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Obecní úřad

Vážení spoluobčané,

rok 2021 je minulostí a s radostí
a nadějí vítáme rok následující, rok
2022. Jaký byl ten minulý a co nám
přinese ten nový? Retrospektivu
si zajisté provede každý z vás, jelikož je to vždy taková inventura záležitostí minulých a plánovaných
budoucích představ. Ta moje retrospektiva se týká obecních záležitostí.

obětí 2. světové války, modernizaci
veřejného osvětlení a po dosti vleklých průtazích s takřka půl ročním
zpožděním i na modernizaci multifunkčního hřiště u ZŠ. Zastupitelstvo také rozhodlo po předchozích snahách o získání dotačních
prostředků provést dvě investice
z vlastních zdrojů. První byla oprava střechy a zateplení stropu na č.p.
176 za zhruba 2.100.000 Kč a druhou hydroizolace základů č.p. 175
za 1.525.000 Kč. Mezi drobnější výdaje patřila oprava komunikace v H.
Radvanicích, oprava havárie kanalizace v kolonce a příprava nového
napojení 3 RD v D. Radvanicích.

Naší snahou je předávat vám vždy ty
podstatné informace bezodkladně,
např. v každém čísle tohoto zpravodaje. Právě i ve zpravodaji byla snaha
vás oslovit v počátcích doby kovidové. Ze zkušeností z roku 2020 mohu
konstatovat, že nás všechny dokázalo celosvětové dění okolo pandemie
pěkně potrápit. O tom, že je potřeba si vzpomenout na základní lidské
vlastnosti, jsem již psal několikrát.
Bohužel náš život se stal spíše konzumním a veškerá základní pravidla
byla svého času v ústraní. Bylo však
potěšující zjištění, že se přeci jen
dokážeme spojit a zatáhnout za ten
pomyslný provaz.

A plány pro letošní rok? Budeme nesmírně rádi, když se vše splní. Víme však všichni, že dotace
nejsou jistým příjmem, je to stále spíše loterie. V plánu je realizace akce multifunkčního hřiště u ZŠ,
v případě získání zhotovitele výměna všech svítidel v obci za úsporná, oprava hrobu obětí 2. světové
války. Zažádáno bylo také na opravu mostu u č.p. 20 a v této souvislosti by mělo dojít k opravě komunikace v jeho blízkosti. Žádost bude
podána na opravu chodníků v sídlišti. Tento problém nás provází již
několik let a pokusíme se na špatný stav chodníků zaměřit. Je to velmi nákladná investice, která bude
rozložena do několika etap a bude
dlouhodobější, jelikož revitalizace
sídliště je rozpočtována na zhruba

Co se týká obecních záležitostí, zastupitelstvo fungovalo bez přerušení. Bylo nutné se vrátit k běžné
práci a plánovat investice po výpadku v roce 2020. Podařilo se zahájit
pozemkové úpravy obou katastrů
a změnu územního plánu v souvislosti se získáním nových stavebních parcel. Dále byly získány dotace na rekonstrukci válečného hrobu
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25.000.000 Kč (chodníky, parkovací
plochy, osvětlení, boxy na popelnice, zeleň). Z loňského roku také dlužíme Slavětínu oslavy k jeho první
zmínce. Očekávaná kniha je před
dokončením a pokud nám do křtu
opět nepromluví omezení, předpokládáme její vydání květen – červen.

si a bude nám přáno. Také stále apeluji na tu skutečnost, aby slovo pozitivní bylo součástí pouze vašich myšlenek a vyhýbalo se vašemu zdraví.
Závěrem děkuji všem, kteří se chovají v době pandemie zodpovědně.
Přeji vám za sebe i za celé zastupitelstvo obce Radvanice pevné
zdraví.

Vážení, pokusil jsem se jen krátce
sumarizovat a zároveň nastínit plány na letošní rok, které by měly být
přínosem pro nás všechny. Přejme

A
Tomáš Němec
starosta obce

Informace z 32. zasedání zastupitelstva
obce

V

úvodu listopadového zasedání
byla ředitelem ZŠ a MŠ Radvanice
přednesena zpráva o činnosti školy. •
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
a schválilo tyto rozpočtová opatření:
•

RO č. 10/2021, kde příjmy a výdaje se zvyšují o 177.000,- Kč,

•

RO č. 11/2021, kde příjmy a výdaje se zvyšují o 75.000,- Kč.

•

•

obecního systému odpadového
hospodářství“,
dodatek č. 13 ke smlouvě o svozu
komunálního odpadu s firmou
TRANSPORT Trutnov s.r.o.,
kde se článku VI. smlouvy mění
cena plnění z částky 548.514 Kč
na částku 564.969 Kč bez DPH
podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací“ z dotačního programu
MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova.

RO č. 12/2021, kde příjmy včetně
financování a výdaje se zvyšují
o 278. 130,- Kč.
V bodě různé bylo projednáno
a schváleno:
Dále bylo projednáno a schváleno:

•

„Obecně závazná vyhláška obce
Radvanice č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“,

•

„Obecně závazná vyhláška obce
Radvanice č. 3/2021, o stanovení

•
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přijetí dotace z MZE prostřednictvím KHK na projekt „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok
2020“ ve výši 5.038 Kč“,

D

•

•

•

•

•

•

•

přijetí dotace z MO na projekt
„Radvanice - rekonstrukce válečných hrobů obětí 2. světové
války“ ve výši 122.026 Kč“,

vislosti s projektem „Revitalizace a modernizace sportovního
hřiště u ZŠ v Radvanicích“.

I na tomto zasedání byla v závěru
přijetí dotace z MMR na projekt starostou přednesena zpráva o čin„Revitalizace a modernizace ví- nosti úřadu:
ceúčelového sportovního hřiště
u základní školy v Radvanicích, • probíhají práce na přípravě rozč. p. p. 223, k.ú. Radvanice v Čepočtu 2022,
chách“ ve výši 3.194.176 Kč“,
• dne 9.12.2021 proběhne jednání
uzavření smlouvy o nájmu
SOJH,
s pronajímatelem Lesy Čes- • byl opraven mostek ve Slavětíké republiky, s.p. v souvislosti
ně, oprava atiky šaten FK Baník,
s pronájmem části p.p.č. 776/1
v k.ú. Radvanice v Čechách o vý- • realizována akce přípravy přiměře 30 m2 v návaznosti na plápojení 3 RD na kanalizaci u ČOV,
novanou akci „Oprava mostu • proběhla kontrola finančního
přes potok Jívka – Obec Radvaúřadu u společnosti VODA-RA
nice“, kde cílem je obnova místs.r.o.,
ní komunikace,
• školská inspekce na ZŠ přeložezveřejnění záměru odprodat
na,
p.p.č. 606 v k.ú. Radvanice v Č.
o výměře 76 m2, vedenou jako • dokončeny parkové úpravy při
parcelu zjednodušené evidence
vjezdu do obce,
dle pozemkového katastru,
• zateplení a oprava střechy č.p.
uzavření smlouvy o začlenění
176 je před dokončením,
se do systému zavedeného obcí
v souvislosti s nakládáním s ko- • začala revitalizace hřiště u ZŠ,
munálním odpadem pro GNG
práce budou v zimních měsís.r.o., Radvanice 228, 542 12
cích přerušeny,
Radvanice, IČO: 09600957, zastoupenou Gabrielou Glampke, • je naplánován sběr nebezpečnabídka firmy Petr Beneš - Kaného odpadu na 11.12.2021, plamenictví Beneš, U hřbitova 220,
kát ve zpravodaji,
Trutnov, IČO: 11119985 na akci
„Rekonstrukce válečného hrobu • rozsvícení stromku s omezeníobětí 2. světové války“,
mi dne 27.11.2021.

Tomáš Němec
starosta obce

uzavření příkazní smlouvy
na dotační management s firmou Profesionálové a.s. v sou-
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Poplatky za komunální odpady
Poplatky za komunální odpady - vinnost vznikla z důvodu přihlášení
občané
v obci a která je:
Pro rok 2022 se v obci Radvanice po- •
platek zvýšil z dosavadních 550 Kč
na 600 Kč na osobu a rok.
Způsob úhrady místního poplatku
za likvidaci odpadu je možno pro- •
vést na základě zaslaných předpisů:
•

v hotovosti v úředních hodinách
na OÚ Radvanice

•

zaslanou přiloženou poštovní poukázkou (uveden poplatek
na celý rok)
•

•

bezhotovostním
převodem
na účet obce Radvanice vedený
v české spořitelně, a.s. Trutnov,
č. ú. 1303692379/0800.

•

Při všech platbách používej- •
te variabilní symbol uvedený
na přiložené složence.

•

Úhradu poplatku je možné provést dvakrát ročně:

•

Splátka ve výši jedné poloviny
ročního poplatku do 30.04.2022

•

poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci v jiné obci a má
v této jiné obci bydliště,
umístěna do dětského domova
pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
umístěna do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
v chráněném bydlení, nebo

V
•

na základě zákona omezena
na osobní svobodě s výjimkou
osoby vykonávající trest domácího vězení.

Splátka ve výši druhé poloviny
ročního poplatku do 30.09.2022 2. Od poplatku se dále osvobozuje
osoba, které poplatková povinnost
vznikla z důvodu přihlášení v obci
Osvobození od poplatku
a která:
1. Dle čl. 7 OZV je od poplatku osvo- •
bozena osoba, které poplatková po-
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je umístěna v pobytovém zařízení sociálních služeb neuve-

A

deném v zákonu o místních po- •
platcích, pokud toto umístění
trvá déle než 10 po sobě jdoucích měsíců v průběhu kalen- •
dářního roku,

•

•

bezhotovostním
převodem
na účet obce Radvanice vedený
v České spořitelně a.s. Trutnov,
č. ú. 1303692379/0800.

je umístěna v zařízení lůžkové zdravotní péče neuvedeném
v zákonu o místních poplatcích, Při všech platbách používejte varipokud toto umístění trvá déle abilní symbol uvedený na přiložené
než 10 po sobě jdoucích měsíců složence.
v průběhu kalendářního roku,
Poplatek je splatný do 30.04.2022.
která se zdržuje nepřetržitě
déle než 10 měsíců v roce mimo
Lucie Kavalíková
území obce Radvanice.
referentka

3. Údaj rozhodný pro osvobození je
poplatník povinen ohlásit ve lhůtě
do 90 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný
pro osvobození ve lhůtách stanovených ve vyhlášce, nárok na osvobození zaniká.
Žádáme proto občany, aby údaj rozhodný pro osvobození hlásili každoročně ve stanovené lhůtě.
Poplatky za komunální odpady –
rekreanti
Pro rok 2022 je stanoven v obci
Radvanice poplatek ve výši 600 Kč
za rekreační objekt a rok.
Způsob úhrady místního poplatku
za likvidaci odpadu je možno provést:
•

zaslanou přiloženou poštovní
poukázkou

v hotovosti v úředních hodinách
na OÚ Radvanice
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Prosinec

Jitka Němcová
50 let

Jaroslava Šindlerová
65 let

Vladimír Wonka
65 let

Miroslav Hostička
70 let

Wladyslava Perná
75 let

Nina Malá
75 let

Květoslava Kasperová
75 let

Annelies Těžká
80 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ZŠ a MŠ Radvanice
Podzim ve školce

Během podzimu proběhlo ve škol-

rých byl pro děti připravený program, který je hravou a zábavnou
ce několik akcí. Hned v září jsme formou seznamoval s KOLEM.
s předškoláky začali jezdit do Trutnov na plavecký kurz a jsme velmi Na polytechniku byl zaměřen i prorádi, že jsme ho letos dokončili celý. gram „Stavitel města“ Malé technic-

ké univerzity, která na začátku prosince přijela k nám do školky. Děti
při stavbě města nenásilnou formou
rozvíjely technické a logické dovednosti, pozitivní vztah k technickým oborům, samostatnost, práci ve skupině, prostorové vnímání
a jemnou motoriku.

Další akcí je logopedická depistáž. Každý rok se snažím zachytit
u naších dětí logopedické vady, které by je mohly limitovat při vstupu
do školy. Kromě toho, že ve školce
probíhá prevence, spolupracujeme
se Speciálně pedagogickým centrem Trutnov.

Poslední akcí v tomto roce byla návštěva nebe a pekla v ZŠ, kterou
si pro naše děti připravili žáci z 9.
třídy spolu s paní učitelkou Kornějevovou. Na návštěvu pekla poté navázal čertovský rej, který proběhl
u nás ve školce.

Každý rok vybereme děti, které mají
nějaké obtíže v řeči a necháme je
přešetřit logopedickým specialistou, který přijede k nám do školky.
Na základě tohoto vyšetření se pak
s rodiči domlouváme na dalším postupu. Pokud se jedná o větší problém, doporučujeme rodičům,
aby se objednali na klinickou logopedii. Pokud se jedná o drobné vyvození a fixaci hlásek mohou
docházet pouze k logopedovi preventistovi. Nejvhodnější je kombinace, kdy děti docházejí jednou měsíčně na klinickou logopedii a jako
podporu mají jednou týdně logopedii u preventisty.

Ráda bych za celou školku popřála
všem do nového roku hlavně pevné
zdraví a spoustu klidných dnů.

Alice Zachovalová

V listopadu navštívila mateřská škola muzeum Pod čepicí v Hronově,
kde proběhl projektový den, zaměřený na polytechnické vzdělávání
s názvem „V jednom kole“. V muzeu
na nás čekaly tři místnosti, ve kte-
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Sedmáci se učili o klimatické změně

Se žáky 7. třídy jsme se na pře-

čitě spokojeni s počasím, které nám
nadělilo několik centimetrů sněhu,
lomu listopadu a prosince tohoto ve kterém jsme se vyřádili při kouroku zúčastnili výukového tříden- lování a klouzání.
ního pobytu v rámci projektu Mladí pro klima. Byli jsme ubytováni Nejdůležitější bylo, že jsme se všichv prostorách základní školy v Hor- ni v pořádku a zdraví vrátili bezpečním Maršově, kde má své zázemí ně domů a užili jsme si opravdu napořádající a projekt zastřešující or- plno tyto dny nabité poznáváním,
ganizace Středisko ekologické vý- získáváním vědomostí, přípravou
chovy a etiky SEVER. Z epidemio- na realizaci vlastních výstupů prologického hlediska to bylo více než jektu, kterými se budeme zabývat
bezpečné, protože jsme se nese- ve druhém pololetí, ale v neposledtkávali s žádnými jinými osobami, ní řadě také zábavou a pravým hormimo dvou lektorů, kteří nás poby- ským zimním počasím.
tem provázeli a připravovali pro nás
veškerý program. Dále jsme docháIljana Jirmanová a Jan Malý
zeli na nedalekou dřívější faru DOZŠ a MŠ Radvanice
TEK (= dům obnovy tradic, ekologie a kultury), kde jsme absolvovali
Projekt podpořila Nadace OSF v rámčást programu a konzumovali skvělé
ci programu Active Citizens Fund, jehož
obědy a večeře. Zde též platila příscílem je podpora občanské společnosti
ná hygienická opatření.
a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP
Každý jsme jiný, a proto se i každéa Norska.

mu z nás zalíbilo něco jiného. Někteří byli spokojeni s délkou spánku,
jiní s výborným jídlem, které bylo 5x
denně. Další žáky pak bavily připravené programy, kde poznal jeden
druhého i každý sám sebe, nebo při
kterých museli všichni spolupracovat a pomáhat si. Zajímavé bylo poznávat ekologické drobnosti i věci
velkého významu, kterými můžeme
pomoci naší planetě. Velmi napínavá byla procházka nočním hřbitovem a navštívení kostela, kde panovala velmi působivá atmosféra nejen
k zamýšlení se nad lidským konáním, ale také k malému hudebnímu
zážitku, který jsme si se žáky připravili a prožili. Všichni byli ale ur-
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Nebe, peklo a škola

Na pátek 3. prosince 2021 jsme ja-

do svých tříd. Nejmenší dítka dostala i drobnou odměnu za to, jak byla
kožto žáci 9. třídy připravili pro žáky statečná.
prvního stupně ZŠ a děti z MŠ dopoledne v pekle. Naše přípravy však Myslíme, že tato akce se naší třízačaly již týden před vypuknutím dě velice vydařila a doufáme,
této akce.
že se i dalším 9. ročníkům povede
stejně dobře, jako nám. Při této příNejdříve děti přivítalo nebe s dvě- ležitosti jsme společně zažili spousma andílky a Mikulášem, kteří je ná- tu legrace a krásných chvil, na ktesledně doprovodili do pekla. V pekle ré nezapomeneme.
na děti čekalo několik čertů a sám
pán pekel – Lucifer. Po vyslechnutí
Magdalena Ducháčková,
všeho zlého i dobrého odříkaly děti
Bára Zachovalová
básničku a slíbily, že budou příšZa celou 9. třídu
tí rok už jen hodné. Uvidíme, jestli jim to vydrží déle než tři dny :).
Poté se děti rozloučily a odešly zpět
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Vánoční strom se rozzářil v Radvanicích

Za přísných hygienických podmí-

stromu se odrážely daleko za obzor
a vzduch prosycený zpěvem a tóny
nek a v souladu s nařízeními vlá- fléten a kytar se nesl krajinou. Všem
dy ohledně pandemie Covid- 19 zúčastněným patří velké díky!
se v sobotu 27. listopadu konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu. Přejeme všem občanům naší vesnice i blízkého okolí krásný a pohoPři této příležitosti zazněly básnič- dový nadcházející rok a především
ky a koledy, které se svými vyuču- pevné nervy a ZDRAVÍ!
jícími a s opravdu velkým nasazením nacvičily děti z místní školy
Jan Malý
a školky. Počasí přálo, napadal čerasistent a učitel
stvý sníh a mrzlo, až praštělo. Svíce
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Tříkrálová sbírka 2022
Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v České republice. U nás na Trutnovsku je pořádána
Oblastní charitou Trutnov, kde se letos bude konat již dvaadvacátým rokem.
Na průběhu sbírky se podílí několik desítek dobrovolníků ze škol, obcí, soukromých institucí, ale i z Vašich domovů.
Cílem sbírky je nejen vybrat peníze a poskytnout je tam, kde jsou potřeba, ale především zachovat osobní kontakt,
který se v posledních letech z našich životů nedobrovolně vytrácí. Pojďme se tedy jako každý rok stmelit a udělat
SPOLU něco pro dobrou věc.
Sbírka se bude konat od 1. do 16. ledna 2022, kdy vás navštíví žáci ZŠ Radvanice. Vše se bude řídit aktuální
epidemiologickou situací a stanovenými hygienickými opatřeními v daný okamžik.
Za příspěvek do úředně zapečetěné pokladničky dostanete od tříkrálových koledníků kalendář, cukřík a požehnají
Vašemu domu nápisem K+M+B 2022. Zajisté nezapomenou ani tradičně zazpívat svou tříkrálovou koledu, kde Vám
popřejí štěstí a zdraví.
Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2022 u nás na Trutnovsku bude použit k zakoupení nových elektrických polohovacích
lůžek pro půjčovnu zdravotních pomůcek a přispěno bude také na zakoupení automobilu pro domácí hospicovou a
paliativní péči Oblastní charity Trutnov.
V půjčovně jsou poskytovány zdravotní a kompenzační pomůcky všem potřebným, kteří i přes svůj dočasný či trvalý
zdravotní hendikep chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Cílovou skupinou jsou senioři, klienti se zdravotním
postižením, lidé v produktivním věku po úrazu, děti, pacienti zdravotní a hospicové péče, ale i rodinní příslušníci,
kteří v domácích podmínkách pečují o své nemocné blízké. Zdravotní pomůcky jim usnadňují běžný život, zvyšují
jejich schopnost sebeobsluhy, napomáhají v rehabilitaci a jsou neodmyslitelnými a často nenahraditelnými
pomocníky právě pro pečující rodiny.
Domácí hospicová - paliativní je komplexní péče poskytovaná pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou
v pokročilém nebo terminálním stádiu nemoci. Jejím cílem je maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající
z nevyléčitelného onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Umožňuje tak nemocnému prožít konec života
důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých. Služba je poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu v Trutnově
a okolních obcích do 25km. Bez mobilních pracovníků nelze tuto službu poskytovat.
Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních
katastrofách.
Vám Všem, kteří se na sbírce budete podílet, bychom chtěli ze srdce poděkovat.

Lucie Poláčková
koordinátor sbírky za Oblastní charitu Trutnov
www.trutnov.charita.cz
tel. 737 333 665
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
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