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Obecní úřad

Informace z 39. zasedání
zastupitelstva obce

Ve čtvrtek 16.06. se konalo poslední

V bodě různé bylo projednáno
a schváleno:

předprázdninové zasedání, kde bylo
schváleno:
•
•

plán jednání zastupitelstva obce
Radvanice na II. pololetí roku
2022,

•

rozpočtové opatření č. 4/2022, •
kde se příjmy a výdaje zvyšují
o 63.820 Kč.

Dále bylo projednáno:
•

•

závěrečný účet Svazku obcí
Jestřebí hory včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospo- •
daření za rok 2021, který vzalo
zastupitelstvo na vědomí
výsledky výběrového
řízení na akci „Regenerace zpevněných ploch sídliště Radvanice“ – chodníky a projednání
SOD se zhotovitelem, kde vzalo zastupitelstvo tuto informaci na vědomí a zároveň schválilo uzavření smlouvy o dílo
s vítězem veřejné zakázky firmou UMBRELLA s.r.o., Jičínská
65, Trutnov, IČ 252 99 352. Celková cena za provedení díla je
4.316.925,57 Kč bez DPH.

poskytnutí daru z rozpočtu obce
Radvanice pro Důl Jan Šverma
o.p.s. ve výši
10.000 Kč jako
finanční podporu při akci „Jak
se peklo probouzí“,
realizace
akce
„Regenerace zpevněných ploch sídliště
Radvanice“ – chodníky Etapa
I. (fáze A) a Etapa II. z vlastních
prostředků s případným zapojením rezerv. V této souvislosti
zastupitelstvo schválilo uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 1/2022,

A

poskytnutí daru z rozpočtu obce
Radvanice pro SDH Radvanice
ve výši 6.000 Kč jako finanční
podporu při akci „Pálení čarodějnic“.

Následovala již tradiční zpráva o činnosti obecního úřadu, která obsahovala tyto body:
•

•
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předány informace z jednání SOJH v Suchovršicích ze dne
16.6.2022,
na ČOV bylo instalováno nové
dmychadlo, kyslíková sonda

a telemetrie, v rámci zkušeb
ního provozu nového systému •
jsou výsledky vynikající,
•

•

hala ČDV je stále ve stádiu posuzování HZS, kde jsou průběžně odstraňovány vzniklé nedostatky z pohledu HZS,
•
posun ve změně č. 1 územního
plánu, počátkem srpna proběhne veřejné projednání, ke kterému bude vydána vyhláška,

proběhly Radvanické slavnosti v souvislosti se křtem knihy
o Slavětíně, akce se zdařila a patří se poděkovat všem zúčastněným,
závěrem starosta popřál příjemný odpočinek v době dovolených a prázdnin.

Tomáš Němec
starosta obce

Co nového v Radvanicích?
I když žákům již prázdniny skon-

Bohužel však musím konstatovat,
že nás ještě další nepříjemnosti
čily a dobíhají poslední dovolené, v brzké době dostihnou.
léto stále nekončí. Myslím si, že většina z vás volno prožila podle svých Obec Radvanice však již některé dopředstav. Počasí přálo všem rado- pady současné doby poznala. Byla
vánkám a ukázalo nám především neúspěšná ve dvou případech žásvoji příjemnou tvář, která se jen dostí o dotace, kde se situace poněkdy zakabonila.
depsala snížením alokovaných čásFungování obecního úřadu se nezastavilo a průběžně se pokračovalo v plnění plánovaných úkolů. Běh
událostí však někdy nečekaně vrazí
do plánů klín a tak nezbývá, než vše
operativně řešit. Jen co se uklidnila situace s pandemií, nastala další komplikace v podobě konfliktu
na Ukrajině. Každá podobná událost
dosti značně zasahuje jak do běžného života, tak samozřejmě i do řízení obce. Jsou to však komplikace,
u kterých se musí nalézt řešení.

D
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tek a tím i markantním snížením
schválených žadatelů. Pro letošní
rok se tedy musíme obejít bez plánované opravy mostu včetně hlavní příjezdové komunikace do obce
od domu s pečovatelskou službou
až po křižovatku za Jáchymovskými domy. O tuto záležitost se pokusíme zažádat opětovně na podzim
letošního roku, protože to považuji za nutnou investici (v cenách roku
2021 za cca 4,5 mil. Kč) vzhledem
ke špatnému stavu mostu, který je
pro obec nepostradatelný.

Dalším nepodpořeným projektem je oprava chodníků v sídlišti,
kde se chystáme veškeré zpevněné
plochy regenerovat. Podle schváleného projektu bude celá tato očekávaná akce rozložena do několika
etap i vzhledem k její finanční náročnosti, která se šplhá ke 25 mil. Kč.
V první fázi se jedná o opravu páteřních chodníků, které nás velmi
zatěžují svým havarijním stavem.
Následovat bude veřejné osvětlení, kontejnerová stání a hlavně
také úprava prostranství před obchody a zvýšení kapacity parkovacích ploch v celém sídlišti. Jak bylo
zmíněno, i zde nebyla žádost o dotaci akceptována a proto se zastupitelstvo rozhodlo větší část chodníků opravit z vlastních prostředků.
V tomto případě půjde v letošním
roce o schválených 5,2 mil. Kč s tím,
že realizováno bude zhruba 80%
plánovaných oprav chodníků.
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Ke všem těmto plánům, které čekají na svoji realizaci však musím opět
zdůraznit další negativa této doby.
Nejenže neobdržíte dotaci ani po letech žádání, ale připravené projekty také přestanou být realizovatelné vzhledem k cenám, jejichž částky
se v některých případech znásobily. Jasné také je, že vysoutěžení
zhotovitelé díla se nebudou stavět
do rolí sponzorů a raději i pod hrozbou sankce smlouvu vypovědí. To
vše se stane v době možné realizace.
Proto jste nuceni celé kolečko provést opětovně s tím, že se vám také

nikdo do veřejné zakázky nemusí
přihlásit. Pak je možné, že se projekty rozloží do několika let a prodražují se. Toto vše jsou jen fakta pro dokreslení dotační politiky,
o které někteří občané nemají ani
ponětí.
Takto podobně probíhal i náš další
projekt, kterým je revitalizace a modernizace víceúčelového hřiště u ZŠ.
Po prvním dotačním neúspěchu byl
následně zaslán dotaz přímo bývalé ministryni na důvody nepřidělení
dotace, jelikož jsme požadovali toto
zdůvodnit. Strohá odpověď s formulací „…můžete se pokusit zažádat opětovně…“ nám moc nesdělila,
ale opětovně jsme zažádali. Výsledkem byl v loňském roce úspěch
a získání potřebné podpory na tuto
akci. Ta však byla přiznána až v listopadu 2021 s půlročním prodlením.
Jedinou výhrou bylo to, že byl již vysoutěžen zhotovitel. Práce se však
v plném rozsahu mohly rozeběhnout až v červnu 2022, kdy jsou současné ceny materiálu již zcela někde
jinde. Toto ovšem dotační politika
neřeší, s tím se musí obec poprat
sama. Stavební práce však probíhají a je naší snahou slíbené moderní
sportoviště, které nahradí nefunkční kurty, v brzké době otevřít. Předpokládám, že s novým školním rokem budou moci žáci a veřejnost
toto nové sportoviště v areálu ZŠ
využívat. Rozpočet na tuto akci byl
cca 4,6 mil. Kč a dotačně je podpořen částkou z MMR cca 3,2 mil. Kč.
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Souběžně letos také probíhá rekonstrukce a modernizace veřejného
osvětlení. V tomto případě jsme byli
úspěšní a získali dotaci ze SFŽP cca
655 tis. Kč při investici 1,3 mil. Kč.
Cílem je v této fázi vyměnit všechny staré lampy veřejného osvětlení
za moderní, inteligentní a úsporné.
Tento krok povede hlavně k úsporám energií za provoz a případnému celonočnímu svícení v útlumovém režimu.
Nutné je také zmínit již dokončenou realizaci rekonstrukce válečných hrobů obětí 2. světové války.
Zde jsme zažádali a následně přijali dotaci z MO ve výši cca 122 tis. Kč.
Akce je již zrealizována a na místě
rozpadlého rodinného teraco dvouhrobu obětem 2. svět. války vznikly
dva pomníky dvou konkrétních lidských bytostí. Myslím si, že kameník
P. Beneš vytvořil podle předloženého návrhu důstojné místo odpočinku obou zajatců. Ostatně záměr
byl schválen ministerstvem obrany a obě pietní místa jsou i nadále
vedena jako válečné hroby. Závěrem
lze jen podotknout, že takto jednoduše by měla probíhat každá dotač-

ní záležitost.
Mezi větší projekty lze zahrnout
modernizaci ČOV s plánovanou investicí cca 750 tis. Kč bez dotačních
prostředků. Modernizace probíhá postupně již několik let (nátok,
česle, sanace, dmychadla), nicméně v letošním roce se i za přispění havárie čeřidel konečně přešlo
na modernější a úspornější proces provzdušňování kalů v aktivaci
včetně odtahu písku, telemetrického měření a dálkového řízení. V dalších letech bude nutné sanovat jednu z aktivačních nádrží a tento nový
systém přeinstalovat. Nyní se pracuje na projektu a rozpočtu na tento
další nutný krok.
Takových investic je do budoucna
ještě spousta a nejsou bohužel tak
hmatatelné a viditelné, jako potřebné chodníky. Ale jak bylo zmíněno
v úvodu, ledy se pohnuly a velká část
chodníků bude ještě letos plně pochozí. Ostatně práce již byly zahájeny.

A
Tomáš Němec
starosta obce

Splatnost místního poplatku za odpady
Upozorňujeme poplatníky na blí-

Radvanice č. 2/2021 ve výši 600 Kč
na osobu/rok.

žící se splatnost místního poplatku
za obecní systém odpadového hos- Místní poplatek je možné uhrapodářství která je 30.09.2022.
dit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Radvanice nebo přePoplatek je stanoven dle OZV obce
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vodem na účet obce Radvanice č. o místních poplatcích, ve znění poz1303692379/0800 pod variabilním dějších předpisů.
symbolem, který vám na požádání
sdělíme.
Takto neuhrazené místní poplatky
budou vymáhány exekučně dle záVčas nezaplacené nebo neodvedené kona č. 280/2009 Sb. daňový řád.
poplatky nebo část těchto poplatků
Kavalíková Lucie
může být navýšena až na trojnásoreferentka
bek dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb.,

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

Červenec
Hana Krobotová
60 let

Naděžda Volhejnová
60 let

Radomír Urban
70 let

Alena Úradníčková
75 let

Erna Maršíková
86 let

Blahoslav Dittrich
92 let

Srpen
Petr Nešetřil
50 let

František Kincl
80 let

Josef Středa
81 let

Marie Vacková
82 let
Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ZŠ a MŠ Radvanice
Školní rok 2022/2023

Nový školní rok pro všechny z nás

absolvují povinné školení).
Další novinkou či spíše opatřením je nahrávání telefonních hovorů na školní/ch telefonní/ch lince/
linkách. Ze školního řádu vyplývá, že rodiče i učitelé mají právo na korektní jednání a chování,
a to oboustranně. Vzhledem k tomu,
že chci zajistit, aby toto právo bylo
uplatňováno, přistoupil jsem k nabídce našeho mobilního operátora
a zajistil tuto službu. Informace byla
předána i naší školské radě, ve které zástupci rodičů a zřizovatele nic
nenamítali a chápali nutnost tohoto opatření.

začne ve čtvrtek 01. 09. kdy se v 8.00
hodin otevřou brány naší školy. Slavnostně přivítáme nové prvňáčky, které převezme od kolegyň
z mateřské školy paní učitelka Hana
Bitnarová. Věřím, že na svůj slib
ze slavnostního vyřazování z MŠ
předškoláci přes prázdniny nezapomněli a že jejich nadšení pro vzdělávání jim vydrží minimálně dalších
9 let!

Jako každý školní rok jsme pro vás
a vaše děti připravili mnoho akcí.
Věřím, že se na řadě z nich společně setkáme a po těch kovidových lePři této příležitosti bych chtěl také
tech opět „dáme řeč“. Setkání byla
požádat všechny zákonné zástupce,
přínosná a na neutrální půdě si bylo
aby počet telefonních hovorů omevždy co říci.
zili na nezbytné minimum a jako
hlavní komunikační kanál se školou
Rád prozradím, že připravujeme
používali Edupage.
inovaci vánočního zpívání a taktéž že plánujeme na přelom května
Od září bude naše škola čerpat
a června školní akademii. Seznam
po dobu dvou let další podporu z tzv.
těch nejdůležitějších akcí najde„Šablon“. Získané finanční prote na stránkách školy (viz kalendář
středky budou použity na poloviční
školních akcí na www.zsradvanice.
úvazek školního asistenta, vzdělácz). Nepřehlédněte prosím ředitelvání pracovníků, projektové vyučoské volno 18. listopadu (pedagogové
vání a pomůcky pro ZŠ, MŠ a ŠD.
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Rozhodli jsme se také pro změnu
v pravidlech evidence připravenosti (= čárky za zapomínání pomůcek,
úkolů). Smazat určený počet čárek bude možné, pokud žák za svůj
vzorný počin, reprezentaci školy…
apod. obdrží pochvalu třídního uči-

tele nebo pochvalu ředitele školy.
Tzv. amnestiční týdny již nebudou
vyhlašovány a věříme, že tato úprava bude pozitivní motivací pro žáky.

Robert Hager
ředitel školy

I

Ohlédnutí za uplynulým
školním rokem:

Pasování na čtenáře
20. 06 se šli naši prvňáčci podívat
do radvanické knihovny. Nebyla to
jen tak obyčejná návštěva. Nejdřív
paní Kubečkové ukázali, jak umí
číst, že poznají úryvky z různých
pohádek a správně jim přiřadí názvy a obrázky. Potom byli slavnostně pasováni na čtenáře. Od paní
Kubečkové získali ozdobnou placku
„Už umím číst“, dostali také záložku,
pamětní list a glejt čtenáře.
Nakonec se mohli žáčci podívat,
jaké knížky se dají v knihovně půjčit a jak jsou knihy řazeny. Každý
si vybral jednu publikaci, do které se aspoň na chvíli zakoukal a začetl. Dozvěděli se i to, že do knihovny mohou přijít ve středu odpoledne
s rodiči a knížky si půjčit.
Ještě jednou děkuji paní Kubečkové
za ochotu a společně příjemně strávený čas.

Básničkování
Hodiny českého jazyka v první třídě
jsou naplněny různými činnostmi.
Od čtení a trénování písmenek, přes
porozumění textu, skládání slov,
psaní písmen, slabik a slov až po náročnější úkoly. Nejnáročnějším letošním úkolem bylo vymyslet o sobě
krátkou básničku. Nejlépe se s tímto
úkolem popasovala Emča Schatzlerová, jejíž básničku Vám představuji.
Ema je pečlivá,
možná i tak šikovná.
Všechno jí jde ráz, dva, tři, pět,
baví ji celý svět.
A hezky je hned.
Když se něco povede,
už je veselejší hned.

Olga Matěnová
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Informace z mateřské školy

Na konci

ná i rodiče, kteří ale vše brali s humerem a nadhledem. Poté pronesl
krátkou řeč pan starosta, který popřál dětem hodně zdaru ve škole.
A pak už následovalo slavnostní pasování na školáky, předání triček,
kufříků a knížek. Pro děti byl na závěr připravený přípitek, kde i pan
ředitel popřál budoucím školákům
hodně úspěchů ve škole. Po malém
sladkém občerstvení ještě probíhalo
focení dětí s rodiči a budoucí školáci
se rozešli domů.

školního roku proběhlo ve školce každoroční vyřazování
předškoláků z mateřské školy a pasovaní dětí na školáky. Akce proběhla na obecním úřadě za účasti
pana starosty, pana ředitele a rodičů. Děti měly připravené pásmo,
kterým chtěly všem přítomným
ukázat, že do školky už opravdu nepatří a že se o ně nikdo nemusí bát,
protože oni školu zvládnou levou
zadní. Nejprve byly děti představeny
a bylo lehce zmíněno to, co si vlastně děti myslí o dnešním světě. Některé informace, které děti během
roku pronesly, a které jsem na vyřazování zmínila, překvapily mož-

Do školy nám odešlo 9 dětí, 8 kluků
a pouze 1 holčička. Ještě jednou jim
přejeme mnoho úspěchů ve škole,
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ať se jim vše daří. A kdyby se někdy lým, že se něco nepovede, důležistalo, že se něco nepovede, obje- té je, aby se nikdy nevzdávaly a šly
ví se jiné známky než jedničky, kte- si za svým snem.
ré si všichni tak přejí, aby nevěšely
Alice Zachovalová
hlavu, protože to se stane i dospě-
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Venkovský lékař

Omezení ordinační doby září 2022

01. 09. 2022

Čtvrtek - 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M. Šturalová

02. 09. 2022

13:00-15:00(Teplice)

MUDr. M. Šturalová

V případě akutního problému na- Omezení ordinační doby naleznete
vštivte odpovídající ambulanci v ne- na www.venkovskylekar.cz
mocnici.

MUDr. Ladislav Záveský
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - BUDOUCNOST

Poř.
č.

Jméno,
příjmení

pohlaví

Věk

Povolání

Část obce

Název politické
strany nebo
politického hnutí,

1. Petra
Spitzerová

žena

43

provozní

Bez politické
příslušnosti

2. Květa
Jirmanová

žena

32

Referent
obchodního
oddělení

Bez politické
příslušnosti

Miluše
Dubnová

žena

51

prodavačka

Bez politické
příslušnosti

4.

Bc. Petr
Svoboda

muž

47

Příslušník
vězeňské
služby

Bez politické
příslušnosti

5.

Martin
Kavalík

muž

33

mechanik

Bez politické
příslušnosti

6.

Ing.
Gabriela
Lukášková

žena

48

Investiční
kontrolor

Bez politické
příslušnosti

7.

Angelika
Voltrová

žena

30

Kontrolorka
jakosti

Bez politické
příslušnosti

8.

Petr
Bohuněk

muž

49

Technik M
aR

Bez politické
příslušnosti

9.

Tomáš
Koubský

muž

34

seřizovač

Bez politické
příslušnosti

3.
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NÁŠ PROGRAM:
-podporovat mládež a děti ve veřejném dění v obci
-naslouchat občanům a zvýšit jejich informovanost
-podporovat iniciativy ZŠ a MŠ Radvanice a neziskových organizací v oblasti kultury, sportu
a společenského života v obci
-řádně a hospodárně pečovat o majetek obce, modernizovat obecní nemovitosti
-udržet a rozvíjet péči o seniory v obci
- při rekonstrukcích vytvářet bezbariérové přístupy v rámci možností a technických podmínek
- využívat možnosti dotací pro účelný rozvoj obce (revitalizace sídliště, komunikace, ČOV, atd.)
-revitalizace sídliště (parkovací plochy, chodníky, komunikace, osvětlení, zeleň, lavičky)
- vybudovaní sportovišť v obci
-oprava hřbitovní zdi
-ochránit životní prostředí
-připravovat nové plochy pro rodinné domy a podporovat jejich výstavbu
- zvýšit bezpečnost v obci
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Nezávislí kandidáti − Občané 2018
1. Jan Suchý, 49 let,
OSVČ, bez pol. přísl.

6. Pavel Zubričan, 42 let,
zaměstnanec, bez pol. přísl.

2. Tomáš Kašpar, 38 let,
podnikatel, bez pol. přísl.

7. Pavel Matýs, 57 let,
zaměstnanec, bez pol. přísl.

3. Ing. Petr Cicvárek, 30 let,
zaměstnanec, bez pol. přísl.

8. Tomáš CHmelík,
38 let,
let,
Chmelík, 38
zaměstnanec, bez pol. přísl.

4. Pavel Behro, 57 let,
OSVČ, bez pol. přísl.

9. Petra Behrová, 52 let,
zaměstnanec, bez pol. přísl.

5. Milan Dufka, 69 let,
důchodce, bez pol. přísl.

Žijeme pro vesnici − žijeme pro Radvanice
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Sdružení nezávislých kandidátů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MIHULKOVÁ Renata
BURDYCHOVÁ Julie
BURDYCH Rostislav
STONJEKOVÁ Hana
ZUBRIČANOVÁ Miroslava
SMYČEK Martin
NOVOTNÝ Jan
ERBEN Dominik
NOVOTNÝ Jakub

SDH Radvanice – spolek s dlouholetou tradicí
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Zubní pohotovost září 2022
oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.

datum služby
září 2022

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

03. - 04. 09.

MUDr. Petra Pilcová

491 617 006

10. – 11. 09.

Dentinum s.r.o.

Krakonošovo nám. 127,
Trutnov
Polská 367, Trutnov

17. - 18. 09.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212, Trutnov

737 020 017

24. – 25. 09.

ImplaDent s.r.o.

720 072 605

28. 09.

MUDr. Eva Davidová

Nábř. Václava Havla
208, Trutnov
Sokolská 238, Trutnov 3
- Poříčí

736 175 958

499 735 314

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10.09.2022
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