJ
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Obecní úřad v Radvanicích vás srdečně zve na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMKU
které se uskuteční na
návsi před obchodem
v sobotu 27.11.2021
cca od 17:00 hod.

Můžete se těšit na vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Radvanice.
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5.10.2021

před rekonstrukcí…

Renata a Rudolf Kasperovi

Děkujeme za podporu

před rekonstrukcí….

SDH RADVANICE
pořádá

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
11. prosince 2021
od 15:00 hodin

KDE: v Pensionu Radvanice

Každý malý čertík či andílek
obdrží sladkou nadílku!!

Za finanční
podpory:
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SDH RADVANICE
pořádá

MIKULÁŠSKOU
DISKOTÉKU
11. prosince 2021
od 20:00 hodin
KDE: v Pensionu Radvanice

Hudba: DJ FULKA
Vstupné: 50,Za podpory OÚ Radvanice
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Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10. 11. 2021

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