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Obecní úřad
Vážení občané,

jaro je v plné síle a s výjimkou
přívalového deště ve Slavětíně,
který opět napáchal škody, můžeme
konstatovat, že je krásné. Můžeme
si jen přát, aby i přicházející letní
měsíce byly co se počasí týče
co nejvíce ohleduplné a příjemné.
Jsem také rád, že již není nutné
omezovat se různými restrikcemi
a můžeme opět fungovat běžným
životem. V této souvislosti se i obci
uvolnili možnosti, kde konečně
můžeme oficiálně uvést do knižního
života novou publikaci dvorního
autora
Mgr.
Romana
Reila.
Kniha je vydána k oslavě 500. let

od první zmínky Slavětína. Musím
zde zmínit, že slavnostní křest
knihy proběhne 11. června od 14
hodin u kaple sv. Josefa ve Slavětíně.
V okolí kaple včetně vnitřních
prostor je připraven kulturní
program, který bude následovat
večerní zábavou v přírodním
amfiteátru v areálu bývalého dolu
Kateřina I. Vše je publikováno
na plakátech, mobilním rozhlase
a www stránkách obce.

Tomáš Němec
starosta obce

Informace z 37. zasedání
zastupitelstva obce
V úvodu jednání přednesl jednatel

•

společnosti VODA-RA s.r.o. v rámci
valné hromady zprávy o hospodaření
a účetní závěrku společnosti za rok
2021, kde příjmy byly 1.730.770,13 Kč,
výdaje byly 1.789.192,91 Kč a výsledek
hospodaření je ztráta ve výši
-58.422,78 Kč. Zastupitelstvo obce
Radvanice schvaluje financování •
ztráty ze zisku z předchozích let.
Zastupitelstvo
a schválilo:

dále

projednalo

1

A

Výsledky hospodaření obce
Radvanice za 1. – 3. měsíc roku,
kde příjmy jsou:
5.076.661,16 Kč, výdaje jsou:
2.450.181,15 Kč a financování
je 2.626.480,01 Kč. Obec
hospodaří v souladu
se schváleným rozpočtem,
Rozpočtové opatření č.
2/2022, kde se příjmy včetně
financování a výdaje snižují
o 445.550 Kč.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí •
zprávu o situaci v oblasti vnitřní
bezpečnosti a pořádku v teritoriu
Obvodního oddělení PČR Trutnov.
V bodě různé bylo schváleno:
•

•

•

usnesení č. 1/37/2022 v tomto
znění: „Zastupitelstvo obce
Radvanice, v souladu s § 67
zákona o obcích, stanovuje
počet členů zastupitelstva obce
pro volební období 2022-2026
na 9 členů“,

v rámci územního plánování
proběhla další schůzka
na doplnění a upřesnění
detailů,

•

projektu revitalizace sídliště
dojde k drobné úpravě
parkovací plochy u č.p. 219,

•

I na tomto zasedání přednesl
starosta zprávu o činnosti obecního
úřadu:
•

•

usnesení č. 2/37/2022 v tomto
•
znění: „Obec Radvanice,
jakožto zadavatel veřejné
zakázky, rozhodla o zrušení
výběrového řízení v souvislosti
se získáním zhotovitele
•
stavebních prací na akci
„Regenerace zpevněných
ploch sídliště Radvanice“ chodníky. Důvodem je obdržení
jediné nabídky, která nebyla
ekonomicky výhodná.
Zároveň schvaluje vyhlášení
nového výběrového řízení
na akci „Regenerace
zpevněných ploch sídliště
Radvanice“ - chodníky včetně
administrace veřejné zakázky.

probíhají práce na havárii
ČOV, zařízení je v provozu,
čeká se na dodání nových
dmychadel, průběžná fakturace
dosavadních prací je cca
290.000 Kč bez DPH,

kniha o Slavětíně šla do tisku,
slavnostní křest proběhne
11.06., s tímto termínem je
spojen i kulturní program,
v areálu bývalé ČDV probíhají
práce na umístění venkovního
pódia, kde záměrem je zřízení
přírodního amfiteátru,
zároveň se v souvislosti
s požární zprávou odstraňují
drobné nedostatky z důvodu
rekolaudace objektu,
předložena byla nabídka
sadových úprav, záměrem
je pokračování ve zvelebení
některých nevzhledných
veřejných prostranství.

Tomáš Němec
starosta obce

proběhlo jednání SOJH ve Rtyni
v P. dne 07. 04., podána
informace,
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.

Květen
Simona Kasperová
50 let

Jiří Kopera
50 let

Inge Němcová
80 let

Věra Císařovská
70 let

Marie Mořanská
86 let

Magdalena Heinzlová
86 let

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

Den pití vody z kohoutku
na ZŠ Radvanice

Na

začátku tohoto měsíce jsme
obcházeli třídy prvního stupně
ZŠ s naší prezentací o znečištění
oceánů a nutnosti omezit používání
plastů. To vše se odehrává v rámci
našeho projektu MLADÍ PRO
KLIMA. Z našeho pohledu se to
třídám líbilo. Dokonce si 1. a 4. třída
následně donesly do školy vlastní
hrníčky na pití vody z kohoutku.
Byli jsme velice nadšeni, že se k nám
žáci připojili, protože právě tím
se snažíme omezit nákupy nápojů
v PET lahvích. A také jsme si udělali
nástěnku. Ten, kdo se chtěl přidat,
tak se podepsal, a dne 6. 5. 2022

se doufáme také zapojil do DNE PITÍ
VODY Z KOHOUTKU. Na nástěnku
se podepsalo cca 50 dětí i pár
dospělých. A na konec jsme si udělali
foto… Všem, co podpořili naši snahu
i naši planetu, moc děkujeme.

Štěpán Schatzler
a Bryan Baláž
7. třída

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci
programu Active Citizens Fund, jehož
cílem je podporaobčanské společnosti
a posílení kapacit neziskových
organizací.
Program je financován z Fondů EHP
a Norska.
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No bag day

V úterý 10. května jsme se spo-

la vozík - chodítko pro seniory. Na konci této akce bylo vyhlášení nejlepšího zavazadla,
kdy jsme vybrali z každé třídy
jednoho žáka či žákyni, který dostal malou odměnu za originalitu. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem zúčastněným žákům a učitelům. Myslíme si, že se nám tato akce povedla a všichni jsme si ji užili.

lužáky uspořádali pro žáky druhého stupně takzvaný ,,no bag
day“ neboli den bez batohů.
A co to vlastně znamená? Úkolem žáků, ale i učitelů, bylo
přinést si do školy učení v čemkoliv jiném, kromě své školní
tašky. Zkrátka v tento den byste u nás batoh nenašli. Musíme
říct, že jsme nečekali tak originální nápady, jako měli někteří
žáci. Třeba přinést si do školy hokejovou tašku, květináč,
šuplík, ledničku, noční stolek
nebo kbelík. Vůbec nejoriginálnější nápad měla žákyně 6.
třídy, která si do školy přivez-

Za 9. třídu

Bára Zachovalová

5

A

Zprávičky z mateřské školy

J iž několik let k nám do školky

Program je přizpůsobený dětem předškolního věku. Děti
se zábavnou formou seznamují
se zdravými potravinami a potravinami, které jejich tělu moc
neprospívají.

jezdí paní Martina z Domu pod
jasanem, která s našimi dětmi
tvoří z keramické hlíny nejrůznější výrobky. Letos nepřijela před Vánocemi, ale na jaře,
abychom společně připravili dárky pro maminky k jejich
svátku. Práce s keramickou
hlínou podporuje u dětí smyslový prožitek a radost z něčeho co samy vytvoří, ale rozvíjí i tvořivost, fantazii, jemnou
motoriku a soustředění. Dětí
letos vyráběly srdíčka.

Květen jsme ve školce zahájili besídkou ke Dni maminek.
I přesto, že byly děti v předchozích
měsících
poměrně
dost nemocné, podařilo se nám
nacvičit
pěkné
představení
pro všechny, kdo si udělali čas
a dorazili do školky. Ve školce
na všechny čekalo občerstvení,
aby si užili příjemné odpoledne
V dubnu jsme mohli, po několise svými dětmi. Děti předvedly
ka letech, ve školce opět přivívystoupení plné básniček, tatat program s názvem „Zdravá
nečků a písniček.
5“. Je to beseda o zdravém životním stylu, především o zdraAlice Zachovalová
vém stravování, pitném režimu
a dostatku pohybových aktivit.

SDH
Co se odehrálo u hasičů
Čarodějnice u hasičárny

Hasičská auta s upevněnou
čarodějnicí doprovodila průTradiční čarodějnický rej se ko- vod čarodějů a čarodějek, ktenal opět u hasičárny. Po pauze rý se vydal směrem od základse vracíme do starých kolejí.
ní školy přes celou vesnici až
k hasičské zbrojnici, kde byla

6

N

Při prvním pokusu se mu nepodařila zapojit proudnice - upadla,
Tádovi začíná být 60 metrů dlouhá dráha krátkou. Správně vyhodnotil, že nemůže přijít o platný pokus a před cílovou čarou
se zastavil, proudnici sebral při
čemž přilbou sepnul časomíru.
Skvěle zaběhnutý čas byl ztracen. Vše si vynahradil druhým
pokusem, kdy si doběhl pro sedmé místo. Kateřina Burdychová
si ve starší kategorii odvezla osmé
místo, Veronika Paťavová deváté,
Andulka Záveská jedenácté, Klára Machatová taktéž jedenácté
místo. Ostatní se svými výkony
spokojeni nebyli, ale nevěšíme
hlavu, víme, že kluci poprvé běhají ve starší kategorii a poprvé
se potýkají se 150 cm vysokou bariérou, která je vyšší než oni sami.
Fandíme všem a blahopřejeme
jim ke každému závodu, protože
se opravdu snaží.
Další závody na sebe nenechaly
dlouho čekat.

čarodějnice upevněna na hranici. Pro děti byla připravena
čarodějná stezka plná úkolů,
po jejichž splnění posbírali ingredience, které byly potřeba
do elixíru mládí pro čarodějnici Klotyldu. Hasičské děti
si rovněž připravily pro své
kamarády několik soutěží přímo u hasičárny. Čas nám společně uplynul a ve 20:00 byla
hasiči zapálena hranice. Nejen pro děti, ale i dospělé bylo
připraveno občerstvení a živá
hudba.
Děkujeme všem, kteří se po dvou
letech přišli pobavit a ocenit
snahu hasičů, kteří pro vás tuto
akci připravili.

Závody:
Mladí hasiči se v dubnu zúčastnili
závodů v Malých Svatoňovicích.
I zde byla znát dlouhá odmlka.
Vy všichni, kdo sledujete naše
děti jste si jistě všimli, že nám povyrostly, ale hlavně se posunuly
svým věkem v kategoriích. Počasí nám přálo a nic nebránilo naší
snaze urvat co nejcennější medaile a pořadí.

Své umění předvedla děvčata dne
07.05. v kategorii Dorost v Jaroměři, kde se Nikola Zubričanová umístila na místě prvním
a postoupila tak ve svém posledním soutěžním roce v Dorostu
V mladších chlapcích bodoval Ta- do krajského kola. Veronika Paťadeáš Stonjek a jeho sedmé místo vová ve středním dorostu obsadije odměnou za poctivou přípra- la krásné třetí místo.
vu. A abychom vám trochu přiblížili dění na hřišti, tak si Tadeáš Přejeme mnoho sportovního zdazaslouží velkou pochvalu za svou ru na krajském kole v Rychnově
nad Kněžnou a budeme si moc
závodnickou empatii.
přát, aby tato soutěžní kariéra
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byla završena postupem na Mis- a velkou změnou v překážkách.
trovství České republiky.
Chce to opravdu čas a trénovat.
Ale kluci se nevzdávají a pracuji.
Následující neděli tedy 08. 05.
si mladí hasiči zaběhali ve Vlči- Děkujeme všem za reprezentaci
cích. Od Malých Svatoňovic uběh- SDH a obce Radvanice a blaholo více času a hlavně dalších ně- přejeme k umístěním.
kolik tréninků a bylo to znát.
Liga proti rakovině

V přípravce se zúčastnila Dominika Řezníčková a její úsměv
po celý průběh závodu dodával
energii nám všem a naladil nás
na pohodu. Domča si soutěž prostě užila oproštěna o tíhu výsledku, který jí byl asi trochu jedno.
Co víc dítěti přát. Předvedla to
nejúžasnější – dětskou radost,
bezstarostnost i snahu.

Datum 11. 05. je již tradičně dnem
věnovaným na podporu Ligy proti rakovině. I letos se mladí hasiči
rozeběhli po obci Radvanice a žádali vás, své spoluobčany o podporu.

Děkujeme ze srdce všem, kteří jste
i letos přispěli. Vybranou částku
ještě nevíme, ale určitě se s výV mladších dívkách se umístila sledkem rádi podělíme v dalším
Anna Záveská na šestém mís- zpravodaji.
tě. V kategorii starší se v první
desítce umístila Bára Záveská, Děkujeme, že se společně s mlaKateřina Burdychová, Veronika dými hasiči podílíte na podpoře
Paťavová. Je velmi potěšující vidět pomoci potřebným.
tři dresy SDH Radvanice mezi Za rok nashledanou.
vyhodnocenými. Volný čas všech
vedoucích a poctivý trénink 3x
Burdychová Julie
týdně je oceněn.
Za mladší chlapce - Tadeáš Stonjek na 21. místě, Štěpán Řezníček na svých prvních závodech
po dvou letech s radostí doběhl
do cíle a poslední nebyl.
Za starší chlapci se zúčastnil
Jan Záveský a Matyáš Machata
a jak už jsme vám popisovali, letošní sezóna je pro kluky náročná přechodem do jiné kategorie
8
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Velikonoční tvoření

Dne 05. 04. proběhlo ve škol-

ní jídelně tradiční Velikonoční
tvoření. Kdo přišel upekl si jidáše, nebo cokoliv dle své fantazie. Společně jsme si vyrobili
velikonoční věneček na dveře,
zajíce i ovečku. Na tradiční pomlázky jsme také nezapomněli.

Velké poděkování patří vedení
školy, která nám umožňuje pořádat naše tvoření v prostorách
školní jídelny a oběma kuchařkám. Paní Maixnerové a paní
Koubské za pomoc při pečení
a paní Výrostkové za pomoc při
tvoření.

Na podzimním tvoření nashleDěkuji všem dětem, které přidanou.
šly tvořit, rodičům za doprovod
a pomoc při tvoření.
Julie Burdychová
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DOMÁCÍ ZÁPASY
FK Baník Radvanice

Neděle 05. 06.
Přípravka

09:00

Radvanice - Úpice

09:30
11:30
14:00

Radvanice - Kocbeře/ Hajnice
Radvanice - Provodov

18:00

Radvanice - Černý Důl

10:00

Radvanice - Dolní Kalná

Sobota 11. 06.
Přípravka
Žáci

Muži

Radvanice - Mostek B

Středa 15. 06.
Muži

Neděle 19. 06.
Přípravka

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby 20.06. - 24.06.
20. 06. 2022

Pondělí - 08:00-11:30 (Radvanice)

21. 06. 2022

Úterý - 08:00-11:30 (Chvaleč)

22. 06. 2022

Středa - 08:00-11:30 (Teplice)

23. 06. 2022

Čtvrtek - 08:00-11:30 (Jívka)

24. 06. 2022

Pátek - 08:00-11:30 (Radvanice)

13:00-17:00 (Radvanice)

13:00-15:00 (Teplice)

V případě akutního problému Omezení ordinační doby naleznete
navštivte odpovídající ambulanci na www.venkovskylekar.cz
v nemocnici.

MUDr. Ladislav Záveský
11

Radvanické
slavnosti
oslava výročí 500. let
od první zmínky Slavětína
sobota 11. června 2022 od 14:00 hod.
Křest knihy
„Slavětín, zapomenutá obec v podhůří Jestřebích hor“
autora Mgr. Romana Reila

Program:
Slavětín – venkovní prostory u kaple sv. Josefa od 14:00 hod.
Zahájení, křest knihy, autogramiáda.
V průběhu odpoledne se o hudební doprovod postará duo Filip
a Nikita, dále pak také žáci ZŠ a MŠ Radvanice a ZUŠ A. M. Buxton
Úpice.
V samotné kapli je uspořádán slavnostní koncert, kde zazní díla
známých evropských autorů posledního půlstoletí A. Vivaldiho,
J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, W. A. Mozarta, C. Debussyho,
G. Gershwina a dalších v podání hudebního spolku Trutnoforte
(Anežka Mišoňová - zpěv, Denisa Coufalová - flétna, Tomáš Korbel
- klavír)
Součástí programu oslav je možnost navštívit důl Hedvika
a Celestýn.
Po celou dobu konání akce ve Slavětíně je zabezpečena kyvadlová
doprava vozidly SDH Radvanice s nástupem a výstupem
u obchodů v sídlišti a hospody „U Píšťalky“.
Radvanice – venkovní prostory bývalého dolu Kateřina I.
od 18:00 hod.
V přírodním amfiteátru vystoupí skupiny Neodůvodnitelná
lítost (Trutnov), KERN (Brno), Bez Obav (Trutnov)

Vstup zdarma – změna programu vyhrazena
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Obec Radvanice pořádá
zájezd na muzikál

DNE 1. 10. 2022 V 15:00 HODIN
Divadlo Lucie Bílé
Odjezd autobusu v 9:00 hodin z autobusové zastávky.
Závazné přihlášky se přijímají v Drogerii Copák
u paní B. Seidelové, a to nejpozději do 15. 7. 2022.
Cena lístku 790,-Kč. Doprava zdarma.
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Zubní pohotovost červen 2022
oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.

datum služby
květen 2022

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

04.06. – 05. 06.

MUDr. Věra Holubcová

Polská 91/14, Trutnov

499 879 116

11.06. - 12. 06.

Zubní ordinace Janské
Lázně s.r.o.

Černohorská 85, Jánské
lázně

731 732 177

18.06. – 19. 06.

ImplaDent s.r.o.

Nábř. Václava Havla
208, Trutnov

720 072 605

25.06. - 26. 06.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212,
Trutnov

737 020 017

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10.6.2022
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