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Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
dění současné doby mě přivádí
k myšlence, zda vlastně ještě existuje zdravý rozum. V kontextu toho,
co se v dnešní době děje, si bohužel
nemůžeme být jisti tím, co se stane
zítra ráno. I z tohoto důvodu nejsem schopen a nebudu předpovídat
při sepisování tohoto příspěvku to,
co bude následovat v nejbližší době.
Mohu si jen přát, aby vše nabralo
správný směr.

přispěno na zdravotnický materiál
pro Ukrajinu částkou 20.000 Kč.
Následně byla uspořádána, ve spolupráci s Diakonií Broumov, sbírka materiální. Díky vám se podařilo zaplnit takřka ½ kamionu různým
materiálem od lůžkovin a přikrývek,
přes oblečení, potraviny, hračky,
hygienické potřeby a další potřebné
nutnosti, které najdou v této době
své uplatnění.

Aby šílenství, zloba, slaboduchost,
arogance moci a nepředpovídatel- Ještě jednou s radostí konstatuji,
né jednání psychopatů bylo navždy že si velmi vážím vaší pomoci a děpotlačeno. Utrpení nevinných lidí kuji.
musí být ukončeno. Nikdo si nepřejeme žít jako ve středověku, ale jako
Tomáš Němec
kultivovaní lidé 21. století. Dost prostarosta obce
blémů jsme si již zažili a také řešili
v souvislosti s pandemií a to prověřilo všechny z nás.

R

Je v této situaci potěšující, tak jako
při vlnách covidu nebo moravském
tornádu, že se dokážeme semknout
a pomoci potřebným. O to je vlna
solidarity pozitivnější, že pomáháme i jinému národu, protože chápeme utrpení a možná i celosvětová
rizika.
Musím vám všem poděkovat za vaši
pomoc, jak finanční, tak materiální. Zajisté spousta z vás přispěla
na různá konta charitativních organizací, tak jako obec. Zastupitelstvo zareagovalo okamžitě a bylo
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Informace z 35. zasedání
zastupitelstva obce

Hostem tohoto zasedání byl ředi-

ní s komunálním odpadem za rok
2021 a schválilo vyúčtování poplatku za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2021 a částku
600 Kč na osobu a rekreační objekt
za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu na tento rok.

tel školy Robert Hager, který v úvodu přednesl zprávu o hospodářském výsledku a stavu fondů ZŠ
a MŠ Radvanice za rok 2021. Zastupitelstvo následně účetní závěrku
a zprávu o hospodářském výsledku
schválilo. Zisk 637,39 Kč bude při- Dále byl projednán výběr dodavatedělen do rezervního fondu a fondu le na akci „Rekonstrukce a moderodměn.
nizace veřejného osvětlení v katastru obce Radvanice“ a schválena byla
Zastupitelstvo obce vzalo na vědo- SOD s vítězem veřejné zakázky firmí kontrolní zprávu, předloženou mou TERRIS s.r.o.
místostarostkou obce, o nakládá-
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A

V bodě různé bylo projednáno
a schváleno:

•

žádost Jestřábí jezdci – Jízda
na čemkoliv dar ve výši 1.500 Kč,

•

•

smlouva na přičlenění se do systému odpadů M. Köhlerová –
kosmetika,

•

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby ČEZ Distribuce,

vyhlášení výběrového řízení
na akci „Regenerace zpevněných ploch sídliště Radvanice
- chodníky“ a uzavření smlouvy o administraci výběrového
řízení s firmou AZ Profi Tender
s.r.o. Trutnov, kde cílem je získání zhotovitele plánované Etapy II. – chodníky,

•

žádost o poskytnutí sklado- •
vých prostor na překážky SH
– zveřejnění záměru pronájmu
na dobu určitou,

návrh jmenování členů komise pro výběr zhotovitele akce
„Regenerace zpevněných ploch
sídliště Radvanice - chodníky“

•

žádost o krátkodobý pronájem •
části pozemku p.č. 1032 v k.ú.
Radvanice v Č. za účelem pořádání závodů,

•

žádost SDH Radvanice – dotace na TFA závody ve výši
10.000 Kč jako podporu spolku
při pořádání závodů disciplín
TFA za podmínek uvedených
ve veřejnoprávní smlouvě,

•

žádost SDH Radvanice – Dětský
karneval dar ve výši 5.000 Kč,

jediným neschváleným bodem
byl záměr výstavby fotovoltaické
elektrárny na p.p.č. 68/1 a dalších pozemcích v k.ú. Radvanice
v Č., požadovaných do pronájmu v návrhu nájemní smlouvy.
Obec Radvanice po dobu závazných podmínek, daných darovací smlouvou o převodu majetku ČR, nebude přistupovat
na žádnou z variant komerčního
využívání darované věci.

•

•

Jak už to bývá zvykem i na tomto zažádost SDH Radvanice – Jo- sedání byla starostou přednesena
sefovská zábava dar ve výši zpráva o činnosti obecního úřadu:
10.000 Kč,
• ve Slavětíně je po přívalu vody
SOD na grafické práce a digitálucpaný propustek vodního toku
ní zpracování publikace o Slaa bude se tlakově čistit, popř.
větíně s Kazi Štelzigovou,
bude nutno původní rouru odstranit a nahradit ji novou, mís-
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to je náchylné na sedimenty
a bude nutné jej řešit s povodím •
a nalézt vhodný způsob odvodnění, jelikož po každém dešti hrozí zatopení komunikace
a tím její devastace,
•
•

kontrola HZS – účastnil se Milan Dufka a Lukáš Dufka, kontrolovány byly dokumenty, jednotka, vybavení a předpisy, vše
bez závad jen mezi doporučení patří aktualizace požárního
řádu obce,

•

kontrola z krajské pobočky Úřadu práce, dle protokolů vše bez
závad,

•

stavební řízení na revitalizaci
sídliště probíhá, proběhlo jednání s projektantem z důvodu negativního stanoviska ČEZ
distribuce k jednomu z parkovišť, kde má ČEZ uložený kabel,

•

proběhla změna mobilní aplikace, CityApp ukončila provoz
a podařilo se bez větších problémů okamžitě přejít k jinému provozovateli, ze 3 nabídek
bylo zvoleno jako nejvhodnější
Hlášení rozhlasu firmy Urbitech
s.r.o.

•

na ČOV bude v březnu instalován lapák písku a je následně nutné řešit nádrž a čeřidlo,
kde je plánována instalace dmychadla pro aerifikační systém,
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na č.p. 174 a 177 bude nutné řešit okapový systém, Byty s.r.o.
předloží návrh projektanta,
proběhla návštěva náměstka
hejtmana R. Cogana u starosty obce, který jej požádal o zanesení komunikace Radvanice
– Trutnov do prioritních oprav.

Tomáš Němec
starosta obce

D

V

KONTROLNÍ ZPRÁVA

K

ontrolní zpráva o fungování systému nakládání s komunálním odpadem na území obce dle vyhlášky
č. 1/2019 v platném znění.

bioodpad		
objemný odpad		
sklo 			
plast			
papír			

Systém nakládání s komunálním
odpadem je v naší obci zaveden
od roku 2002 na základě tehdejšího zákona o odpadech. Systém funguje a splňuje základní požadavky,
které od něj obec potřebuje. Svozová firma TRANSPORT Trutnov s.r.o.
zajišťuje likvidaci odpadu pravidelně po celý rok prakticky bez problémů, případné nedostatky jsou řešeny operativně.

69,62 t
12,12 t
14,11 t
12,96 t
10,26 t

Další třídění odpadu:
V obci je umístěn sběrný kontejner
na
textil
společnosti
TextilEco a.s., který nabízí občanům možnost odevzdat nepotřebné oděvy, boty a hračky k dalšímu
ekologickému využití, kdy se sesbírané věci přirozeným způsobem
vrací zpátky k lidem. V roce 2021
bylo prostřednictvím tohoto kontejneru odevzdáno necelých 902 kg
oděvů, bot a hraček (v roce 2019 2,3 t, v roce 2020 - 1,5 t). Kvůli koronavirové krizi má firma omezený
provoz, což se promítlo i do pravidelnosti svozů, kdy jsou delší časové intervaly vývozu, což se odrazilo
i na množství svezeného materiálu.

Výše místního poplatku činila
v roce 2021, stejně jako v předchozích letech, částku 550,- Kč na občana i na rekreační objekt. Za rok
2021 se na poplatku vybralo celkem
503.964,- Kč. Dlužná částka za rok
2021 činí 62.740 Kč, dlužné částky
za předchozí roky činí 40.156,- Kč.
Celková dlužná částka tedy ke konci
roku 2021 činí 102.896,-Kč.
Občané mají možnost kdykoliv
v průběhu roku odevzdávat neV pravidelných týdenních svozech potřebné elektrozařízení. Elekkomunálního odpadu se v roce trospotřebiče větších rozměrů
2021 z obce vyvezlo 217,8 tun od- se ukládají v obecní garáži a firma
padu, což je přibližně o 8 tun více Elektrowin a.s. je přes SDH Radvanež v předchozím roce (v roce 2020 nice v rámci programu „Sbírejte
- 209,93 t odpadu, v roce 2019 - s hasiči“ vykupuje, výtěžek z tohoto
210,3 t odpadu). V průměru vychá- sběru zůstává příjmem SDH. V naší
zí 597 kg vyprodukovaného odpadu obci máme zpětný sběr zajištěn
denně na obec a cca 0,6 kg na obča- i pomocí dvou kontejnerů na drobna za den.
né elektrospotřebiče z domácností,
kde velikost vhazovaných spotřebiCelkem bylo v obci v roce 2021 vytří- čů je omezena velikostí vhazovacího
děno cca 119 tun odpadu:
otvoru (u prodejny smíšeného zboží
IVANKA.TRAN s.r.o. a u TECHKO CZ
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s.r.o).
V obci je dále zajištěn ve spolupráci s firmou EKOLAMP s.r.o. zpětný
odběr světelných zdrojů (žárovek),
přičemž sběrná místa se nacházejí
ve škole a na obecním úřadě. A také
je ve spolupráci s firmou ECOBAT
s.r.o. zajištěn zpětný odběr baterií,
nádoba na sběr je umístěna na obecním úřadě.

Ve srovnání s rokem 2020 došlo
k nárůstu produkce komunálního
odpadu, k mírnému nárůstu v třídění papíru a k poklesu v třídění plastu.
Plány na rok 2022 – Z důvodu změny
právní úpravy v oblasti odpadového
hospodářství byla vydána nová vyhláška s účinností od 1.1.2022. Zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku, rezervy na zajištění
rekultivace a ceny za svoz komunálního odpadu se promítlo do výše
místní poplatku, který pro letošní
rok činí 600 Kč.

Rovněž je ve spolupráci s firmou
Cart4Future s.r.o. v obci zajištěn
zpětný odběr náplní do tiskáren.
Sběrná místa se nacházejí ve škole
a na obecním úřadě.

Petra Királová
místostarostka

V obci jsou také umístěny kontejnery na bioodpad (u hřbitova, u fotbalového hřiště a na starém hřišti),
kam mohou občané vhazovat bioodpad vyprodukovaný ve své domácnosti.
Od konce roku 2019 mají občané možnost využívat nádoby na sběr použitých jedlých olejů a tuků (u prodejny smíšeného
zboží IVANKA.TRAN s.r.o. a u
TECHKO CZ s.r.o).
Podnikatelským subjektům obec
nabízí v rámci zavedeného systému
odpadového hospodářství zapojení se do tohoto systému na základě smluvního vztahu. Tato služba
je poskytována jako vstřícný krok
živnostníkům a podnikatelům, kteří jsou ze zákona povinni likvidovat vyprodukovaný odpad. Podnikatelské subjekty si tak mohou zvolit
vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství nebo navázat
spolupráci s obcí.
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Ohlášení
– místní poplatek za odpady rekreanti

Dle čl. 2 OZV č. 2/2021 o místním

b)
vlastník nemovité věci (zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci)
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna
na území obce

nabyl nemovitost na území obce
Radvanice, ve které není nikdo hlášen k TP je jeho povinností tuto skutečnost neprodleně, nejdéle však
do 30 dnů ohlásit na OÚ. Zde bude
poplatník zaevidován a bude mu
stanovena poplatková povinnost
za rekreaci, která v letošním roce
činí 600 Kč za byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.
Toto platí i v případě prodeje nemovitosti, kdy bude poplatník na základě odhlášky vyjmut z poplatkové
povinnosti.

Poplatníci mají povinnost podat
správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své
poplatkové povinnosti.

Tiskopis k přihlášení/odhlášení poplatkové povinnosti je k dispozici
na OÚ nebo ke stažení na stránkách
obce.

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je poplatníkem:

a)
fyzická osoba přihlášená
v obci

TZN: Pokud poplatník vlastní nebo

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

Březen
Jiřina Čeřovská
50 let

Marcela Honyisová
60 let

Jindřiška Hrdličková
70 let

Jarmila Poliačková
70 let

Hana Budská
87 let
Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ZŠ a MŠ Radvanice
Masopust ztracený v čase

Ve čtvrtek 24. 2. se konalo v areá-

ky týkající se masopustních tradic
a po projití celé trasy na ně v cíli čelu školy a přilehlém okolí zážitkové kala odměna.
odpoledne pro děti. Po delší covidové pauze, která byla doprovázena V krásném zimním slunečném povšemožnými omezujícími naříze- časí se zúčastnila téměř polovina
ními, se bylo možné sejít ve větším žactva základní školy, mnoho z nich
počtu a uspořádat větší akci.
mělo na tvářích také masku, kterou
si vytvořily na hodinách výtvarné
Děti, převážně v doprovodu svých výchovy a pracovních činnostech.
rodičů, měly za úkol vyplňovat otáz-

Kolekce školního oblečení

Jistě

vyrábět a my se tak můžeme těšit
mnozí z vás zaregistrovali, na nové kousky našeho šatníku, kteže se v rámci školních zajímavos- ré by k nám mohly v průběhu dubna
tí vyskytla možnost objednat si ob- dorazit.
lečení pro sebe a své blízké s logem
naší školy.
Do posledního dne únoru tohoto
roku se daly závazně objednat vybrané druhy oblečení všemožných
velikostí a barev. Nyní se vše bude
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SDH Radvanice
Pár slov od hasičů

Jak už to tak bývá, po zimě nám jaro

přicházejí Velikonoce, a proto jménem nás všech bych vám chtěl poklepe na vrátka a s tím přicháze- přát veselé Velikonoce a bohatou
jí jarní úklidy zahrádek, okolí domů pomlázku.
a práce související s příchodem jara. 				
Proto buďte obezřetní a poslouchejLukáš Dufka
te rad našich preventistů, abyste
velitel hasičů
nepotřebovali naši pomoc. S jarem

Předcházení požárům

Vážení spoluobčané,

Podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů nesmí fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby /
to znamená „nikdo“ / VYPALOVAT
PLOŠNĚ POROST.

až budete číst tyto řádky, bude snad
již krásné počasí a vy už budete mít
proveden jarní úklid, pohrabané zahrádky a okolí vašich domů a chalup, ale pokud ne tak si prosím toto
důkladně přečtěte.
Porostem se rozumí např. křoviny,
trávníky, suchý rákos, strniště apod.
Začneme provádět hrabání trávníků a průřez stromů. A opět nastane Za porušení tohoto nařízení může
problém kam s tím.
být uložena fyzické osobě pokuta až
do výše 25 000 Kč

To nejjednodušší je to spálit. Ale
není to tak jednoduché, jak by
se zdálo a proto nám dovolte
připomenout podmínky a povinnosti, za kterých se pálení může
provádět.

Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách
na volném prostranství jsou povinny všechny osoby, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek vč. navržených
Nejprve co je :
opatření je doporučeno předem
oznámit operačnímu středisku Ha1. Vypalování - plošné vypalová- sičského záchranného sboru Králoní např. travního porostu nebo vehradeckého kraje.
strniště
2. Spalování - zapálení např. shra- Evidence slouží jen pro možnost
bané trávy nebo roští na hroma- ověření místa pálení s možným nadě
hlášením požáru.
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Nahlášení pálení: http://paleni.izscr. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o techniccz
kých podmínkách požární ochrany staveb stanovuje povinnost mít
Nezapomínejte že, při spalování lá- v každém domě hasící přístroj práštek přírodního charakteru na hro- kový s minimální hasící schopností
madách
34 A.
•
•

•

•

•

•

musí provádět dozor osoba Do obydlí vybudovaných před rostarší 18 let
kem 2008 doporučujeme zakoupit
a instalovat kouřový hlásič. Jeho jeoheň nesmí být ponechán bez diným úkolem je varovat vás před
dozoru, aby nedošlo k jeho roz- nebezpečnou situací, která by mohšíření na okolí
la vzniknout při požáru v době,
na místě pálení musí být k dis- kdy právě spíte.
pozici hasební prostředky (loCena těchto hlásičů se pohybuje
paty, voda, hasící přístroje)
od 200 Kč do 1 500 Kč.
ohniště se může zřídit jen
v bezpečné vzdálenosti od bu- Ovšem hodnota vašeho života je nedov a hořlavých materiálů
vyčíslitelná.
po skončení pálení musí být Umístěte hlásič poblíž obývacích
oheň uhašen, popel bezpečně prostor a ujistěte se, že je signál slyuložen nebo zasypán hlínou
šet také v ložnici. Alespoň 1x za měpálení je možné provádět jen síc je třeba vyzkoušet hlásič stisknutím testovacího tlačítka.
za bezvětří

I

kouř nesmí obtěžovat sousedy Pořiďte si domů rovněž univerzál(dle ustanovení Občanského zá- ní hasící přístroj s minimální hasící
koníku)
schopností 34 A jehož cena se pohybuje okolo 1 000 Kč.
„Pálení čarodějnic“ je také pálení hořlavých látek (přírodního cha- To by bylo asi vše, co bych vám chtěl
rakteru) na hromadách na volném připomenout. Rád bych vám v této
prostranství a podle toho je nut- nelehké době popřál hodně zdraví
né provést příslušná bezpečnostní a pohodu do dalších dnů.
opatření.
Pokud byste potřebovali poradit,
Domácnost
nebojte se obrátit na mne nebo
na preventistu SDH Radvanice LuJiž v minulých číslech jsme vás in- káše Dufku, rádi poradíme.
formovali o nutnosti mít doma hasící přístroj, jelikož to může zabránit
Milan Dufka
velkým škodám.
preventista obce Radvanice
•
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MDŽ

Dne 12.03. se v Klubu důchodců

paní Koperové za upečení dobrot
a paní Burdychové s mladými hasiči
konalo hudební odpoledne u příle- za pěkné kytičky, kterými byly obžitosti MDŽ.
darovány všechny ženy.
Zahrálo duo Filip a Nikita. Velké Vaše spokojenost nás nastartovadíky patří paní učitelce Alici Zacho- la a budeme se snažit pořádat takto
valové za perfektní vystoupení děti- podobných společenských akcí více.
ček z mateřské školky.
Děkuji

také

členkám

Marcela Krajniaková
SPOZ

SPOZu,

Kaple - výzva

Vážení spoluobčané,

Zatím uvažujeme o otevření Kaple
na 2 hodiny v neděli odpoledne jedrádi bychom umožnili veřejnosti nou měsíčně.
navštívit Kapli sv. Josefa ve Slavětíně a užít si atmosféru i vnitřního Dobrovolníci starší 18 let se moprostoru. Za tím účelem hledáme hou přihlásit na Obecním úřadu
dobrovolníky, kteří by nám svou v Radvanicích.
přítomností na místě toto pomohli
zajistit.
Renata a Rudolf Kasperovi
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Rodiče přijatých žáků budou o přijetí informováni, a to zveřejněním seznamu na webových
stránkách naší školy. Jméno přijatého dítěte bude uvedeno pod identifikačním číslem. Číslo
bude přiděleno žákovi při zápisu.

K odkladu školní docházky je třeba doložit:
• písemné doporučení z pedagogicko – psychologické poradny /PPP/ nebo speciálně
pedagogického centra /SPC/
• písemné vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
• písemnou žádost o odklad školní docházky, kterou si rodič vyzvedne v době zápisu

Formální (písemnou) část zápisu je možné provést i elektronicky z domova na adrese:
https:/zsradvanice.edupage.org

K zápisu je potřeba přinést:
• průkaz totožnosti zákonného zástupce
• rodný list dítěte

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná:
• pro děti které dovršily nebo dovrší 31.srpna 2022 šestý rok svého věku
• pro děti s odloženou školní docházkou

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme jednu první třídu, která bude naplněna do počtu žáků dle
ustanovení § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky.

14.00 – 17.00 hodin

20. 4. 2022

Zápis se bude konat ve středu

pro školní rok 2022/2023

ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Zveme Vás k

Vážení rodiče, milé děti!

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

do školní jídelny 5. dubna 2022 od 15,30 hodin
Vstupné dobrovolné.

ve spolupráci se školní jídelnou a družinou
si vás dovoluje pozvat po dlouhé odmlce na

Základní škola a Mateřská škola Radvanice
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Zubní pohotovost
duben 2022
Oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.

datum služby

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

02.04. – 03.04.

MUDr. Irena Millerová

Nám. Karla Čapka 147,
Malé Svatoňovice

499 886 384

09.04. – 10. 04.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212,
Trutnov

737 020 017

15. 04.

MUDr. Miroslava Kodrová

Zubní ordinace č. p. 35,
Hajnice

499 815 585

16.04. – 17. 04.

STOMATOLOGIE.VYK
s.r.o.

Polská 91/14,
Trutnov

499 393 810

18.04.

MUDr. Eva Jirásková

Hornická 417,
Rtyně v Podkrkonoší

776 589 020

23.04. – 24.04.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212,
Trutnov

737 020 017

30.04.

MDDr. Miroslav Voženílek

Polská 91/14,
Trutnov

499 815 215
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Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10. 4. 2022

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