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Obecní úřad

Vážení spoluobčané,

každá z adventních nedělí nám připomíná, jak nezadržitelně se blíží
svátky vánoční a poté i konec roku
2021. Roku, který k nám byl sice milosrdnější, nicméně stále nás zkouší a překvapuje nečekaným během
událostí. Sice již nebylo tolik plošných zákazů, ale s určitými omezeními se musíme učit žít. Jsem rád,
že většina z vás pochopila závažnost situace a děkuji vám za kladný přístup. No a těm, kteří snad
ještě pochybují, tak těm přeji v případě onemocnění ten nejlehčí průběh. Pojďme však myslet pozitivně
a oprostit se od těchto problémů.
Pojďme žít tak, jak tomu bylo v dobách předcovidových.

kovat za spolupráci při řešení současné situace a zodpovědnost vůči
ostatním v celém pandemickém období.
Přeji vám všem příjemné, klidné
a spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce hlavně pevné
zdraví, štěstí, vzájemnou toleranci,
pochopení a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK

Tomáš Němec
starosta obce

Vážení, dovolte mi vám za celé zastupitelstvo obce Radvanice poděkovat za spolupráci a podporu našeho společného úsilí při rozvoji obce.
Zároveň vám chci upřímně podě-

Informace z 31. zasedání zastupitelstva
obce
V úvodu zasedání, které se konalo
21.10.
schválilo
zastupitelstvo
výsledky hospodaření obce za 1. – 9.
měsíc
roku
2021
s
příjmy
17.921.247,17 Kč, výdaji 13.162.936,85 Kč
a financováním 4.758.283,32 Kč. Obec
hospodaří v souladu se schváleným

rozpočtem. Zastupitelstvo rovněž vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 9/2021, kde se příjmy a výdaje zvyšují
o 21.560 Kč.

V bodě různé bylo projednáno
a schváleno:
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•

•

•

sjednání nové pojistné smlou- •
vy s Kooperativa pojišťovna
a.s. na základě zaslané nabídky
v souvislosti s pojištěním škod
vzniklých obci,
•
nabídku firmy AQUAVIT, spol.
s.r.o. na akci „Splašková kanalizace pro připojení 3 RD v lokali- •
tě ČOV Dolní Radvanice“,
poskytnutí darů pro SDH
Radvanice jako finanční podpo- •
ru pořádaných akcí „Mikulášská
nadílka“ a „Mikulášská zábava“,

•

poskytnutí daru pro Farní cha- •
ritu Dvůr Králové nad Labem
jako finanční podporu bezplatného poradenství občanům.
•
Zpráva o činnosti úřadu obsahovala
tyto body:
•

informace ze schůzky s ČEZ
teplárenská,
•

•

proběhly volby do parlamentu,
poděkování volební komisi,

•

projekt na celkovou opravu
mostu u č.p. 20 předán na stavební odbor a podána žádost
o stavební povolení,

•

projekt sídliště předložen, schází pouze dopracovat rozpočty,

proběhlo
jednání
SOJH
30.09.2021 v Batňovicích, podány informace z tohoto zasedání,
sjednaný správce vodní hráze
Hrůzák, dále také úklid a dovoz
stravy DPS,
proběhla schůzka nad změnou
ÚP s architekty a byly zahájeny
práce,

A

vyvoláno jednání s PČR a byl
sjednán nedělní klid na střelnici,
20.10.2021 proběhla kontrola
hospodaření-audit s výsledkem
bez závad a nedostatků,
aplikace CityApp již nebude
aktualizována, bude jednáno
s jiným provozovatelem, nabízí
se Mobilní rozhlas,
koncem listopadu proběhne
rozsvícení stromku ve spolupráci se ZŠ a MŠ.

Tomáš Němec
starosta obce

Vítání občánků
Nové občánky naší obce přiví- Byly pozvané 4 děti s rodiči.
tal v sobotu 13.11. starosta Tomáš Nela Cicvárková
Němec.
Martin Krejčí
Beáta Jüstelová
Gabriel Rapant
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Děti z MŠ nás potěšily svým dojem- Přejeme našim malým občánkům
ným vystoupením.
hezké dětství, rodičům hodně radostných chvil a trpělivosti s jejich
Rodiče se podepsali do Pamětní dětmi.
knihy obce, maminky přijaly kytičku a dárky pro své milé děti.
Děkuji dětem z MŠ, p. učitelkám
a všem členům SPOZ
Toto naše slavnostní setkání pokračovalo focením dětí, rodičů a příMiluše Světlíková
buzných u kolébky.

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

Listopad
Jitka Kachlíková
50 let

Jitka Semelková
70 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ZŠ a MŠ Radvanice
Mladí pro klima (nejen)
v Radvanicích

Mladí pro klima – Jdeme do toho, ho opatření se bude dít ve spoluprás vámi, s Active Citizens Fund ci s místní samosprávu a komunitou.
a s odvahou!
To vše se děje díky podpoře z Fondů
EHP a Norska. Projektu se účastní
Naše škola se zapojila do zmír- sedmá třída pod vedením třídní učiňování dopadů klimatické změny telky Iljany Jirmanové.
v rámci grantového projektu Mladí
pro klima z programu Active Citi- Projekt podpořila Nadace OSF
zens Fund, který realizuje Středis- v rámci programu Active Citizens
ko ekologické výchovy SEVER Hor- Fund, jehož cílem je podpora obní Maršov, o.p.s.. Aktivity projektu čanské společnosti a posílení kapanás povedou k přijetí adaptačních cit neziskových organizací. Program
a mitigačních opatření na místní je financován z Fondů EHP a Norúrovni. Výběr a realizace konkrétní- ska.

Podzimní tvoření
Za dodržení všech nařízení a opatření, proběhlo v říjnu ve školní jídelně podzimní tvoření, kterého se zůčastnilo 35 dětí. Společně jsme šili
dýně a tvořili z papíru. Trochu jsme
recyklovali a tvořili strašáka, který na podzim nesmí chybět. Došlo
i na zvířátka z kaštanů.
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Děkuji za účast vám tvořivcům, jídelně za upečení koláče a kolegyni
Ladě Výrostkové za pomoc při tvoření i přípravě.

Julie Burdychová
ZŠ a MŠ Radvanice

V

SDH

Slovo preventisty

Vážení spoluobčané,

Jelikož máme přede dveřmi období Vánoc, žádáme občany, aby v této
době věnovali zvýšenou pozornost
při zapalování adventních svíček
a svíček na vánočních stromcích.

dovolte mi abych vám připomněl
pár slov o prevenci a některé předpisy a opatření spojené se zimním
obdobím.
Nejprve lehce připomenu co už byste měli mít hotové na začátku topné
sezony, a to, že je nutné dodržovat
vyhlášku č. 34/2016 Sb. „O čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty“.

Zásadou je, nenechávat je bez dozoru. Zároveň je nutné věnovat pozornost tomu, na co pokládáte adventní
věnce, nejlépe by to měla být nehořlavá podložka a musíme také dbát
na dostatečnou vzdálenost od hořDle této vyhlášky je povinnost pro- lavých předmětů.
vádět pravidelné čištění spalinové
cesty nejméně 3x za rok při celo- Vážení obyvatelé rodinných domů,
ročním provozu a 2x za rok při se- bytů, apod.
zonním užívání buďto sám nebo kominíkem.
oslovujeme vás touto cestou proto,
že stále evidujeme v České republice
1x za rok je povinnost provést kon- vysoký počet požárů v domácnostrolu spalinové cesty odborně způ- tech, které mají tragické následky.
sobilou osobou v oboru kominictví Každý rok dochází k více než tisía dobře schovat doklad o provedené covce požárů v obytných domech,
kontrole.
kde umírají desítky lidí a stovky jsou
jich zraněny.
I když jsem toto připomínal v minulém článku, týká se to zejména Dovolte mi opět připomenout tyto
domů ve kterých se topí v topidlech velmi důležité zásady, které jsem
na pevná paliva.
připomínal již minulý rok !!!!
Ještě pár čísel z minulé topné sezony: od září 2020 do května 2021 „Bezpečnostní desatero“
vzniklo v ČR od komínů celkem 1 387
požárů se škodou 46 miliónů korun. 1)
Čtěte návody - instalujte
A v našem kraji za celý rok 2020 a užívejte tepelné a jiné spotřebiče
vzniklo od komínů 108 požárů v souladu s průvodní dokumentací
a od topidel 11 požárů. Takže prosím výrobce.
dávejte si pozor!!!
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2)
Hlídejte otevřený oheň – Na závěr mi dovolte připomenout,
nenechávejte bez dozoru otevře- jak důležité je mít doma hasící příný plamen svíček, sporáku, krbu stroj a kouřový hlásič.
a zvyšte opatrnost při vaření.
Dle vyhlášky ministerstva vnitra
3)
Pozor na cigarety – při č.23/2008 Sb., o technických podkouření a odhazování nedopalků mínkách požární ochrany staveb, je
do odpadkových košů, nedopalky v novostavbě kolaudované od roku
vždy dokonale uhaste.
2008 hasící přístroj a hlásič povinností. Ale, není na škodu mít tyto
4)
Kontrola komínů – dodr- náležitosti i u starších budov, u ktežujte pravidla na údržbu a provoz rých tato povinnost není. Cena haspalinových cest.
sícího přístroje práškového 6 kg
se pohybuje těsně kolem +/-1 000
5)
Topte jak se má – nedávej- Kč a kouřové hlásiče se pohybují
te do blízkosti topidel hořlavé látky, od 200 Kč až po 1 500 Kč, dle kvality
popel ukládejte do nehořlavé nádo- a funkcí.
by.
Rádi bychom poděkovali všem ob6)
Poučte své děti – dejte z do- čanům a chalupářům naší obce
sahu dětí zápalky, vysvětlete jim ne- za dodržování protipožárních opatbezpečí vzniku požáru.
ření v tomto roce.
7)
Vybavte svou domácnost instalujte hlásiče požárů, vybavte
domácnost hasícími spreji a přenosnými hasícími přístroji.

Kdyby někdo potřeboval naší jakoukoliv radu v oboru požární ochrany,
není problém se na nás obrátit, my
vám rádi poradíme.

8)
Udržujte v pořádku uzávěry
inženýrských sítí – hlavní vypínače
elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně onačeny
a přístupné.

A

Přejeme všem našim občanům
i chalupářům krásné a spokojené
Vánoce a do nového roku přejeme
hodně zdraví a spokojenosti, a abyste nezavdali žádnou příčinu k požáru, a zároveň v roce 2022 nepotře9)
Kontrolujte elektrická za- bovali služeb hasičů.
řízení – kontrolujte pravidelně stav
spotřebičů a šňůrových vedení.
Milan Dufka

preventista obce

10)
Udržujte průchodné chodby a schodiště – v případě požáru
oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy
rodiny.

6

N

STŘÍPKY OD HASIČŮ A TO NEJEN Z
KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ

Hasičský kroužek pracoval i v roce
2021. Tento rok naši práci zasáhla nemile covidová opatření i přesto jsme se nevzdali a pro děti hasičské i ostatní jsme v době, kdy nebylo
možné se scházet připravovali různé stezky a úkoly. I čarodějnice proběhly v jiném duchu, než jsme zvyklí.

V této strohé zprávičce bych chtěla
zmínit další odnož hasičského soutěžení a tou je TFA.
Členové našeho SDH se pravidelně připravují a zúčastňují soutěží
a vozí cenné kovy a tím reprezentují náš sbor i obec. Jakub Novotný je vítězem krajského kola Královehradeckého kraje a účastníkem
Mistrovství České republiky ve Svitavách, kde se v široké konkurenci
zástupců všech krajů vůbec neztratil. Být na 25. místě v celé republice není vůbec zanedbatelné, ba naopak je to famózní úspěch našeho
„borce“. Svým zápalem strhl i ostatní kolegy a ti na sobě pracují a hlavně, jak jsem již popsala výše objíždí
soutěže po celé naší republice. Děkujeme za vaše skvělé výsledky! TFA
se prozatím věnuje Jakub Novotný,
Nikola Zubričanová, Dominik Erben
a Lukáš Nešetřil za podpory ostatních členů SDH.

Po rozvolnění opatření jsme se začali připravovat na okresní kolo hry
Plamen, jehož jedna část se uskutečnila u naší hasičské zbrojnice.
Družstvo mladých hasičů předvedlo krásné výkony a zasloužilo si nádherné 4. místo.
Kroužek stále nabírá nové členy.
Pracuje pod vedením čtyř vedoucích
každé pondělí od 16,00hodin.
Ani již odrostlejší děti, tedy dorostenky nezahálely a startovali na okresním kole na Bělovesském kile v Náchodě a „urvaly“
v konkurenci svých vrstevníků cenné medaile. Veronika Paťavová Adéla Stonjeková a Nikola Zubričanová
si vybojovaly cenný postup do kola
krajského, kdy nás vzorně v Hradci
Králové reprezentovala Nikola a Veronika. Blahopřejeme a doufáme,
že se vám bude dařit i v roce příštím.
SDH Radvanice, jak vás pravidelně
informuje velitel jednotky se připravuje a stále na sobě pracuje. Školí se a cvičí. Zúčastnil se okresního
kola v požárním útoku v Dubenci.

V dalším čísle zpravodaje se o této
disciplíně a všech úspěších našich
zástupců dozvíte více. Soutěže stále probíhají, ale hlavně vám tuto
problematiku přiblíží člověk kovanější v této části soutěží. A protože jsme dlouho jako SDH uvažovali
čím nahradíme dlouholetý Memoriál Miroslava Paťavy, který jsme 20.
ročníkem ukončili, rozhodli jsme
se uspořádat soutěž v TFA disciplínách, která proběhne 21. 5. 2022.
Uvidíme, jak se nám bude dařit.
V okrese Trutnov i Královehradec-
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kém kraji tato soutěž žalostně chybí. Těšíme se na shledání s vámi se všeTradiční nohejbal se u hasičské mi při všech našich tradičních akzbrojnice letos taktéž uskutečnil.
cích. Budeme doufat, že se svět začne
opět vracet k normálu a za dodržení
Přijali jsme materiální dar zpro- všech epidemiologických nařízení
středkovaný OSH Trutnov od na- se pokusíme opět naše akce organidačního fondu Regi Base v podobě zovat. Mikulášskou nadílku pro děti
roušek a respirátorů.
a dospělé, tradiční zábavu, čarodějnice, nohejbal, soutěže a především
Naše práce nejsou jen přehlíd- pravidelnou činnost kroužku mlaky a parády. Bohužel život přináší dých hasičů, sboru i jednotky SDH
i smutné zprávy.
Radvanice.
Vyvěšením smutečního praporu Děkujeme všem občanům, firmám,
a smuteční kyticí jsme se rozloučili podnikatelům a obecnímu zastupis dlouholetým starostou OSH Trut- telstvu za podporu naší práce.
nov panem Jiřím Orsákem a o pár
měsíců později s dlouholetým veJulie Burdychová
litelem panem Jiřím Šepsem. Oba
SDH Radvanice
svou prací mnoho let v dobrém působili a vychovali mnoho generací
dobrovolných hasičů i našeho sboru.
Dne 19. září jsme uctili památku zesnulých dobrovolných hasičů v Koryčanech.
Materiálními dary pro Moravu jsme
se připojili k balíku pomoci, která odešla na Hodonínsko.
Abychom nekončili smutnými zprávami. Naši zástupci se zúčastnili otevření nové hasičské zbrojnice
v Malých Svatoňovicích. Kamarádům za kopec ještě jednou blahopřejeme a přejeme, aby vše ve zdraví využívali.
Pokud jsem na něco v tomto malém souhrnu pozapomněla, tak
se omlouvám a ráda využiji prostoru v dalších číslech Radvanického
zpravodaje.
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Poděkování spoluobčanům

Vážení spoluobčané, dovolte mi vám Ze srdce děkujeme, že jste nakloněpoděkovat za vaši štědrost i v této ni dobré věci a jste Lize proti rakohektické a unavené době plné nejis- vině stále společně s námi věrni.
tot a nepochopitelných situací.

vedoucí mladých hasičů
SDH Radvanice

S vaší pomocí jsme i letos mohli přispět na Ligu proti rakovině, kdy jste
si od hasičských dětí kupovali kvítek
měsíčku lékařského. V již 25. ročníku této sbírky jsme přispěli částkou
7963 Kč.

Vánoční přání

Vážení spoluobčané

Dále bych rád poděkoval všem čleco nevidět nám skončí rok 2021. Za- nům SDH i JSDH, dětem a rodičům
číná advent, čas zapalování svíček za důvěru v nás.
na adventním věnci, používání prskavek a pyrotechniky na silvestra.
Díky si také zaslouží všichni příznivci a sponzoři za jejich podporu
Proto apeluji na slova preventis- našemu sboru i naší výjezdové jedty obce o dodržování všech pokynů notce a hlavně zřizovatel, kterým je
a předepsaných opatření a informa- obec a její zastupitelé. Nezbývá než
cích z předešlého zpravodajů.
vám popřát krásné prožití svátků
vánočních v klidu a pokoji.
Chtěl bych vám poděkovat za uplynulých 11 měsíců, které z hlediska Do nového roku vám přeji hodně
požární ochrany proběhly výborně štěstí, hlavně spoustu zdraví a úspěa naše jednotka nemusela v obci za- chů.
sahovat.

Lukáš Dufka a Rosťa Burdych
velitel JSDH, starosta SDH

Tímto chci rovněž poděkovat všem
našim nadšencům hasičského sportu TFA, kteří mají dobré výsledky
a reprezentují tak náš sbor i obec.
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Venkovský lékař
Omezení ordinační doby prosinec 2021
Ve dnech 30.12. a 31.12.2021 nebudou Omezení ordinační doby také nalezv provozu naše ordinace.
nete na www.venkovskylekar.cz
V případě akutního zdravotního
problému navštivte odpovídající
ambulanci v nemocnici.

MUDr. Ladislav Záveský

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

datum služby jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

E

04.12. - 05. 12.

MUDr. Rudolf Dušánek

Kladská 466,
Trutnov 3 - Poříčí

499 826 558

11.12. – 12. 12.

Dentinum s.r.o.

Polská 367,
Trutnov

736 175 958

18.12. - 19. 12.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212,
Trutnov

737 020 017

24. 12.

STOdent s.r.o.

Říční 102,
Trutnov

720 656 274

25. 12.

MUDr. Vladimír Hrudík

Žižkova 239/16,
Trutnov

499 817 592

26. 12.

MDDr. Miroslav Voženílek

Polská 91/14,
Trutnov

499 815 215

01. 01. 		

StovicekDent s.r.o.

Komenského 821,
Trutnov

499 907 260
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 11. 12. 2021 proběhne v obci Radvanice svoz nebezpečného
odpadu.
Časy a stanoviště sběru:

-

8:00 hod. areál bývalého dolu Kateřina (garáže)
9:00 hod. Jáchymovské domy
9:30 hod. před ZŠ Radvanice
10:15 hod. u kontejnerů na odpad na návsi ve Slavětíně

Uvedené časy jsou orientační vzhledem k množství a náročnosti sběru na
jednotlivých stanovištích.
Další možnost odevzdání nebezpečného odpadu je v pátek 10. 12. 2021 v areálu bývalého
dolu Kateřina (garáže), kdy je možno předat tento odpad pracovníkům obce od 13:00 do
17:00 hod.
V rámci mobilního svozu se přebírají od občanů tyto druhy odpadů:
➢ 20 01 13 Rozpouštědla - technický benzín, ředidla atd.
➢ 20 01 14 Kyseliny - kyselina sírová, akumulátorová atd.
➢ 20 01 15 Zásady - čpavek pro domácí použití, Louh sodný pro domácí použití atd.
➢ 20 01 17 Fotochemikálie - Chemie pro minilaby, CP-48HVII atd.
➢ 20 01 19 Pesticidy - prostředky určené k hubení rostlinných a živočiš. škůdců atd.
➢ 20 01 26 Olej a tuk
➢ 20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
➢ 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky-autokosmetika, desinfekce atd.
➢ 20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva
➢ 20 01 33 Baterie a akumulátory
➢ 20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
➢ 20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky.
➢ Obaly obsahující zbytky nebez. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
➢ Absorpční činidla, filtrační materiály čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami.
Zpětný odběr, ostatní odpady, které se také odeberou:
➢ zářivky, výbojky
➢ ledničky, mrazničky
➢ rádia, vysavače, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, televizory atd.
➢ ostatní malé i velké domácí elektrické spotřebiče
Upozornění: Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
zářivky budou odebírány jako zpětný odběr, nikoliv nebezpečný odpad.
Proto je prosím nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti!
-

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEBUDOU PŘIJATY!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU, VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY MIMO DOHODNUTÁ STANOVIŠTĚ NEBUDOU ODVEZENY!
NEBEZPEČNÉ ODPADY ODEVZDÁVEJTE POUZE V NEPORUŠENÉM OBALU, JINAK NEBUDOU PŘEVZATY!
PNEUMATIKY (OSOBNÍ, BEZ DISKŮ) JE MOŽNÉ ODEVZDÁVAT POUZE V AREÁLU BÝVALÉHO DOLU
KATEŘINA (GARÁŽE), BĚHEM MOBILNÍHO SVOZU NEBUDOU PŘEVZATY!
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Sběr a třídění oděvů
Sběrný kontejner TEXTILECO
a.s., kde můžete odevzdávat nepotřebné
oděvy, boty a hračky k jejich dalšímu
ekologickému využití, je umístěn vedle
školní jídelny a od října NOVĚ i u dolní
prodejny potravin. Frekvence svozu je
kvůli covidu stále omezena a dochází
k delšímu časovému intervalu mezi vývozy.
Žádáme proto všechny občany o
trpělivost,

pokud

je kontejner

plný,

vyčkejte, prosím, na další vývoz a
neshromažďujte oděvy, hračky a jiné věci
kolem kontejneru, kde může dojít k jejich
znehodnocení. Oděvy vhazujte zabalené.
Děkuji za pochopení
Petra Királová
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Až pod stromečkem rozvážeš mašličku, ať lásku najdeš v balíčku. Ve druhém
štěstí, klid, pohodu, ve třetím dobrou náladu. Veselé Vánoce!
Hasičský kroužek při SDH RADVANICE
vám přeje klidné a příjemné prožití svátků vánočních.
Do roku dalšího zdraví a štěstí, pohodu a přízeň dobrých lidí.
Děkujeme za vaši podporu a těšíme se v roce 2022 nashledanou.
Mladí hasiči a vedoucí kroužku Julka, Mirka, Dominik a Vašek
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Přejeme vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví!
Hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše
nejlepší v novém roce.

Ať atmosféra, kterou mají Vánoce, drží od vás dál všechny nemoce
a taky smůlu, neúspěch a zlost, ať všeho krásného máte vždy dost.
Krásné svátky.
Radujte se, ať vás nic netíží, do nového roku vstupujte s čistou
hlavou a nohou pravou.
… přejí…

HASIČI SDH RADVANICE
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Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla
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