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✴ 20. výročí ukončení hornické činnosti
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✴ informace o osobních dokladech
✴ informace k vakcinaci psů
✴ SDH - výlet do Tonga
✴ článek o výsledcích hasičských soutěží
✴ informace o tom, jak radvanická škola
rozvíjí mezinárodní spolupráci
✴ zprávičku ze školní družiny
✴ ohlédnutí za zájezdem do VB
✴ článek o březnu v mateřské školce

✴ výsledky recitační soutěže na 2. st. ZŠ
✴ ohlédnutí za nocováním v knihovně
✴ článek o “Rohoznickém darmošlapovi”
✴ informace od Jestřábích jezdců
✴ informace z Pensionu
✴ omezení ordinační doby
✴ PAiNTER BOYS se představují
✴ FK Baník - přehled zápasů
✴ radvanická školička nanečisto
✴ den boje proti rakovině
✴ něco pro nejmenší

Místní poplatek ze psů v roce 2014

INFORMACE Z OÚ

•••
Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
a) za psa chovaného v rodinném domku s maximálně dvěma byty
nebo trvale chovaného na zahrádce, která je součástí zahrádkářské
kolonie 200 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa v rodinném domku 300 Kč
c) v ostatních bytových domech 800 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v ostatních domech 1.200 Kč
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního či vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným příjmem, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. e) 300 Kč
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek ze psů takto:
a) Nečiní-li poplatek více jak 200 Kč ročně, zaplatí poplatek do 31. 5. 2014
b) Činí-li poplatek více než 200 Kč ročně, zaplatí poplatek ve dvou stejných splátkách nejpozději
do 31. 5. a do 31. 8. 2014

PaedDr. Vladimír Diblík

20. výročí ukončení hornické činnosti v naší obci
V listopadu roku 1993 rozhodlo vedení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o útlumu hornické
činnosti státního podniku Východočeské uhelné doly Trutnov. Tímto bylo definitivně rozhodnuto
o osudu Dolu Kateřina v Radvanicích.
Dopisem z ledna 1994 vyhlásil tehdejší ministr průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Dlouhý
zahájení útlumu hornické činnosti v Radvanicích s ukončením těžby k 31. 3. 1994.
Dne 1. 4. 1994 byl v 6.15 hodin vytažen poslední vůz uhlí z posledního dolu Východočeských
uhelných dolů. Tímto byla ukončena několik století trvající hornická činnost v regionu.
Po dvaceti letech se u pomníčku, který stojí v místě uzavřené šachetní jámy, sešli bývalí
zaměstnanci Dolu Kateřina v Radvanicích a zástupci Východočeských uhelných dolů, aby si
skromně připomněli toto výročí. Poslední výkonný ředitel VUD pan Ing. Michal Polák se
v krátkém projevu vrátil k okolnostem a událostem, které vedly k politickému rozhodnutí ukončit
práci na radvanickém dole. Nově vybudovaný důl Kateřina II byl v následujících letech 1994
a 1995 postupně nevratně likvidován.
Těžba uhlí utvářela po více jak dvě staletí tuto krajinu. Celé generace zdejších obyvatel spojily
svůj život s hornictvím.
pokračování na straně 3
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Hornická města a obce v regionu měnily svoji tvář s rozvojem či útlumem hornictví. Nejinak
tomu bylo i v Radvanicích. V obci jsou dodnes zřetelná všechna významná období VUD.
Období Jáchymovských dolů, rozvoj hornictví v sedmdesátých letech až po výstavbu dolu
Kateřina II. Práce v hornictví postupně přivedla do Radvanic stovky mladých lidí. Řada z nich
v naší obci zakotvila do dnešních dní.
Obec byla s doly spojena pupeční šňůrou. Podstatná část obyvatel obce na dolech pracovala,
infrastruktura a služby v obci vycházely z potřeb hornictví. Naopak doly aktivně pomáhaly obci
při řešení jejích každodenních starostí. Radvanice a těžba uhlí prostě k sobě patřily.
Chtěl bych věřit, že i příští generace občanů naší obce budou vědět, že jsme byli hornickou
obcí. Zda tomu tak bude, o to se můžeme přičinit i my. V tomto směru patří velký dík panu
Mgr. Romanovi Reilovi za jeho krásnou publikaci o historii hornictví v naší obci a okolí.
Věřím, že v naší obci v budoucnu najdeme příležitost a hlavně prostředky na vybudování
naučné hornické stezky jako vzpomínku a dík generacím radvanickým horníkům.

PaedDr. Vladimír Diblík

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Plíšek Vladimír

70

Kotlářová Jarmila

70

Novák Vojtěch

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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Pokud v roce 2014 plánujete letní dovolenou
v zahraničí a nemáte platný cestovní pas,
požádejte nyní o vydání nového cestovního
pasu a nenechávejte podání žádosti až do
doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete
se tak zbytečným frontám na úřadech, které
vznikají především v období červen až srpen.

OSOBNÍ DOKLADY

•••
K podání žádosti o vydání nového
cestovního pasu předkládáte platný občanský
průkaz a správní poplatek v dané výši (děti do
věku 15 let 100 Kč, osoby starší 15 let 600
Kč). K podání žádosti nepotřebujete předložit
fotografii ani vyplněnou žádost.
Upozorňujeme však, že vaší zákonnou
povinností je vrácení neplatného cestovního
pasu.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si
dobu jeho platnosti. Hodláte-li cestovat mimo
Evropskou unii, zjistěte si na stránkách
Ministerstva zahraničních věcí České
republiky (www.mzv.cz), jakou minimální
dobu platnosti cestovního pasu daný stát
vyžaduje. Některé státy vyžadují např. dobu
platnosti cestovního pasu minimálně 6 měsíců
po výjezdu z dané země.
Občanský průkaz umožňuje českým
občanům (včetně dětí do 15 let) cestovat
pouze do jiných států EU/Schengenu a do
některých balkánských států. I zde si před

vycestováním proveďte kontrolu platnosti
občanského průkazu. V případě vydání
občanského průkazu dětem do 15 let se vybírá
správní poplatek ve výši 50 Kč.
Dle současné právní úpravy je překračování
vnější hranice EU/Schengen možné pouze
s platným cestovním pasem (výjimka jsou
některé balkánské státy). Pokud s vámi cestují
vaše děti, musejí i ony mít vlastní cestovní
doklad.
Jakékoliv případné dotazy týkající se
vydávání cestovních dokladů vám rádi
zodpoví pracovníci oddělení osobních dokladů
a evidence obyvatel MěÚ Trutnov – osobně (č.
dv. 183) nebo telefonicky (499 803 220, 499
803 115, 499 803 326, 499 803 224).

Mgr. J. Henych, vedoucí oddělení
osobních dokladů a evidence obyvatel

VAKCINACE PSŮ
Vakcinace psů se v obci Radvanice uskuteční v úterý 6. 5. 2014
v době od 14.30 do 14.50 hodin před obecním úřadem.
Na Slavětíně pak od 15.05 do 15.10 hodin.
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SDH RADVANICE

Výlet do Tonga
V sobotu 15. března 2014 za podpory Obecního úřadu Radvanice uspořádali hasiči zájezd do
zábavního centra Tongo v Hradci Králové.
Celkem 51 dětí projevilo zájem o účast na dni plném trampolín a skluzavek. Pro naši lepší
orientaci mezi cizími dětmi jsme si oblékli žlutá trička a jeli jsme se vyřádit. Nechybělo nic….
skvělé děti, perfektní zábava, jídlo, pití …………. pohoda.
Děkujeme za Váš zájem a na podzim znovu hurá do Tonga a mezitím plánujeme ještě jiný výlet
„překvapení“.
Julie Burdychová

HASIČSKÝM DĚTEM ZAČALY SOUTĚŽE
V sobotu 29. března jsme si vyjeli trochu do světa.
Nádherná krytá hala v Jablonci nad Nisou, kde pořadatelé připravili skvělou soutěž, nás přivítala
s bohatou až přeplněnou startovní listinou ve všech kategoriích.
Napoprvé jsme jeli trochu na zkušenou. Ivetka Panochová, Deniska Fajkusová a Robet Svoboda
zastupovali náš sbor. Bohužel nemoc nepustila ani Nikolu Zubričanovou, ani Kryštofa Krajniaka
na start, ikdyž jejich osobní časy by je stoprocentně zařadily na přední místa výsledkové listiny.
Trochu zaskočeni velkou soutěží jsme reprezentovali vzorně nejen hasiče, ale i svou obec.
Materiálovou kontrolou jsme prošli bez ztráty kytičky.
A naše výsledky? Iveta Panochová obsadila 14. místo v konkurenci
sto deseti závodnic, Denisa Fajkusová skončila v lepší polovině
výsledkové listiny a Robert Svoboda poprvé ve starších chlapcích
vůbec nepatřil na zadní pozice ve výsledcích.
Dařilo se nám. S výsledky jsme více, jak spokojeni. Naše děti jsou
schopny být kvalitními soupeři i za hranicemi našeho okresu.
Doufáme, že je před námi opět úspěšná sezóna.
Děkujeme za podporu široké veřejnosti.
Julie Burdychová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADVANICE INFORMUJE
Škola rozvíjí mezinárodní spolupráci
Rozšířit si obzory, navázat nové přátelské vztahy, porozumět zahraničním sousedům – to bylo
cílem i motivací pro navázání partnerského vztahu dvou základních škol: ZŠ a MŠ Radvanice
a její "polské kolegyně" z Piechowic.
Žáci z polské školy už s námi v Radvanicích společně prožili letošní Masopust. Na začátku
května se pak pracovníci naší školy zúčastní exkurze do Piechowic.
První červnový pátek a sobota budou potom patřit turistice a dětem. V Piechowicích se
uskuteční už 30. ročník tradičního pochodu pro děti „Piechotka“. Na ten jsou pozváni
i radvaničtí žáci s doprovodem. Naopak polské děti by se měly seznámit s krásami Jestřebích
hor při turistickém putování „Po stopách loupežníka Lotranda“.
Plány se zatím daří naplňovat nejen díky nadšení a aktivnímu přístupu našich zaměstnanců
i dobrovolníků, kterým chci tímto poděkovat, ale také díky dotaci získané
od Královéhradeckého kraje. Ten podpořil náš projekt „Spolupráce základních škol Radvanice
a Piechowice“ částkou 16 000 Kč.
Věříme, že spolupráce bude přínosná pro žáky i učitele obou škol. Pak může mezinárodní
partnerství pokračovat a rozvíjet se i v dalších letech. Všem přejeme hodně příjemně strávených
chvil a zážitků.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Zprávička ze školní družiny
S jarem jsme se vydali za stopami bledulek. Jedno březnové páteční odpoledne se celá družinka
pustila do pátrání po jarní a pro náš region tak typické květince – bleduli jarní.
Dětem se dostalo informací o jarních kytičkách a přírodě. Počasí nám přálo a velmi slunečný
den jsme si užili putováním na Brendy, kde jsme také objevili žabí království. Pozorovali jsme
žáby v rybníčku a poslouchali jejich jarní ódy. A svačina v přírodě dětem chutnala stoprocentně
lépe než ve třídě družinky. Koberce bledulek byly pro nás kýženou odměnou po výstupu na
Brendy.
Děti byly skvělé, užili jsme si nádherné odpoledne. Slíbili jsme si proto další výlet za
loupežníkem Lotrandem.
Julie Burdychová
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE
V týdnu od 7. do 11. dubna 2014 se žáci naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu do Velké Británie.
Za dozoru angličtinářů p. uč. Lucie Machové a p. uč. Pavla Hrubého se vydali do západní Evropy
a její metropole Londýna. Je pravdou, že pondělí 7. dubna nemohli někteří z nás dospat. Blížil se velký
den – cesta více než 1000 km dlouhá a s ní očekávaný zahraniční zájezd! S jeho průběhem se můžete
všichni podrobněji seznámit na následujících řádcích.
Pondělí 7. dubna
Přímo ke škole pro nás přijíždí zájezdový autobus, do kterého se napakujeme i se zavazadly, pohodlně se
usazujeme a míříme směr Praha, kde k nám přistupují žáci střední školy Trivis. Poté nám už nic nebrání
v cestě na západ. V autobuse testujeme sedačky, světla, klimatizaci, (někteří i toaletu) a další
vymoženosti tak, až je plně ovládáme. Pilně pojídáme z domácích zásob a je veselo. V podvečer
přejíždíme hranice s Německem a přes noc se po čtení knížek a sledování filmů pomalu dostáváme ke
spánku. V noci se spouští silný déšť, který nás budí ze snění. Střecha autobusu odolává, jedeme dál.
Úterý 8. dubna
Velmi brzy ráno se po téměř nezpozorovaném projetí Belgií a Francií ocitáme v přístavním městě Calais,
odkud nás v 5 hodin převáží trajekt přes kanál La Manche. Déšť sice ustal, ale zato vítr nabral síly
vichřice. Při vstupu na trajekt to zažíváme opravdu citelně. Loď se kymácí a pětimetrové vlny nám lehce
roztancovávají naše žaludky. Někomu více, někomu méně, ale vítězíme, nezvracíme. Jsme však v údivu
z toho, co vše lze na trajekt vůbec umístit. Kromě očekávaných a běžných odpočívadel a toalet je zde
spousta restaurací, luxusních barů, heren a obchodů – zkrátka malé luxusní plovoucí městečko. Plavba
trvá přes hodinu a zpestříme si ji pobytem na horní palubě, odkud nás zahání stále sílící vítr. Někteří
dospáváme na gaučích a v okolí barů. Po opuštění trajektu pokračujeme směrem Londýn. Budí nás hlas
průvodce, který kolem půl osmé oznamuje příjezd do anglické metropole. Téměř všichni pobalujeme
do batohů nutné věci, opouštíme autobus a vstupujeme na britskou půdu, konkrétně v městské části
Greenwich. Po odjetí autobusu však zjišťujeme, že ne všichni se na celodenní putování Londýnem
připravili podle pokynů. Někteří si „zapomněli“ převléct pohodlné noční tepláky, jiní pro změnu vyrazili
ven při teplotě kolem zhruba 3 0C ještě v lehkém přezutí do autobusu
a navíc ještě naboso, další se „spletl“ a vzal si místo kalhot kraťasy... Česká grupa jak má být☺ Ale
nakonec v různých oblecích vyrážíme, zima nás nezastaví. Spatřujeme z kopce celé panorama Londýna,
začínají cvakat první spouště foťáků a užíváme si současného stání přímo na nultém poledníku, který
Greenwichí prochází a rozděluje Zemi na východní a západní polokouli. Procházíme krásně udržovaným,
čistým zeleným parkem dolů k řece Temži, cestou se stavujeme v pekařstvích a snídáme. Následně
vstupujeme na řece Temži na loď, která nás odváží směrem do centra Londýna, části zvané díky mnoha
mrakodrapům City. Procházíme kolem těchto stometrových staveb, oslňuje nás také jeden ze symbolů
Londýna – světoznámý most Tower Bridge spolu s blízkou starodávnou pevností Tower, kde jsou
uloženy britské korunovační klenoty. Kupujeme první suvenýry, fotíme si Gherkin (mrakodrap ve tvaru
okurky), prohlížíme si přístaviště a nakukujeme příležitostně do mnoha obchůdků kolem. Míříme kolem
velkolepé St. Paul´s Cathedral přes Millenium Bridge do proslulé galerie moderního umění Tate, kde
se procházíme mezi stovkami obrazů od různých umělců. V nohou máme dobrých 10 km a tak se po
celodenním putování městem rádi setkáváme s naším autobusem, který nás odváží do čtvrti Mitchham,
kde na nás čekají hostitelské rodiny. Na tamním parkovišti se kolem 19,30 rozdělujeme do skupin,
popřejeme si hodně štěstí, vezmeme si telefonní kontakty v případě problémů a Britové si nás vzápětí
rozvážejí auty do svých domovů. Tam se ubytováváme, seznamujeme, povídáme (anglicky) a dostáváme
večeři. Pak už přichází na řadu spánek – další den bude náročný, čeká nás Oxford.
Středa 9. dubna
Na osmou hodinu ranní se opět sjíždíme u autobusu, všichni jsou v pořádku, nevolali a přežili ☺
Vyrážíme na dvouhodinovou jízdu do míst, kde se nachází nejstarší britská univerzita – Oxford...
pokračování na straně 8
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Místo je to krásné, vyzařuje z něho neopakovatelná atmosféra a dávná historie. Procházíme se úzkými
uličkami a opět průběžně nakupujeme – někdo jídlo, jiní upomínkové předměty. Po rozchodu se
vydáváme zpět k autobusu, počasí nám přeje, je slunečno, příjemně, pondělní déšť už je minulostí.
Je tepleji a všichni, poučeni včerejším dnem, už jsou pečlivě nastrojeni ve vhodném oblečení. Autobus
nás z Oxfordu odváží do našeho druhého cíle – filmových studií Warner Bros. na okraji Londýna, kde
se natáčely díly proslulé filmové ságy o Harry Potterovi. Někteří z nás jsou z tohoto zážitku nervózní
už měsíc před odjezdem, na jiné nervozita přichází vzápětí, při pohledu na obří plakáty jednotlivých
postav, vystavené ve vstupní hale. Vcházíme dovnitř a zjišťujeme, že v místech, na která máme zhruba
tři hodiny času, by se bez potíží dal strávit celý den. Kromě stovek originálních předmětů, kostýmů
a dokonce i staveb si zájemci vyzkoušeli létání na koštěti, převlečení do potterovského pláště, nahlédli
přímo do výroby masek, prošli se originálními uličkami a komnatami z filmů a samozřejmě fotili
a fotili. Nejpilnější fotograf zmáčkl spoušť svého přístroje více než 500x krát - a to si ještě zoufal,
že plánoval fotek jednou tolik. Holt proti gustu ... Harry Potter se prostě povedl. Navečer odjíždíme
opět do hostitelských rodin.
Čtvrtek 10. dubna
Ve čtvrtek ráno brzy balíme, loučíme se s hostitelskými rodinami, projedeme se s jejich řidiči naposledy
po silnici vlevo a víme, že nás čeká poslední den v Londýně. Je náročný – ale krásný. Počasím
i zážitky. Po překonání ranní zácpy se ocitáme v centru města, přímo před British Parliament a snad
nejtypičtějším místem Londýna – slavným Big Benem. Foťáky se pálí a v modravé dáli se blyští
London Eye – londýnské oko. Všichni podstupujeme podrobné prohlídky zavazadel, abychom
na tuto prosklenou atrakci, která se pomalu otáčí až do výšky zhruba 130 m, mohli vstoupit. Výsledek
prohlídek? Jedny zabavené nůžky a jako bonus jeden neodhalený nůž. Vzhůru do výšek, odkud se nám
naskýtá dech beroucí pohled na celý Londýn. Foťáky, které neshořely u Big Benu, dohořívají právě zde.
Nikdo nezvrací, naštěstí. Hemžíme se dalšími zážitky, tentokrát z výšek a pokračujeme ke královskému
paláci – Buckingham Palace. Královna má asi jiné povinnosti než vítat u dveří školní partu
z Radvanic, a tak míříme zabavit se do největšího londýnského hračkářství – Hemley´s. Jedná se
o šestipatrový dům přeplněný vším možný, s čím si lze vůbec hrát. Odolejte, když všude mezi regály
skotačí rozdovádění prodavači, kteří přímo před zákazníky předvádějí jednotlivé hračky. Samozřejmě
hlasitě, zvesela, prostě vypilovaná obchodní strategie. Ti, co neodolali, nakupovali... Ale pospícháme –
ještě nás čeká úžasné muzeum voskových figurín v Madame Tussaud´s. Zde se bavíme nad stovkami
perfektně vyvedených postav v životní velikosti, namátkou Tom Cruise, Usain Bolt, Bob Marley,
Barack Obama, princ Charles, George Clooney, Marilyn Monroe, One Direction, jakýsi fotbalista Justin
Bieber anebo filmový hrdina Shrek.... to však není vše, v jedné z částí muzea nasedáme do vláčku,
který nás seznamuje s historií Londýna, poté přichází expozice věnovaná vrahům a temným dobám,
kde se spousta z nás vyleká a strachy vykřičí na týden dopředu. Ale končíme zvesela, filmovou projekcí
ve 4D, která je třešinkou na londýnském dortu. A pak už hurá na bus, který nás, notně utahané
a prakticky vzápětí složené na sedačkách a spící nakládá a vyjíždí směrem na východ. Opouštíme
Londýn, poté celou Velkou Británii a uzavíráme tak naše pětidenní putování západní Evropou.
A co nám toto vše přineslo?
Spoustu zážitků, zkušeností a pohledů na jinou kulturu. Seznámení se s jinou zemí a jejími tradicemi,
místy a památkami. Setkání s angličtinou v reálném světě a zjištění, že se dorozumíme, domluvíme a
nejsme „mimo mísu“. Všichni také poznali, jakým způsobem žijí Britové, jejich zvyky, tradice a naučili
se postarat sami o sebe. Slušná škola života. Našim žákům patří velký dík za to, že vše zvládli bez
větších problému a nutno dodat, že v přímém srovnání se žáky pražské školy byli lepší, mnohem
vychovanější, slušnější, prostě pohodovější. Byl to zkrátka fajnový celý týden a budeme se těšit na další
poznávací zájezdy, které pro žáky ZŠ Radvanice připravíme.
Mgr. Pavel Hrubý
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Březen ve školce
•••

za ves a přivítat jaro.
Děti si vzaly hudební
nástroje, řehtačku
a zpívaly po vesnici.
Zastavili jsme se
u místní pošty,
zazpívali jsme jarní
písničku a pokračovali
dále k Domu
s pečovatelskou
službou. Po krátkém
pásmu jsme s Morenou došli
k místnímu potoku
a zapálili ji a hodili
do něj. Protože po teplé
a suché zimě moc vody
v potoce nebylo, Morena
zůstala ležet na kamenech.
Když děti odešly, paní
učitelka se vrátila, Morenu
vytáhla a vyhodila do
kontejneru u hřbitova.

V minulém čísle jste se
dočetli, že naše děti
vystoupily s pásmem básniček
a písniček na vítání nových
občánků naší obce. Přes
trápení s nemocemi
a nachlazením nakonec tři děti
přišly a vše dobře dopadlo.
Celý měsíc rychle utekl,
protože se neustále něco
nového učíme a vyrábíme.
S paní učitelkou jsme dětem
uvařily modelínu, kterou jsme
obarvily potravinářským
barvivem a ovoněly vůní. Děti
teď každý den modelují a
nejen pro sebe nebo pro
maminku, ale předškoláci a
větší děti se na ní učí číslice,
písmenka, větší, menší, delší,
Akce v měsíci dubnu:
kratší.
• ve čtvrtek 10. 4. ekologická
pohádka „Včelka“
S dětmi jsme ve školce
• v sobotu 12. 4. vystoupení
vyrobili Morenu a první jarní
v místním Penzionu
den se vydali vyprovodit zimu

•

•
•

•

s pásmem básniček, písniček
a tanečků pro seniory
v úterý 15. 4. zápis nových
dětí do školky na školní rok
2014/2015
tentýž den 15. 4. koledování
v DPS
v úterý 22. 4. Den Země,
tak jako každý rok,
s předškoláky uklízíme okolí
školky
v pátek 25. 4. plavecký kurz,
který bude probíhat každý
pátek

Renáta Kašparová

Recitační soutěž na 2. stupni ZŠ
Ve čtvrtek 27. března žáci vyššího stupně soutěžili v recitaci.
Umístění v kategorii 6. a 7. třída:
1. místo: Andrea Holanová
2. místo: Jakub Klabík
3. místo: Jakub Duben a Robert Svoboda

Umístění v kategorii 8. a 9. třída:
1. místo: Karolína Javůrková a Iveta Panochová
2. místo: Sára Mertlíková
3. místo: Ladislav Šprinc

e :-)

lujem
Gratu
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OHLÉDNUTÍ ZA NOCOVÁNÍM V KNIHOVNĚ
•••
V PÁTEK 4. DUBNA SE KONALA V NAŠÍ
KNIHOVNĚ DRUHÁ “POHÁDKOVÁ
NOC”, KTERÉ SE ZÚČASTNILO 18
MALÝCH SPÁČŮ.
Noc s Andersenem je akce určená k podpoře
čtenářství, kterou pořádá Klub dětských
knihoven Svazu knihovníků a informačních

pracovníků /SKIP/. V průběhu noci se konají
nejrůznější akce pro děti se čtením a knihami.
Letošní noc byla zaměřena na komisaře
Vrťapku od Petra Morkese a dále jsme si
připomněli 103. výročí narození /4. 4. 1911/
známého spisovatele dětských knih Václava
Čtvrtka.
Druhý den ráno proběhlo vyhodnocení, byly
předány drobné dárky a pamětní list naší
„Pohádkové noci“.
Chtěla bych poděkovat paním učitelkám
Taťáně Tomešové, Lence Seňkové, Haně
Bitnarové a slečně Vendule Kubečkové za
dobré nápady a pomoc s organizací celé akce.
Akce byla pořádána za přispění obce
Radvanice.

Ivana Kubečková, knihovnice

ROHOZNICKÝ DARMOŠLAP

děti za úkol poznávat a říci, ve které pohádce
vystupovali. Kdo uhodl dostával body a na
•••
konci hry odměnu. Ve 13 hodin byla
JARO SE JIŽ NAPLNO PROBUDILO A VŠE
domluvená návštěva Erbenova rodného domu
ZAČALO KVÉST. A S TOUTO DOBOU SE
s výkladem o jeho životě a dílech. Pak už jen
ZAČÍNÁ TURISTICKÁ SEZÓNA PLNIT
následoval rozchod
RŮZNÝMI AKCEMI A POCHODY.
na náměstí
a následná cesta
Ani vedení TOM Úpice – Radvanice
zpátky domů.
nezahálelo, a po zimním období byla
První letošní výlet
naplánována první letošní akce. Výlet se
se i přes nepřízeň
uskutečnil v sobotu 5. dubna do obce
počasí povedl
Rohoznice u Miletína. Autobus nás dovezl do
a nyní se můžeme
Miletína, odkud se šlo 2 km na start pochodu
těšit na další výlety
Rohoznický darmošlap. Z důvodu špatného
a letní tábor na
počasí jsme se vydali pouze kousek po naučné
Jestřebí boudě.
stezce místního rodáka K. J. Erbena, která
začíná u Erbenova rodného domu a vede
okolo města. Cestu lemují dřevěné postavy
Petr Pekárek, vedoucí TOM
zobrazující některé z erbenových děl. Ty měli
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JESTŘÁBÍ JEZDCI
“ROCKOVÝ VEČER”
...Tato skupina má, ale i řadu
dalších pěkných skladeb,
které dnes a denně slýcháme
v rádiu a jiných médijích jako
například: Do sudu, Nejsi,
Hospodská, Filip
s Romanem, Černá vdova
atd. Tito rokeři mají za sebou
již devět vydaných CD, takže
je opravdu z čeho vybírat a je
co poslouchat. Stačí navštívit
jejich webové stránky:
www.premier-rock.cz a hned
si každý může udělat vlastní
úsudek o tomto hudebním
tělese. Jako předskokani bude
vystupovat místní skupina
„BEZOBAV“, která je sice
v pozici předskokanů, ale
repertoár této amatérské
kapely, která hraje proto,
že je to baví, se zkoušku
od zkoušky rozšiřuje
o převzatou i vlastní tvorbu
a určitě ani tady nebudou
návštěvníci tohoto
„Rockového večera“
zklamáni a při vystoupení
těchto muzikantských
nadšenců si každý přijde na
tu svoji skladbu, která se mu
bude líbit. „Rockový večer“
vypukne 24. 5. 2014
v „Jestřábí chýši“ začátek je
od 20,00 hod. Vstupné je
v předprodeji 150,- Kč na
místě 170,- Kč. Předprodej
bude zahájen od 1. 5. 2014 na
místech „Smíšené zboží
Marcela Krajniaková“ nebo v
hospodě „U Píšťalky“.
Budeme se těšit na
návštěvníky, kteří mají rádi
zábavu a dobrý rock.

Vážení a milí čtenáři ,,Radvanického zpravodaje‘‘. Jelikož
jsme od oslav MDŽ nepořádali žádnou akci dovolíme si tentokrát
v předstihu uvést akce, které nás čekají v měsíci květnu.
„SPRING TIME“ – každoročně je v tuto dobu na „Jestřebí
boudě“ pořádán takový jarní festiválek pod názvem „Spring
time“, který pořádá „klub českých turistů Úpice“. V letošním
roce se tento festival přesouvá na zkoušku rovněž k nám do
„Jestřábí chýše“. Jedním z důvodů tohoto přesunu je i ta
skutečnost, že v letošním ročníku bude vystupovat kapela „PINK
FLOYD“ revival, tato skupina je náročnější na velikost pódia
skrze světelnou a zvukovou aparaturu. Tento revival má svoji
domovenku v nedalekém Náchodě a lze o nich bez nadsázky říci,
že sklízí jeden úspěch za druhým a milovníci této kapely si určitě
příjdou na své byť se jedná o revival. Další skupinou, která bude
vystupovat v daný večer je „SEBASTIEN“, kterou už příznivci
hudebních festivalů pořádaných na „Jestřebí boudě“ mohli slyšet
a vidět na předloňském „Last Summer“. Ta potěší a polahodí uchu
svojí muzikou příznivce „melodic metalu“. No a další kapelou do
třetice je rocková vycházející hvězda „NICE NAVELS“ ze
Světlé nad Sázavou, která bude mít v Radvanicích se svojí vlastní
tvorbou premiéru. Kdo by se chtěl dozvědět něco více
o jmenovaných skupinách, nebo si poslechnout něco z jejich
tvorby je možno na www.bandzone.cz. Motoklub „Jestřábí jezdci“
bude nejen zajišťovat občerstvení v plném rozsahu, ale tentokrát
jsme i jako spolupořadatelé tohoto jarního festiválku. Datum
konání„SPRING TIME“ je 3. 5. 2014 začátek je v 19,00 hod
v „Jestřábí chýši“. Vstupenky na www.kupvstupenku.cz za
170,- Kč, na místě 190,- Kč. V Radvanicích je zajišten
předprodej i v obchodě „Smíšené zboží Marcela Krajniaková“
nebo v hospodě „U Píšťalky“. Těšíme se na vaši hojnou účast.
ROCKOVÝ VEČER“ – jako náhradu za letos nekonaný
„Radvanický kolotoč“ jsme zvolili pro letošní rok pořádání
tzv. „Rockových večerů“. První máme v plánu právě teď
v květnu. Jako pilotní skupinu jsme pozvali na tento večer
známou rockovou kapelu „PREMIÉR“, kterou proslavil
nestárnoucí song hraný s velkým úspěchem snad na všech
vesnických zábavách a tancovačkách, který i dnes zvedá všechny
od stolů na parket. Tato skladba se jmenuje “HROBAŘ”...

za motoklub Jestřábí jezdci prezident Štefan Krajniak
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Apríl, který nás letos opravdu potrápil
svým počasím, je pryč. Snad nás čekají
už jen slunečné májové dny.
•••
Je za námi i pár akcí, které se v tomto jarním
měsíci konaly:
- velmi úspěšná pizza za 50%
- oblíbené taneční odpoledne pro seniory,
- vyhlášení velikonočního kulečníkového
turnaje v karambolu, ve kterém se stal
vítězem Jan Winter
- Akce Z se zajímavou přednáškou naší
kamarádky Lindy Frankové – pracovnice
ministerstva životního prostředí. Tímto jí ještě
jednou moc děkuji, že nám věnovala svůj čas
a přednesla zajímavosti z naší přírody.
V květnu nás čeká ještě dost práce
s dokončením víceúčelového sálu. Máme
novou střechu, tak už nám tam nepoteče (tím
vysvětluji přesun dětského karnevalu na sál
malý) a sál se může plně využívat k různým
sportovním i společenským akcím. Sál bude
plně k dispozici všem místním sportovním
spolkům a svou velikostí může plně
konkurovat tělocvičnám v Trutnově

a to nejhlavnější je, že se nemusíte složitě
nikam dopravovat. Na sále jsou připraveny
dva badmintonové kurty, jeden kurt
volejbalový. K dispozici jsou sítě a míče. Sál
jsme vybavili ve spolupráci s firmami Šolc
konstrukce s.r.o. a Bekr ochrannými prvky,
takže je možné hrát fotbal a florbal.
Vzhledem k velikosti sálu jsme stanovili
cenu za jednu hodinu pronájmu na 250,- Kč.
Místní kluby a sdružení si mohou prostory
pronajmout se slevou za 150,- Kč za
jednu hodinu.
Děkuji našim badmintonistům, v čele
s Dášou Knaiflovou, že sál pravidelně
využívají .
Poslední květnový víkend opět oslavíme
svátek dětí na dětském dni v Malíčkově.
Čekají nás soutěže, zábava, dárečky
a diskotéka pro naše nejmenší. V případě
špatného počasí se soutěže přesunou na sál.
Přijďte ochutnat novinky z našeho nového
jídelního lístku!

za Pension a restauraci Radvanice
Petra Spitzerová

UPOZORNĚNÍ:
Omezení ordinační doby
Dne 2. 5. a 9. 5. 2014 - pátky, nebude v provozu ordinace praktického lékaře
v Radvanicích.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici
v Trutnově.
Děkujeme za pochopení.
MUDr. Ladislav Záveský
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PAiNTER BOYS vezou pohár
- na březnovém turnaji v Broumově
získali krásné 3. místo!!!
V konkurenci čtrnácti týmů z celého
kraje jsme se ctí obstáli a pouze prohra
na nájezdy nás dělila od účasti ve
finále broumovského floorbalového
turnaje. V základní skupině náš tým ve
složení Ondra Hanzl (gólman),
obránci Honza Malý (Malík - číslo 21), Honza
Baudyš (Baudy - 4) a útočníci Honza Cabicar (Cába - 8), Pavel Hrubý
(Pája - 7), Kuba Bydžovský (Bydža - 9), Martin Jonáš (Jones - 6) získal
9 bodů a postoupil do čtvrtfinále, které se hrálo vyřazovacím způsobem.
V něm jsme vydřeli výhru 1:0 nad suverénem druhé skupiny s podivným
názvem Enyky Benyky Cecyky, který ji celou s přehledem i díky hráčům
hrajícím druhou ligu vyhrál a nepoznal hořkost porážky – až v zápase
o všechno s námi☺ To bylo radosti – na naší straně a vzteku – na straně
„Cecyků“. Tohle zkrátka nečekali, zato my ano! Jones se gólově zapsal
zlatým písmem do kroniky PAiNTERS!
V semifinále jsme uhráli taktickou remízu 1:1 s polickým týmem Pilsner
Urquell a podlehli mu smolně až na nájezdy 1:2, kdy se ve hře trefil Pája
a jediný nájezd trefil Malík.
V zápase o třetí místo se nám pak podařilo zvítězit 1:0 nad Nicht
teamem, Cába to tam ze středu napral a bronz byl náš – i díky
neustálému fandění a podpoře našich přátel Kaňourů....klobouček
dolů...byli jste super!
Všichni naši hráči prokázali bojovné Painteří srdce a o krásný bronz
se zasloužili kolektivním výkonem a vzájemnou pomocí jeden druhému.
Všichni jsme do toho šli naplno – gólman, obránci i útočníci
a přispěli k tomuto skvělému umístění. Díky vám všem, kamarádi, byl
to díky vám skvělý a úspěšný florbalový víkend! Těšíme se na další!
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Cába 13 (3 góly + 10 asistencí)
Pája 10 (7 gólů + 3 asistence)
Bydža 6 (5 gólů + 1 asistence)
Malík 3 (2 góly + 1 asistence)
Jones 3 (2 góly + 1 asistence)
Baudy 2 (1 gól + 1 asistence)

za PAiNTER BOYS
Mgr. Pavel Hrubý
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FK BANÍK RADVANICE

Zápasy mužů:
Kuks

FK Baník

1. 5.

14.00

FK Baník

Chvaleč

3. 5.

17.00

Fk Baník

Borovnice

8. 5.

14.00

Chotěvice

FK Baník

11. 5.

17.00

FK Baník

Ber. /

17. 5.

17.00

Žacléř B
FK Baník

Hajnice

31. 5.

17.00

Zápasy žáků:
FK Baník

Stárkov

3. 5.

10.00

FK Baník

Libotov

8. 5.

10.00

FK Baník

Kocbeře/Rozkoš

17. 5.

10.00

Podhůří

FK Baník

24. 5.

10.00

FK Baník

Dolní Kalná

31. 5.

14.00

Přijďte podpořit naše fotbalisty!!!

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2014
Termín sbírky: středa 14. května
Tematické zaměření: Prevence nádoru plic
Ve středu 14. května opět navštíví Vaše domácnosti děti
z hasičského kroužku a budou Vám nabízet za 20 korun českých
květ měsíčku lékařského.
Děkujeme za podporu dobré
věci!!!
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Radvanická školička nanečisto
Novinka: Kurz pro předškolní děti
Hodinový intenzivní program pro děti předškolního věku – pro snadnější vstup
do 1. třídy.

4 společná setkání každou středu
v 15:00 – 15:45 hod
od 21. května do 11. června 2014
V naší školičce nanečisto všechny děti poznají prostředí, do kterého budou od září chodit.
Uvidí svoje budoucí spolužáky i paní učitelku. Hravou formou se naučí spolupracovat s paní
učitelkou i se svými spolužáky. Vyzkouší si plnit úkoly ve školní lavici a na interaktivní
tabuli.
Škola pro děti přestane být velkou neznámou.
Poslední setkání proběhne 11. června společně s dětmi i rodiči. Toto setkání bude
slavnostním ukončením, kde si děti převezmou výsledky své činnosti a rodiče získají první
informace týkající se všeho, co souvisí s nástupem dítěte do 1. třídy.

Náplň kurzu:
Pro děti jsou připraveny 4 lekce na rozvoj:
! grafomotorických dovedností
! hrubé a jemné motoriky
! rozumových schopností
! sluchového vnímání
! zrakové a pravolevé orientace
! početních představ
Přeji všem dětem, aby se jim u nás ve škole líbilo a každý si odnášel mnoho nevšedních
zážitků.

Mgr. Taťána Tomešová
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Pořádnej bigbít ?!

2014

SPRING TIME
www.sebastienofficial.com

www.pinkfloydrevival.com

Pink Floyd Revival
Sebastien

www.nicenavels.com

Nice Navels
www.lastsummer.cz
Sobota 3. května 19:00 hodin

Radvanice v Čechách, MUSIC-HALL Jestřábích jezdců

ENDOWMENT

PořádáKlub
Klubčeských
českýchturistů
turistůÚpice
Úpicea aJestřábí
Jestřábíjezdci
jezdciRadvanice
Radvanice
Pořádá
Vstupenky
www.kupvstupenku.cz
170,místě
190,Vstupenky
nana
www.kupvstupenku.cz
za za
170,nana
místě
190,Předprodej také ve Skala Music Úpice Po - Pá 13 - 17 hod
âÀ
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