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Obecní úřad

Kniha o Slavětíně je v tisku

S

Věřím tomu, že tato další kniha autora Romana Reila obohatí vaši
knihovnu už jen proto, že shrnuje vše podstatné od minulosti až
po současnost z našeho katastru,
našeho blízkého okolí, tentokráte
Slavětína.

potěšením mohu konstatovat,
že již dříve anoncovaná publikace, která je věnována výročí 500 let
od první písemné zmínky o Slavětíně, je v tuto dobu v tiskárně a brzy
ji budete moci spatřit. Plánovaný
křest publikace je daný na 11.6. 2022.
Bližší informace k připravovanému programu vám sdělíme v dalším
čísle zpravodaje, popř. na obecních
plakátovacích plochách.

Zde nabízíme malou ochutnávku.

Tomáš Němec
starosta obce
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Informace z 36. zasedání
zastupitelstva obce

V

úvodu jednání přednesla jednatelka společnosti BYTY Radvanice s.r.o. v rámci valné hromady zprávy o hospodaření a účetní
závěrku společnosti za rok 2021,
kde příjmy byly 5.287.875,71 Kč, vý- •
daje byly 5.270.686,60 Kč a výsledek hospodaření je zisk ve výši
17.189,11 Kč. Zastupitelstvo obce
Radvanice schvaluje výsledky hospodaření a rozdělení zisku společnosti na pokrytí investic následujících období a na posílení rezervního
fondu.
Zastupitelstvo
a schválilo:

dále

projednalo

•

•

rozpočtové opatření č. 1/2022,
kde se příjmy včetně financování a výdaje zvyšují o
27.500 Kč.

•

pronájem části objektu bývalé ČDV na p.p.č. 1032 v k.ú.
Radvanice v Č. pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů •
Trutnov za účelem uskladnění
sportovních překážek a nářadí pro hasičské sporty v rámci
KHK.

V bodě různé bylo projednáno a následně schváleno:
•

nákup 2 ks soustrojí dmychadla s protihlukovým krytem.
Jedná se o specifické soustrojí
pro systém provzdušňování aktivační nádrže ČOV, která byla
mimo provoz z důvodu havárie na BSK turbínách. Na zákla-

dě nabídky byla uzavřena kupní smlouva s firmou KUBÍČEK
VHS, s.r.o. Velké Losiny na dodání 2 ks dmychadel za cenu
226.658 Kč bez DPH,
vyhlášení výběrového řízení s cílem získání zhotovitele
plánované akce „Oprava místních komunikací a mostu v obci
Radvanice“ a uzavření smlouvy
s Ing. Alena Rűckerovou, 54101
Trutnov, IČ05150001 v souvislosti s výkonem činností v rámci
administrace výběrového řízení,
členy komise pro výběr zhotovitele akce „Oprava místních komunikací a mostu v obci Radvanice“. Výběrová komise bude
ve složení: Jaroslav Diviš, Milan
Dufka za obec Radvanice a Ing.
Alena Rűckerová za obstaravatele. Jako náhradníci komise
jsou jmenováni Tomáš Němec
a Jan Suchý
dodavatele
realizace
tisku
a vazby publikace o Slavětíně
dle vybrané nabídky. Nejvýhodnější nabídkou je realizace definované zakázky firmou tiskárna UNIPRESS spol. s r.o. Turnov
v celkové hodnotě 119.350 Kč
včetně DPH

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
poskytnutí daru na pomoc Ukrajině. Finanční dar ve výši 20.000 Kč
byl poskytnut na transparentní účet
zřízený Místní akční skupinou KJH.
Jediným neschváleným bodem bylo
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poskytnutí daru z rozpočtu obce
Radvanice pro Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska – Okresní
sdružení hasičů Trutnov.
•
Nakonec byla starostou jako již tradičně přednesena zpráva o činnosti
obecního úřadu:
•

proběhla kontrola hospodaření •
obce za rok 2021 bez závad,

•

informace o postupu prací
na odstranění havárie na ČOV •
(proběhla exkurze zastupitelů),

•

ve dvou úsecích veřejného
osvětlení jsou zkušebně instalovány úsporná LED svítidla,

•

proběhlo jednání o doplně-

ných změnách s architekty nad
územním plánem,
bylo schváleno přijetí daru
pro ZŠ a MŠ od Gemec-Union
a.s. ve výši 15.000 Kč na podporu žáků z Ukrajiny svých zaměstnanců,
obec darovala ZŠ a MŠ částku
2.500 Kč na překlenutí poplatků
za stravování žáků z Ukrajiny,
starosta se zúčastnil setkání
s novým starostou ORP Trutnov
Ing. Arch. M. Rosou na neformálním jednání všech starostů
okresu.

Tomáš Němec
starosta obce

Poplatek ze psů

Vážení občané,

a) v hotovosti v úředních hodinách
pro tento rok zůstávají sazby po- na OÚ Radvanice případně bezhoplatků:
tovostně bezkontaktní platební kartou (prosíme vezměte s sebou zaslaa) za jednoho psa .....................200Kč nou poštovní poukázku)
b) za druhého a každého dalšího b) přiloženou poštovní poukázkou,
psa..............................................300Kč
c)
bezhotovostním
převodem
SPLATNOST poplatku:
na účet obce Radvanice vedený v ČS,
a.s. Trutnov č.ú. 1303692379/0800.
a) Nečiní-li celková výše poplatkové
povinnosti více jak 200 Kč je popla- Při všech platbách používejte varitek splatný do 31.05.
abilní symbol uvedený na přiložené
složence.
b) Činí-li výše poplatkové povinnosti pro poplatníka více než 200 Osvobození od poplatku:
Kč, může být poplatek uhrazen
ve dvou stejných splátkách nejpoz- Od poplatku ze psů je osvobozen
ději do 31.05. a do 31.08.
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována
Způsob úhrady místního poplatku za závislou na pomoci jiné fyzické
ze psů:
osoby podle zákona upravujícího
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sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené poplatky nebo
část těchto poplatků může správce
Údaj rozhodný pro osvobození je poplatku zvýšit až na trojnásobek;
poplatník povinen ohlásit ve lhůtě toto zvýšení je příslušenstvím podo 90 dnů od skutečnosti zakládají- platku sledujícím jeho osud.
cí nárok na osvobození (tzn. každoročně).
Lucie Kavalíková

referentka

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

Duben
Venuše Vodičková
50 let

Jiří Široký
70 let

Anežka Bálintová
92 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ZŠ a MŠ Radvanice
Novinky z MŠ

D
První týden v březnu jsme ve škol-

návštěvy dostaly od paní knihovnice
drobný dárek.

ce měli velmi zajímavý pořad s názvem „Toníkův hudební vláček“. Děti
se hravou formou seznamovaly s vážnou hudbou a s autory vážné hudby, v tomto prvním případě
s hudebním skladatelem Antonínem Dvořákem. Děti se dozvěděly
něco málo ze života tohoto skladatele a poslechly si i jeho nejznámější
díla, které pan Kubát zahrál na piano.

Poslední akcí v březnu bylo vítání jara a vynášení Morany. Vybaveni nejrůznějšími hudebními nástroji
jsme se vydali přes vesnici až k fotbalovému hřišti, kde jsme zazpívali
písničku, kterou jsme vyhnali zimu
a prosili jaro, aby už k nám konečně
dorazilo. Poté jsme vhodili Moranu
do vody.
Ve školce jsme také od března zavedli to, že předškoláci připravují
jednou za 14 dnů svačinku pro obě
oddělení, takový „MasterChef junior“. Paní kuchařky dětem připraví
všechny potřebné suroviny včetně
ovoce a zeleniny a děti krájí, míchají
a mažou. Nakonec svačinku vydávají
dětem v malém oddělení a rozlévají
pití dle přání dětí. Děti dokonce vymyslely pizzovou pomazánku, kterou jeden týden připravily. Dále děti
pekly sušenky, perníčky a chystáme
se péct muffiny.

Hned další týden jsme společně
s MŠ Jívka, navštívili divadlo UFFO
v Trutnově. Jednalo se o představení
s názvem „Broučci“ - loutkové zpracování dnes již klasického příběhu připomínající opravdové lidské
vlastnosti, a to nejen ty dobré. Příběh o životě jedné rodiny, která není
tak úplně obyčejná, je to totiž rodina svatojánských broučků. V příběhu broučci prožívají stejné starosti
i lásky, malí broučci zlobí své maminky stejně jako ty lidské děti. Jak
broučci rostou, zažívají zase starosti
s láskou tak jako lidé.

Na závěr bych ještě ráda touto cestou chtěla moc poděkovat Hance
Diblikové, která nám několik měsíců vypomáhala ve školce, protože se nám odstěhovala paní učitelka
Nikola Kmitovská, kterou od 1. 4. nahradila paní učitelka Lada Výrostková. Moc děkujeme, bylo to fajn.

Poslední týden měsíce března
se ve školce nesl v duchu knížek, proto jsme byli moc rádi, že si pro nás
paní Kubečková připravila program
v místní knihovně. Některé děti byly
v knihovně poprvé, takže se dozvěděly, jak to vůbec v knihovně chodí,
co se smí a co se nesmí v knihovně
dělat a jak se chováme ke knížkám.
Děti si prohlížely knížky a na závěr

Alice Zachovalová
MŠ Radvanice
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Jednodenní lyžařský kurz ZŠ Radvanice

Myšlenka uspořádat lyžařský kurz
nás napadla již na začátku školního
roku. Situace však bohužel nebyla příznivá a kvůli všem covidovým
omezením jsme nakonec ideu týdenního lyžařského výcviku opustili.

Na začátku února nás ovšem tato
myšlenka opět „přepadla“. Z mnoha důvodů nakonec zvítězila jednodenní verze lyžařského výcviku možná spíš lyžařského výletu...
Na akci mohli jet lyžaři (i začátečníci) nebo snowboardisté, kteří svoje
prkno již ovládají. Nakonec se mezi
žáky druhého stupně našlo 20 sportovců, kteří přesvědčili doma rodiče
a vyrazili s námi.

V

Ve čtvrtek 10. března ráno jsme vše
naložili do autobusu a společně vyrazili do Horní Malé Úpy. Cesta probíhala v klidu a od Svobody nad Úpou
sněhu rychle přibývalo. Již v autobuse proběhlo proškolení účastníků
o bezpečnosti na lyžích, snowboardu
a při pohybu na sjezdovce. Po nutné
zastávce v infocentru (dovolili nám
si zde uschovat věci) jsme se pomalu přemisťovali ke sjezdovkám. Rozdělili jsme se na běžkaře a “lyžaře”.
Pan Cabicar seznámil běžkaře s tím,
jak správně mazat běžky. My ostatní jsme přejeli na sjezdovky “U Kostela”.
Již při tomto přesunu vznikly první
veselé historky. Poprvé jsme si vyzkoušeli, že dostat snowboarďáky
na vzdálenější sjezdovky je složitější, než se zpočátku zdálo. Vše
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se ale povedlo. V areálu “U Kostela” jsme rozdělili žáky na zdatnější
sjezdaře a ty, kteří ještě potřebují
něco dopilovat. Zkušenější sportovci se hned vydali za doprovodu
paní Jirmanové na velkou sjezdovku.
S ostatními jsem ještě trochu potrénovala sjezdové lyžování na menším kopci. Po první pauze a lehkém
občerstvení “U dědka a báby” jsme
se už spojili v jednu velkou skupinu. Při jízdě na vleku jsme pak vyhlíželi naše běžkaře a doufali jsme,
že zvládnou dojet bez větších problémů až k nám.

vat zpátky k parkovišti. Přesun zabral poněkud více času a neobešel
se bez několika pádů, ale nakonec
jsme nastoupili do již čekajícího autobusu a spěchali do Spáleného dolu
pro běžkaře. Ti se už totiž celí zmrzlí těšili, až si nastoupí do snad vyhřátého autobusu.

My si zatím užívali poloprázdných
sjezdovek a překrásného počasí.
Před půl třetí jsme se začali přesou-

Mgr. Olga Matěnová

Musím pochválit všechny žáky, kteří s námi jeli. Za celý den jsme nemuseli řešit, že by někdo výrazně
porušoval pravidla lyžařského kurzu či chování. Ba naopak - ti starší nám dokonce automaticky pomáhali a na všechny jsme se mohli
Při druhé “obědové” pauze se už ka- spolehnout. Prostě všichni byli fajn
marádi objevili. Někteří zvládli ces- a děkujeme jim za příjemně strávetu téměř bez pádu, jiní si pády vylo- ný den!
ženě užívali. I tak se ale nevzdávali
a nakonec se jim statečně podařilo Jsme rádi, že jsme mohli takový výna běžkách dojet až do Spáleného let se žáky uspořádat. Snad se i oni
dolu.
vrátili nadšení.

ZŠ Radvanice
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Projekt mladí pro klima
„7. třída ZŠ Radvanice - ochránci přírody“

Dne 30. 3. 2022 proběhlo v budo-

v Čechách. Setkání se zúčastnil také
starosta obce pan Tomáš Němec,
vě ZŠ Radvanice v rámci projektu rodiče žáků sedmé třídy a učitelský
Mladí pro klima společné veřejné sbor v čele s panem ředitelem Rosetkání žáků sedmé třídy pod vede- bertem Hagerem.
ním třídní učitelky Iljany Jirmanové,
které tímto patří velký dík.
Náš projekt zahrnoval i třídenní výukový pobyt na přelomu listopadu
a prosince loňského roku v Horním Maršově, kde má své zázemí
Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER. Zde jsme se seznámili nejen s ekologickými drobnostmi, ale i s věcmi velkého významu,
kterými můžeme prospět naší obci
i celé planetě při řešení aktuálních
klimatických změn.

Na tomto setkání sedmáci po společné přípravě odprezentovali návrhy konkrétních opatření souvisejících s klimatickou změnou nejen
v naší obci, ale i v globální sféře.
Projekt je zaměřen na aktivní zapojení mladých do rozhodování při
řešení klimatických změn. Zejména
navrhováním a uskutečněním praktických adaptačních a mitigačních
opatřeních v naší obci Radvanice

Ve škole jsme pak společnými silami
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připravovali návrhy a popisy příkladů opatření v obci a ve škole, ke kterým jsme dospěli také při procházce
okolím školy. K tomu jsme si vytvořili klimatickou mapu obce a Místní
akční plán pro klima, kde jsme společně dospěli k závěru, že je možné
zpomalit nepříznivý vývoj klimatu
např.:

Mitigační opatření je každé takové
opatření, které zpomaluje změnu
klimatu tím, že omezuje produkci
skleníkových plynů. Může se jednat nejen o technologickou změnu
ve výrobě, která přímo snižuje emise CO2, ale také o šetrné o zodpovědné chování spotřebitelů, tedy
každého z nás, spočívající např.
v omezení používání plastů, menší
• zmenšením „rozpálených“ be- konzumaci masa, využívání šetrnějtonových ploch
ších způsobů dopravy, šetření ener• vysázením nové zeleně v okolí giemi apod.
školy
• pořízením nádrže na dešťovou Projekt podpořila Nadace OSF
vody na zalévání květin a keřů.
v rámci programu Active Citizens
Napadla nás i mnohá další opatře- Fund, jehož cílem je podpora obní a pevně věříme, že některá z nich čanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
se opravdu uskuteční.
Program je financován z Fondů EHP
a Norska.

Štěpán Schatzler
7. třída ZŠ Radvanice

Adaptační opatření = cokoliv, co nám Ing. Iljana Jirmanová a Mgr. Robert Hager
pomáhá přizpůsobit se a lépe snášet
ZŠ
Radvanice
změnu klimatu, např. bazén, kašna,
protipovodňová opatření…apod.
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Jak se chovají děti ve
virtuálním prostředí?

Dne 07. 04. uspořádala ZŠ a MŠ

fií na sociálních sítích. Vysvětloval,
proč je pro rodiče důležité s dětmi
Radvanice ve spolupráci s Místní na sociálních sítích žít a nerezignoakční skupinou Království - Jestře- vat na kyberprostor.
bí hory, o.p.s. velmi zajímavou přednášku pro rodiče i učitele, která byla Akce proběhla v rámci třídních
zaměřena na velmi aktuální téma - schůzek a pro rodiče bylo připraveno také občerstvení, které připravoděti a nástrahy internetu.
vali žáci spolu s vyučujícími.
Lektorem byl policejní komisař
a preventista por. Bc. Lukáš Vin- Informace, zaznívající z úst lektora,
cenc. Představil tematickou pre- byly velmi zajímavé a působivé, časzentaci i konkrétní příklady ze své to i drsné a šokující. Jsme přesvědpraxe. Ukázal rodičům, co dělají děti čeni, že tato problematika je velmi
na internetu, jak se na něm chova- aktuální, a proto jsme se rozhodjí a co je pro ně v digitálním světě li v dohledné době uspořádat podůležité. Pomocí praktického pří- dobnou akci také pro žáky druhého
kladu ukázal, jak mohou interne- stupně naší školy.
toví predátoři se svou obětí maniIng. Iljana Jirmanová
pulovat a jak jednoduše o ní dokáží
ZŠ Radvanice
získat informace z veřejně dostupných zdrojů, například z fotogra-
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Za finanční podpory obce Radvanice a dalších příznivců

Pořá
ádá Motoklub Jestřá
ábí Jezdci

Zábava pro děti i rodiče!!!
Občerstvení zajištěno
Těšíme se na Vás!

Co vás čeká?
Plno atrakcí pro děti
Obchůdek s hračkami
A DALŠÍ…

čas? Od 14:00 hodin
kde? Jestřábí chýše
venkovní prostory

sobota 28. 5. 2022

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Od pátku 3.6.2022 do neděle 5.6.2022 budou po obci Radvanice rozmístěny
kontejnery na objemný komunální odpad.
Jednotlivá stanoviště kontejnerů:
➢ autobusová zastávka (naproti bývalé poště)
➢ Jáchymovské domy
➢ bývalá obecní kotelna, prostor za čp. 173
➢ u místní ZŠ Radvanice
➢ u kontejnerů na odpad na návsi ve Slavětíně
Co do těchto kontejnerů patří:
- Objemný odpad je odpad z domácností,který kvůli nadměrným rozměrům a
velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou
kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o: nábytek, koberce,
sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly
apod.
Co do těchto kontejnerů nepatří:
- Elektro spotřebiče (ledničky, pračky, televize atd.),
- Nebezpečný odpad (pneumatiky, autobaterie atd.)

Žádáme občany, aby odpad neukládali na místa s předstihem, ale přímo do
kontejnerů, až budou přistaveny. Zároveň žádáme o řádné a hospodárné uložení
odpadu v kontejnerech! Nábytek je potřeba vkládat v rozloženém stavu!
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 4.6.2022 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 3.6.2022 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!

13

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby květen 2022
Ve dnech 13.05. (pátek), 19.05. (čtvrtek), blému navštivte odpovídající ambulanci
26.5. (čtvrtek) a 27.5. (pátek) nebudou v nemocnici.
v provozu naše ordinace.
Omezení
najdete
také
na
Dne 25.5. bude v Radvanicích zkrácena www.venkovskylekar.cz
ordinační doba do 15:00 hod.
V případě akutního zdravotního pro-

MUDr. Ladislav Záveský

Zubní pohotovost
květen 2022
Oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.

E

datum služby

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

01. 05.

MDDr. Miroslav Voženílek

Polská 91/14, Trutnov

499 815 215

07. - 08. 05.

ZAPA stomatologie s.r.o.

Polská 367, Trutnov

499 818 003

14. – 15. 05.

K2 stomatologie, s.r.o.

Pražská 537, Horní Předměstí, Trutnov

776 557 805

21. - 22. 05.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212, Trutnov

737 020 017

28. - 29. 05.

Stomatologie Radvanice
s.r.o.

Zubní ordinace č. p. 25,
Radvanice

499 897 411
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