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Co najdete uvnitř tohoto čísla?
✴ volby do zastupitelstva obce
✴ informace o novém kontejneru
✴ informace o odstávce tepla a teplé
vody
✴ životní jubilea
✴ novinky od SDH
✴ pozvánku na akce SDH
✴ poděkování sponzorům ZŠ
✴ tajný výlet odtajněn
✴ literární úspěch K. Sedlákové
✴ pochod Piechotka
✴ novinky z mateřské školy

✴ informace z Pensionu
✴ výlet oddílu mládeže turistů
✴ informace od Jestřábích jezdců
✴ modeláři hodnotí sezónu
✴ změny v ordinační době MUDr.
Záveského
✴ připomenutí od BYTY Radvanice
s. r. o.
✴ pasování na čtenáře
✴ pozvánka na závody koní
✴ pozvánka na grilování do Pensionu

Volby do zastupitelstva obce Radvanice

INFORMACE Z OÚ

•••
V letošním roce se na podzim uskuteční volby do zastupitelstva obce. Prezident
republiky vyhlásil datum konání voleb na 10. a 11. 10.2014. Zastupitelstvo obce na
svém červnovém jednání rozhodlo, že i v následujícím volebním období 2014 až 2018
bude mít naše zastupitelstvo 9 členů.
Jednotlivé volební strany, které se budou v podzimních volbách ucházet o místa
v zastupitelstvu, musí své kandidátky odevzdat na MěÚ v Trutnově nejpozději
5. 8. 2014. Sdružení nezávislých kandidátů navíc ke kandidátce připojí petici
podepsanou voliči podporujícími jejich kandidaturu.
V naší obci to je 72 podpisů. Tuto povinnost nemají registrované politické strany
a politická hnutí.
Členem zastupitelstva může být zvolen každý občan, kterému je v den voleb 18 let
a má trvalé bydliště na území obce.

Nový sběrný kontejner na použitý textil, boty a hračky v naší obci
V naší obci byl nově instalován sběrný kontejner společnosti REVENGE a. s.
na použitý textil, boty a hračky. Tento kontejner je umístěn
v místě pro tříděný odpad u bývalé samoobsluhy.
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva.
Toto množství v současnosti končí jako směsný odpad. Těžko
se pro něj hledá jeho další ekonomické využití. Jako zatím
jedinou, ekonomicky a ekologicky schůdnou cestou se jeví
strategie, která tyto oděvy vrací zpět lidem pro opětovné
použití. Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do
sběrného kontejneru dáváte svému šatstvu druhý život.
Každý den se v moderním, třídícím závodě v Boskovicích
zabývá 150 lidí v trvalém pracovním poměru tříděním
a zpracováním šatstva i bot, a dalších přibližně 100 pracovních
míst je na společnost navázáno v partnerských organizacích. Měsíčně tak zpracují 500
až 600 tun. Z této hromady se podaří větší část oblečení zachránit tak, aby posloužilo
svému původnímu účelu. Zbývající třetina se zpracuje pro průmyslové využití.
Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se energeticky zhodnocuje.
pokračování na straně 3
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pokračování ze strany 2

Přirozenou součástí práce s oděvy je i využívání takto sesbíraného oblečení
v neziskových projektech se společnostmi jako jsou: ADRA, SOS TEXTIL OLOMOUC,
DIAKONIE, MOMENT OSTRAVA, ČČK a další.
Do kontejneru patří:
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ
TEXTIL, PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.

Do kontejneru nepatří:
MOKRÉ A PLESNIVÉ OBLEČENÍ, TEXTIL ZNEČIŠTĚNÝ ZEMINOU
A ROPNÝMI LÁTKAMI, PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY LÁTEK
PaedDr .

Vla!mír Diblík

UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE
ČEZ Teplárenská a. s. přeruší v době od 5. 7. do 13. 7. 2014 dodávku tepla
a teplé vody do obce Radvanice.
Jedná se o pravidelnou odstávku centrálního zásobování, která slouží
k provedení oprav a revizí.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme

a přejeme hodně ště'í, z(aví a životní pohody.

ČERVENEC

SRPEN

Dittrich Blahoslav

84

Lacková Elfrieda

89

Budílková Hella

82

Baladová Jitka

65

Čeřovský František

60

Havlík Josef

60

Janošík Jiří

50

Císařovský Miloslav

60

Johnová Jana

60

Krupka Aleš

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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Hasiči v Radvanicích
•••
Starší děti se zúčastnily okresního
kola v celoroční hře Plamen. Dva
dny soutěžení, slunce a hasičů.
Prali jsme se, co to dalo. Bohužel
z pěti disciplín, které nás čekaly,
jsme dvě pokazili. Celkové čtvrté
místo nás všechny moc překvapilo
a nadchlo. Dovolím si říct, že nám
roste další úspěšná generace, která
zraje k úspěchu. Doufám, že
vytrvají a jejich vlastní boj
s adolescencí jim nezabrání i nadále
trénovat.
Krásný úspěch celého týmu není
jediným z tohoto víkendu
Nikola Zubričanová i po náročném
vysluněném dni dala osobní rekord
a vezla si domů zlatou medaili.
Kryštof Krajniak 9. místo, Iveta
Panochová 5. místo. Adam Zachoval,
ikdyž čas časomíry ukazoval jeho osobní
rekord, chybou na proudnici nebyl čas

SDH INFORMUJE

zapsán… Denisa Fajkusová taktéž
zlepšila svůj osobní rekord.
Mohla bych jmenovat jednoho po
druhém. Zlepšují se, poctivě trénují
několikrát týdně pod vedením Mirky
Zubričanové a Julie Burdychové a je to
vidět.
Iveta Panochová, Adam Zachoval,
Kryštof Krajniak, Denisa Fajkusová,
Lenka Vanclová, Jakub Klabík, Nikola
Zubričanová, Anna Dymterová, Robert
Svoboda, Leontýna Novotná,
Kristina Klabíková, Natálka
Lukášková skvěle reprezentovali
Sbor dobrovolných hasičů a tudíž
i obec Radvanice.
A pro příští rok s pomocí nových
instruktorů mladých hasičů se
zúčastní celoroční soutěže i mladší
kategorie. Náš potěr se tak bude
připravovat a reprezentovat na
soutěžích...
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... Iveta Panochová byla po tomto okresním kole nominována do
krajského kola, které proběhlo v Přelouči, a já dnes mohu napsat, že
se stala první - PRVNÍ v celém Královehradeckém kraji.
S nádherným časem 14,30 ve 35 stupních Celsia dala nádhernou
tečku kategorii starších, kterou bohužel opouští. Od září již bude
koketovat s kategorií dorostenek.
Poslední schůzku před
létem jsme si zpestřili
opékáním buřtíků a za
dohledu dospělých hasičů
stříkáním z lafetové
proudnice, turbo proudnice.
Přejeme nejen hasičským
dětem, ale všem dětem
krásné prázdniny!!!!

Poděkování:
Okresní odborná rada mládeže okresu Trutnov DĚKUJE Sboru dobrovolných hasičů
Radvanice a Jestřábím jezdcům z Radvanic za pomoc při zajištění okresního kola hry
Julie Burdychová

POZVÁNKA NA AKCE SDH
15. ročník Memoriálu Miroslava Paťavy
2. 8. 2014 od 14.00 se u hasičské zbrojnice bude konat už 15. ročník Mamoriálu
Miroslava Paťavy. Závodit se bude ve štafetě dvojic, v překonání vodní nádrže
ve člunu, zdolávání lávky přes vodní nádrže a poslední disciplínou bude požární
útok přes překážky ve tmě.
Občerstvení po celou dobu soutěže zajištěno.

Šedesátky před hasičárnou v Radvanicích!!!
Tímto zveme širokou veřejnost na předposlední prázdninový den 30. 8. 2014 od
9.00 k hasičárně, kde budou soutěžit nejen naše děti.
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ZŠ RADVANICE
Děkujeme našim podporovatelům za sponzorské dary!
V červnu nás velmi potěšily sponzorské dary věnované naší škole.
Od pana Kůse, majitele firmy KŮS A SYN, s.r.o., jsme dostali plátěné sáčky s vyšitými
názvy Radvanice a Piechowice, které použijeme jako dárky pro polské kamarády z naší
partnerské školy. Dále jsme dostali příslib na bezplatný odběr plátěných sáčků na přezůvky
pro naše prvňáčky.
Dar od firmy Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. se podařilo získat díky panu Láskovi, který
informoval vedení školy o možnosti získat vyřazené počítače. Jedná se
o kvalitní PC, které již firmě posloužily a nyní budou sloužit naší škole. Mnohé počítače
budou využity ve třídách a díky propojení s nově zakoupenými dataprojektory jistě poslouží
jako kvalitní výukový prostředek.
Během letních prázdnin bude v budově školy dokončena instalace kabelové sítě. Všechny
třídy pak budou připojeny do místní sítě, což umožní snadný přístup k internetu v každé
učebně.
Mgr. Robe* Ha+r, ře!tel školy
Našim sponzorům velice děkujeme!

Tajný výlet odtajněn :-)
Dne 9. 5. 2014 se pro nejlepší sběrače papíru uskutečnil tajný výlet do Broumova.
Ondřej Vojáček, Leoš Mádr a Daniel Cicvárek navštívili akci Play Broumovsko.
Interaktivní výstava nabídla zábavu skoro na tři hodiny. Ani jednu minutu se zde
nenudíte!!! To vám vítězové jistě potvrdí. Desítky exponátů si nejen prohlížíte, ale
můžete s nimi jakkoliv manipulovat. Pracujete s tělesy, se světlem a zvukem, vytváříte
si vlastní obrazy... na co si vzpomenete.

A jaká že bude odměna pro vítěze za podzimní sběr papíru? Já už to vím :-)

Mgr. Robe* Ha+r, ře!tel školy
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Literární úspěch
Naše žákyně Kristýna Sedláková získala v literární soutěži ÚPICE BRATŘÍ
ČAPKŮ ve velké konkurenci 3. místo za báseň Tajemství staré zahrady.
GRATULUJEME
Mgr. Hana Diblíková

Tajemství staré zahrady
Za starým domem oprýskaným
za starým plotem rezavým
Je nešťastná zahrada
Se srdcem smutným, zlámaným

Její pýcha odešla
Její láska pravá byla
Student změnil její nitro
Taková je lásky síla…

Ta zahrada kdysi byla
Plná krásných květů
Voněla a její barvy
Dělaly radost světu

Když však jednou uviděl ji
Jak s někým jiným flirtuje
Žárlivosti podlehl
Že věřil jí, teď lituje

Však dlouho o té zahradě
Nikdo nikde nemluví
Jen ptáci o ní štěbetají
Na kostelní kopuli

Rozpoutal tím velkou hádku
Dívce navždy sbohem dal
Utekl, a nevěděl
Jak velký omyl se teď stal

Lidé už tam nechodí
Protože se bojí
Smutná, strašná minulost
Se s tou zahradou pojí

Dívka se srdcem zlomeným
Lano z půdy vzala
A na staré jabloni
Boj s životem vzdala

Kdysi totiž v domě
Co u zahrady stojí
Žila dívka marnivá
Oslněna krásou svojí

Student najde ráno dívku
Jak na jabloni visí
Marně ale slzami
Svojí lásku křísí

Mužům srdce lámala
Padali z ní do kolen
Jen když muže k slzám hnala
Byl její chtíč spokojen

Vezme nůž a pod jabloní
Se slzami v očích
Ze zoufalosti vzal si život
A tak příběh končí

Jednou objevil se student
Co obměkčil její srdce
Vášnivě se milovali
Žili spolu ruku v ruce

Proto na tu zahradu
Bojí se i slunce
Na jabloni místo jablek
Rostou dvě zlomená srdce…
K,'ýna Sedláková

7

V pátek 6. června jsme vyjeli společně
s 18 žáky naší školy do polských
Piechowic, kde jsme se zúčastnili
turistického pochodu
“PIECHOTKA”. Tuto akci pořádala
naše partnerská škola. A právě letos
se konal jubilejní, už 30. ročník.
•••

PIECHOTKA

Po přivítání a prohlídce piechowické
školy nás autobus odvezl do obce
Przesieka, odkud jsme vyrazili asi na
12 - ti kilometrový pochod. Cílovou
metou byla obec Staniszów.
S námi na trasu se vydali také žáci dvou polských škol. Po cestě děti navazovaly nová
přátelství - zpočátku stydlivě, moc si nerozuměly, tak si pomohly angličtinou nebo
rukama a trpělivým vysvětlováním. Protože sluníčko pořádně “topilo”, cesta některé
unavila. Ale v turistické ubytovně všichni znovu rychle nabrali síly. Po večeři každá
skupina představila svůj program a pak jsme si udělali vycházku k nedalekému
rybníku. Večer jsme poseděli u ohně, opékali klobásky a za doprovodu kytary zpívali
trampské písničky.
V sobotu nás autobus zavezl zpátky do Piechowic, kde nám vedení školy domluvilo
exkurzi v místní sklárně. Po zajímavé prohlídce jme pak čekali na vyhodnocení celé
akce. V areálu piechowické školy se sešlo velké množství účastníků pochodu a každá
skupina byla odměněna. Rozloučili jsme se písničkou a vyrazili zpět k domovu.
Doufám, že všem zůstanou pěkné vzpomínky na vydařenou akci a možná i nová
přátelství.
Mgr. Robe* Ha+r, Mgr. Hana Diblíková
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Veškeré činnosti, poznávání
i hraní, probíhají v naší školce
formou prožitku.
•••

Proto jsme se jednoho květnového dne
společně vydali do “minizahradnictví“
pana Josefa Středy. Ten se dětem pěkně
věnoval, ukázal jim, které rostliny se
pěstují na záhonku, co roste ve skleníku
a kolik práce dá, než ze semínka vyroste
kytička. Tato návštěva proběhla v rámci
projektu „Kuchař, hasič, kominík –
vším chci jednou být“ a děti tak měly
možnost poznat další zajímavou profesi.
Koncem května jsme prožili ve školce
týden s dinosaury. Vyprávěli jsme si
o pravěku a jaké to bylo, když tady ještě
opravdoví dinosauři žili. Děti si do
školky donesly spoustu jejich
napodobenin a je zajímavé, jak si
pamatují všechna ta jejich podivná
jména. Jednoho
takového
obrovského
dinosaura si
vyřezaly z kartonu.
Dodnes hlídá naši
školku.

Začátkem června jsme ukončili plavecký
kurz v Trutnově. Absolventi kurzu
dostali „Mokré vysvědčení“, na kterém
jim učitelky plavání ohodnotily, jakou
disciplínu v plavání splňují.
V tomto měsíci nás ještě čeká slavnostní
vyřazení předškoláků na obecním úřadě,
ve školce s nimi potom prožijeme
rozlučkové odpoledne s hledáním
pokladu a opékáním buřtů na Žaltmanu.
Do školy letos odchází 6 dětí. Na školní
výlet se s dětmi vydáme do Náchoda, kde
shlédneme v areálu zámku divadelní
představení.
Všem dětem, rodičům a příznivcům naší
školky přejeme pěkné léto s dostatkem
odpočinku.
Irena Gultová
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DĚTSKÝ DEN V PENSIONU
V sobotu 31. května proběhl u nás v pensionu dětský den.
Tentokrát se nesl v pirátském duchu.
Jako první úkol měly děti, společně s rodiči, vyluštit křížovku. Další úkol byl namalování
obrázku s pirátskou tématikou – k dispozici byly tempery, vodovky, pastelky a fixy. Pak se
už děti vydaly na pirátskou cestu za pokladem. Na trase kolem pensionu byly připraveny
další úkoly. Na konci trasy – na diskotéce – na ně čekal již zmiňovaný poklad, truhla
s pirátskou lebkou, plná balíčků se sladkostmi a malým dárečkem. Následovala diskotéka
a vyhlášení 18ti nejlepších obrázků. Odtud si děti odnesly pěkné ceny – sportovní potřeby,
spacáky atd..
Dětského dne se zúčastnilo téměř 90 dětí a myslím, že si odpoledne pěkně užily. Děkujeme
všem spokojeným zúčastněným a pomocnicím Sáře, Simče a Kačce za ochotu a těšíme se
na další prima dětskou akci!
za Pension a restauraci Radvanice Petra Spi/erová

Věc veřejná
Koncem dubna jsme pořádali Den Země. Musím se Vám všem přiznat, že to byl dost smutný den, pro
nás i pro Zemi. Myslím, že akce byla dostatečně inzerována jak ve Zpravodaji, tak na vývěskách a
osobně jsme zvali i všechny zastupitele.
Byla sobota 9 hodin ráno, Den Země. Čekali jsem, čekali jsme, pořád jsme čekali a zase jsme čekali
my i Země. Pak jsme pořád čekali, čekali a zase čekali a čekali a absurdní drama nebralo konce.
Ve dvanáct hodin jsme si řekli dost a čekání tak skončilo. Ve složení Anička Spitzerová, Petra
Spitzerová a Jarin Lukášek jsme akci zahájili. Vyčistili jsme rybník za pensionem a jeho okolí za
přispění zvědavých pohledů zahrádkářů. Sebrali jsme asi 20 velkých pytlů odpadků, 2 pneumatiky
a kočárek.
Za nasbíraný odpad jsme v Pensionu dostali zaslouženou odměnu a odpoledne jsme si poslechli
úžasnou přednášku Ing. Lindy Frankové o historii rybníků v Radvanicích.
Děkujeme Obci Radvanice, která nás v našem počinu podpořila částkou 1500,- Kč, za které jsme
nakoupili pytle a ochranné pomůcky.
Vzpomněl jsem si na doby nedávno minulé, kdy se před revolucí konaly akce Z. Všichni zdarma
vyrazili, dělali první poslední, okopávali, uklízeli, sázeli. Mnozí byli jistě hnáni jen stranickou
legitimací, ale mnozí měli určitě i jiné, lepší důvody. Vždyť si zkrášlovali a vylepšovali okolí, kde
žijí a budou žít oni a jejich děti. Jde přece o věc veřejnou.
Jsem už taky trochu pamětník a myslím si, že žádná doba není jen černá nebo bílá a takovéto akce
byly určitě přínosné a posilovaly občanskou společnost, byť byly pořádány v době totalitní. I my
jsme chtěli pořádáním této akce podpořit rozvoj občanské společnosti a zároveň něco udělat pro
přírodu a naše okolí. Bohužel jsme si marně mysleli, že o to jde i ostatním. Věřím, že všichni nejsou
takoví a bojím se o Zemi kvůli našim dětem, doufám, že naše děti budou lepší než my, jen je třeba
jim ukázat správnou cestu a pokud budou horší, tak pomáhej Zemi „Bůh“.
Roman Lindauer
Chtěl bych všem zúčastněným ještě jednou velice poděkovat.
Krásný den
Roman Lindauer
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AKCE ODDÍLU MLÁDEŽE KČT ÚPICE A AKTIVITA
ČLENŮ A OSTATNÍ MLÁDEŽE ODDÍLU
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ÚPICE
PŘIPRAVUJE PRO ODDÍL MLÁDEŽE,
SKLÁDAJÍCÍ SE Z DRUŽIN Z ÚPICE
A Z RADVANIC, ZAJÍMAVÉ AKCE.
PŘESTO SE NESETKÁVAJÍ S
ODEZVOU, JAKOU BY SI VEDOUCÍ
PŘIPRAVUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ ACE
ZASLOUŽILI.
•••
Již na velmi zajímavé akci s jízdou na
bobové dráze v Mladých Bukách byla
účast malá. Přičítali jsme to velmi
chladnému počasí, ale poslední akce a to
“Pochod za trutnovským drakem“ se
konala za pěkného počasí a účast byla ještě
menší. Chci se zamyslet, proč tomu tak je.

pohodlnější. Finance to zřejmě nebudou,
většinou náklady na výlety jsou hrazeny
z rozpočtu KČT Úpice. Že se našich akcí
neúčastní nečlenové oddílu, které na akce
také zveme, není tak velkým překvapením.
Více mě zaráží neúčast členů oddílu
mládeže. Když s nimi hovoříme, mají
velký zájem o tyto akce a nakonec se jim
zřejmě nechce vstávat.
Chtěl bych především apelovat na rodiče,
pošlete své děti na tyto akce, kde se pod
odborným dozorem mohou nejen projít
přírodou, navštívit zajímavá místa, ale
i dozvědět mnoho zajímavého a užít si
příjemné chvíle společně s dobrou partou.
Miroslav Vořechovský,
předseda KČT Úpice

Hlavní příčinou je zřejmě nechuť se trošku
pohnout. U televize a počítače je to zřejmě
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JESTŘÁBÍ JEZDCI
Dětský den
V sobotu 7. 6. od 14,00 jsme jako již tradičně k svátku dětí
pořádali odpoledne plné soutěží a atrakcí, kde se děti mohly
dosytosti vyřádit.
Děti si jako tradičně vydělávaly na disciplínách, které byly
letos zaměřeny na „WESTERN“, Jestřábí zlaťáky. Za ty
pak mohly nakupovat různé zboží v „Jestřábí prodejně“,
kde v tento den neplatí žádná jiná měna. Děti se
vydováděly celkem v deseti soutěžích a disciplínách jako
např. střelba ze vzduchovky, jízda na koni, hod na cíl
tomahavkem a jinými indiánskými nástroji, pokec
v teepee s moudrým šamanem atd.
Samozřejmostí byl i doprovodný program, ve kterém nám své
mistrovské ovládání koltů a bičů předvedl p. Zobl z Třeboně. Ten
je zapsán i v Guinessově knize rekordů.
O další zpestření odpoledne se postaral i Martin Mádr se
svým vrtulníkem. Jednou z vrtulníku padaly bonbóny pro
děti, pak zase pouštěl kouř.
Dětského dne se letos v soutěžích zúčastnilo celkem 146
dětí, což je rekordní účast i oproti minulým ročníkům.
Poděkování patří všem rodičům a dětem, kteří si přišli
zpříjemnit krásné slunné sobotní odpoledne.
Chtěl bych zároveň touto cestou poděkovat sponzorům,
bez kterých by to nebylo to pravé ořechové. Patří mezi ně: obec
Radvanice, Svazek obcí Jestřebí hory, firma Na hranici, TopbikeMiloš Ježek, Bohouš Šolc ocelové konstrukce, pivovar
PRIMÁTOR, Podorlická sodovkárna, drogerie Copák,
smíšené zboží Marcela Krajniaková, Auto Trutnov.
Všichni tito sponzoři jsou umístěni i na našich webových
stránkách www.jestrabijezdci.cz.
Poděkování patří i Kristýně Krajniakové, která
vymyslela soutěže a zajistila doprovodný program, všem
kteří se o děti starali při soutěžích a u občerstvení.
Těšíme se opět na příští rok.
za motoklub Jestřábí j1dci pr1ident Štefan Krajniak
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LMK RAPID RADVANICE
JAKÝ BYL UPLYNULÝ ROK V LMK
RAPID RADVANICE?
•••
Na začátku školního roku se do
modelářského kroužku přihlásilo celkem
10 dětí. Mezi nimi byli 4 nováčci (3
vydrželi až do konce). Překvapením bylo,
že mezi zmíněnými 10 modeláři byla 4
děvčata. V průběhu roku se přidaly další 2
děti, takže na konci bylo dětí dokonce 11.
Vzhledem k rozdělení kroužku na skupiny
se udělalo mnohem více práce a postavilo
více letadel. Děvčata se věnovala nejenom
letadlům, ale i např. nábytku pro panenky
či maketám mobilů. Děti si také stavěly ze
stavebnice Merkur.
Celý rok jsem pilně dokumentoval,
nějaké fotografie najdete na http://
www.bastlkoutek.cz/lmkrapid/

moci děti vytvářet výkresy a další věci,
které však jsou zatím tajemstvím.
Letošní rok, i když jsme vlastně kvůli
tomu klub zakládali, jsme na závody
bohužel nejeli. Doufám, že příští rok
to napravíme. Došli jsme si alespoň
za „zeleňáky“ zalítat.
Závěrečný výlet na modelářskou show
do Červeného Kostelce jsme si však ujít
nenechali. Stejně jako loni, byl pařák,
ale bylo to fajn. Po příjemném odpoledni
jsme se vrátili zpět do Radvanic
s příjemnými zážitky z cest.
Takže odpověď na úvodní otázku je:
Byl prostě fajn :-).
za LMK RAPID Karel Láska

V průběhu roku stále probíhalo
„zabydlování“ v naší dílně. Máme nové
police na balzu i stojan na lišty. Než
v říjnu opět začneme, rád bych dokončil
nové stoly. Díky sponzorskému daru od
firmy Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.,
jsme vybaveni 3 PC, na kterých budou
POZVÁNÍ NA SRPNOVOU AKCI JESTŘÁBÍCH JEZDCŮ
Trabisraz 8. - 10. 8.
Letos poprvé budou Radvanice a naše “Jestřábí chýše” hostit milovníky trabantů.
V pátek odpoledne - najíždění trabantů a aklimatizování posádek. Pátek večer – od 20,00
zábava - hraje skupina „BEZOBAV“ a „DJ FLASH“.
Sobota dopoledne – soutěže. Sobota odpoledne – 13,00 spanilá jízda trabantů směr
Meziměstí, po návratu opět soutěže a volná zábava. Sobota večer – vyhodnocení soutěží,
trabi disko hraje „DJ FLASH“ a večerní překvapení.
Neděle celý den – odjezd domů. Vstupné na jednotlivé večery 50,- Kč. Vstupné na víkend
70,-Kč. Vstupné se platí jen na večerní program, přes den vstup zdarma.
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY V ORDINACI MUDr. LADISLAVA ZÁVESKÉHO

Mimo uvedené dny budeme fungovat v normální ordinační době.
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BYTY RADVANICE S.R.O.
“KAŽDÝ AŤ SI ZAMETE PŘED VLASTNÍM PRAHEM“
Toto staročeské pořekadlo platí nejen v oblasti mezilidských vztahů, ale má i svůj praktický
dopad a to i doslova.
Aby se spolu s námi a mezi námi dobře žilo, je dobré respektovat určitá pravidla. Jedno
z nich je i obsahem nájemní smlouvy. Úklid chodeb a společných prostor může být tak
často zrcadlem našich charakterů. Od nepaměti fungují na patrech tzv. “kolečka“, kde je
tichým pravidlem domluven úklid každé rodiny jednou za 3 týdny. Je veliká škoda, když to
často táhnou na svých bedrech pouze jednotlivci.
Určitě je obdivuhodný vztah ke psím miláčkům, nicméně to s sebou přináší i úklid chlupů
a loužiček po nich.
Jsme rádi za naše děti, ale úklid různě vylitých lepkavých limonád často odnáší pouze lidé
důchodového věku. Zkusme dětem na cca 40 min. vypnout WIFI a dát jim do ruky koště –
rozvíjí to charakter.
Domovníci mají různé povinnosti, ale uklízení po někom na patrech mezi ně nepatří (pouze
v domě 230 a 231). Vše se odvíjí od finančních možností nájemníků. Pokud bude např.
písemný souhlas 2/3 nájemníků s hrazením dalších služeb domovníka, rádi domovníkům
tuto službu uhradíme.
Žijeme v nelehké době a je třeba si uvědomit, že naše „vesnička středisková“ bude taková,
jakou si ji uděláme. S tím souvisí i určitá nepoctivost nenahlášených osob v bytě, které
užívají služby, jež jsou hrazeny z kapes poctivě přihlášených. Není třeba mít nahlášený
trvalý pobyt, jde o respektování OZ §2272 – nahlášení osoby v bytě a vrácení 1x ročně
zúčtovatelného poplatku - a tak se vědomě nestat „černou“ osobou.
Přejeme všem v bydlení užití klidu naší vesnice. A když jsme začali jedním příslovím,
dovolte nám zakončit dalším z našeho kraje:
Dagmar Knaiflová
„Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic.“

Josef Čapek

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V KNIHOVNĚ
Ve středu 4. 6. 2014 se uskutečnilo v knihovně
již tradiční „Pasování dětí na čtenáře“ .
Pasovaných prvňáčků bylo letos 18.
Děti složily slib čtenáře a musely prokázat své
čtenářské dovednosti. Poté byly pasovány do
řádu čtenářů, ošerpovány, odměněny knížkou
a čtenářským pasem.
Ivana Kubečková
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CHOV KONÍ DVORKA - JANOVICE POŘÁDÁ

18. ročník výkonnostních zkoušek
chladnokrevných klisen

12. 7. 2014
zahájení v 10:00 hodin
Občerstvení, tombola
Výstava strojů
Pro děti projížďky na koních
Všichni přátelé a milovníci koní jsou srdečně zváni :-)
NA HRANICI společnost s r. o., 542 12 Radvanice 19, tel.: 499 897 102

PENSION A RESTAURACE RADVANICE POŘÁDÁ
PRÁZDNINOVÁ VÍKENDOVÁ GRILOVÁNÍ
5. 7.

Steaky hovězí, vepřové, kuřecí, ryby, kukuřice, klobásy

19. 7.

Grilovaná kolena, speciality z domácí udírny

2. 8.

Grilovaná žebra, kukuřice

16. 8.

Grilovaná kýta

30. 8.

Grilovaná kolena

Zveme Vás také na speciality z našeho nového jídelního lístku.
Dobrou chuť.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ VYDÁVÁ
OBECNÍ ÚŘAD RADVANICE
Náklad: 470 výtisků
Ev. č.: Kult/2/1990/Ka
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