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INFORMACE Z OÚ

Z jednání zastupitelstva obce Radvanice
•••
Srpnové jednání zastupitelstva obce bylo předposledním v tomto volebním období. Jednak
zhodnotilo výsledky hospodaření obce za 1. -7. měsíc letošního roku. Dále pak projednalo
kontrolní zprávu o stavu investičních akcí a oprav v letošním roce. Z oprav a investic
vybírám alespoň ty nejdůležitější.
Byla opravena střecha na sále bývalého kulturního domu. Jednalo se o nástřik tvrdou
pochozí PUR pěnou. Součástí prací byla výměna oplechování atiky. Opravu prováděly
firmy Družstvo vlastníků Police nad Metují a REST.Tu s.r.o.. Celkové náklady jsou
ve výši 480 000 Kč.
Nezbytně nutné opravy místních komunikací provedla firma REPARE TRUTNOV s.r.o.
za 43 000 Kč. Jednalo se o opravy překopů a děr asfaltovou směsí.
Byly zahájeny práce na zateplení mateřské školy. Stavbu provádí firma INFRASTAV
s.r.o., Trutnov. Celkové náklady budou 3 025 000 Kč. Součástí stavby bude kompletní
výměna všech oken, venkovních dveří, zateplení stěna a střechy objektu MŠ. Stavba bude
financována částečně s využitím dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Byly zahájeny práce na zateplení obecního úřadu. Stavbu provádí firma Miloslav Hladík
z Dašic. Celkové náklady budou 1 178 000 Kč. Součástí stavby bude kompletní výměna
všech oken, venkovních dveří, zateplení stěna a půdy objektu OÚ. Stavba bude
financována částečně s využitím dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Během tohoto měsíce bude zahájena výstavba místní komunikace pro nové rodinné domy
v areálu A23. Stavbu bude provádět firma REPARE TRUTNOV s.r.o.. Celkové
předpokládané náklady jsou 1 456 000 Kč. Jedná se o první část komunikace v tomto
areálu.
V tomto měsíci se předpokládá i zahájení výstavby přeložky hlavního přivaděče pitné
vody do naší obce. Jedná se o vynucenou investici, protože stávající vedení zasahuje do
pozemku pro výstavbu rodinného domu. Předpokládané náklady jsou 190 000 Kč.
PaedDr .
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Vla!mír Diblík

Nakládání s bioodpady ve Svazku obcí Jestřebí hory
Pod tímto názvem podal Svazek obcí Jestřebí hory projekt na Státní fond životního
prostředí v rámci dotačního programu Životní prostředí. Do projektu se zapojilo 8 obcí
svazku. Jednou z nich je také naše obec. Projekt byl Ministerstvem životního prostředí
ČR vybrán k realizaci.
Cílem projektu je nákup odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování
biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který vzniká v domácnostech,
zahrádkách a na chalupách. Vedle toho projekt také řeší kompostování větších objemů
trávy a listí z údržby veřejných prostranství a veřejné zeleně v obci. K tomu bude sloužit
kompostovací sila o objemu 5 m3.
Kompostování je přirozená přírodní cesta recyklace organických materiálů. Tento
materiál se v kompostéru rychle rozkládá pomocí bakterií, hub, hmyzu i žížal a vzniká tak
kompost. Ten následně využijeme na zahradě jako hnojivo i jako substrát pro zlepšení
mechanicko - fyzikálních vlastností půdy.
Kompostéry získané v rámci projektu a určené pro domácí kompostování budou předány
do užívání občanům. Kompostéry určené pro komunitní kompostování obcí budou
umístěny na obecních pozemcích mimo hlavní zástavbu.
Kdo může získat kompostér zdarma?
Každý občan, který má na území obce: rodinný dům se zahradou nebo pozemek, který
užívá jako zahrádku nebo rekreační objekt se zahradou.
Zájemci o kompostér se mohou přihlásit osobně na obecním úřadě, vhodit žádost do
poštovní schránky na obecním úřadě, zaslat žádost elektronicky na
radvanice@volny.cz .
PaedDr . Vla!mír Diblík

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ZÁŘÍ

Sedláčková Božena

81

Havlíková Věra

75

Barková Božena

65

Köhlerová Anna

65

Těžký Bohuslav

65

Švadlenka Václav

60

Všem jubilantům srdečně gratulujeme

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

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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Hasičský kroužek

Z TÁBORA

•••
Po velice úspěšné sezóně hasičských
dětí, kterou jsme ukončili 4. místem
v Okresním kole v Úpici, po
posledním šedesátkování
v Radvanicích (30. srpna 2014),
kterým zakončujeme seriál okresních
soutěží, 1. září 2014 opět zahajujeme
sezónu.
Doufám, že jste si všichni odpočinuli
nejen na hasičských táborech, ale i na
společných dovolených s vašimi
rodiči. Se školním rokem začíná
pracovat i hasičský kroužek.
Každé pondělí v 16,00 u hasičské
zbrojnice. První závody jsou za
dveřmi.
Těší se na Vás vedoucí
Mirka Zub*čanová a Julie Burdychová

Novinky z hasičárny
V hasičské zbrojnici byla započata rekonstrukce kanceláře a přilehlých prostor, na kterou
byl získán grant z Královehradeckého kraje.

V průběhu září proběhne tradiční
nohejbalový turnaj u hasičárny.
Tříčlenná družstva absolvují nohejbalový
maratón. Občerstvení zajištěno.
Julie Burdychová
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Memoriál Jaroslava Paťavy
Vážení spoluobčané,
v sobotu 2. 8. proběhl u hasičské zbrojnice jubilejní 15. ročník
memoriálu Miroslava Paťavy v tradičních a hlavně netradičních
hasičských soutěží.
I na letošní ročník nám přálo krásné počasí, a tak se snad ani nikomu nechtělo k nástupu
na první disciplínu. V takovém vedru patří obdiv všem, kteří tuto soutěž podstoupili. Já
jen stál a dělal časomíru a měl jsem toho plný „brejle“. Proto jsem se nemohl dočkat
soutěží, které probíhaly na rybníku „Hrůzák“.
Náš team se již tradičně několikrát
vykoupal, ale jak jsem psal, v tom
horku to bylo spíš ku prospěchu, než
ke škodě. Poslední částí memoriálu
byly noční požární útoky. Letos měly
týmy k dispozici jednoho řidiče s
jedním zásahovým vozem.
Nutno podotknout, že nebýt Letní
školy instruktorů a smíšenému
družstvu z Liberce, tak máme letos
malou účast soutěžních družstev.
Sbory dobrovolných hasičů z
okolních vsí asi nemají čas, nebo chuť přijet se podívat a zasoutěžit.
Výsledky soutěžních družstev 15. ročníku memoriálu
Dámy:
1. Paťavovic
Páni:
1. Paťavovic
2. Liberec - skupina A
3. SDH Radvanice
Hurá, jsme na bedně :-)
Tak se mějte a přijďte se někdy
podívat k hasičské zbrojnici.
Tomáš Kašpar, kulturní referent SDH
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Výlet II. stupně
ZŠ Radvanice do
Prahy
Dne 25. 6. 2014 se žáci
II. stupně společně
s učiteli vydali na
poznávací výlet do
Prahy.
V časných ranních
hodinách jsme vyrazili
směr Praha. Celodenní
program byl našlapaný,
ale díky paní učitelce
Diblíkové a její rychlé
chůzi jsme přesuny mezi
stanovišti zvládli
rychleji, než určoval můj
časový harmonogram.
Postupně jsme navštívili
pražské Planetárium,
Národní technické
muzeum, Pražský hrad
a Multikino Cinestar na
Černém Mostě. Zde
jsme společně zhlédli
nový film „Jak vycvičit
draka 2“.
Celý výlet se uskutečnil
s finanční podporou
Obce Radvanice.
Děkujeme.
Mgr. Robe, Ha-r
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ZŠ RADVANICE
Závěr školního roku 2013/2014
Pro mnohé z nás je to již dávno, přece jenom od posledního
školního dne nás dělí dva měsíce prázdnin, ale přesto věřím,
že mnozí na tento den nezapomenou.
Společně jsme se sešli na “hlavní třídě” školy, kde proběhlo
rozloučení s deváťáky
a vyhlášení nejlepších žáků školy, nejlepších sběračů
bylinek a starého papíru
a v neposlední řadě byl i vylosován z 27 jmen “Skokan
roku”, který obdržel cenu ředitele školy, a to tablet. Celkem
bylo oceněno 18 žáků naší školy! Jistě to není málo, ale
proč nemít ještě více oceněných!?! My učitelé jsme
připraveni! Uděláme pro vás maximum, ale potřebujeme k
tomu vaši spolupráci! Jak můžete pomoci? Vaše děti
učením, pílí a snahou a vy, rodiče, spoluprací se školou.
Našim sedmi statečným přejeme do dalšího života hodně
studijních a životních úspěchů. Po absolvování základní
školy se váš život od základů změní. Přibudou noví
kamarádi, přátelé... My jen budeme doufat, že se do naší
školy i po letech budete rádi vracet a vzpomínky na školné
léta ve vás vždy zůstanou.

za pedagogický sbor Mgr. Robe, Ha-r, ře!tel školy

Co nás čeká v novém školním roce
Prázdniny utekly jako voda a my se opět potkáváme v naší škole. Co nás čeká a nemine
v následujících deseti měsících? A na jaké novinky se můžeme těšit? Tady je stručný
přehled, i když zdaleka ne úplný…
- nová 3D tiskárna (technická „vymoženost“, jakou jste možná ještě neviděli)
- zateplená školka s novými okny
- projekt Recyklohraní (podpora sběru a využití odpadů)
- pokračování spolupráce s partnerskou školou z polských Piechowic
- Skokan roku (opět budeme soutěžit o hodnotnou cenu)
- nový hudební kroužek (doufáme, že se dočkáme i školní kapely a koncertů)
- Masopust
- projektové dny
- nové logo školy (věřím, že s novým logem budou i nová trika)
- rozšířený provoz školní družiny (družinka bude i ráno)
- akce pro veřejnost ve školní jídelně (tematické tvoření dobrot a dekorací)
- přivítáme dvě nové paní (slečny) učitelky
Přeju vám všem šťastný začátek a pokud možno pohodový průběh celého školního roku
2014/2015!
Mgr. Robe, Ha-r, ře!tel školy

Informace ze školní družiny
Školní rok 2013/2014 ve školní družině ukončilo
úspěšnou docházkou 30 žáků základní školy
v Radvanicích.
Již dnes je pro děti opět připravena třída plná her,
výtvarného materiálu, stavebnic a kvízů.
Do družinky bude přijato pro další školní rok nových
30 žáčků.
Po dlouhé době bude družina fungovat ve zkušební ranní i odpolední provozní době
od 6,30 do 7,30 a od 11,00 do 16,30.
Pro děti je připravena činnost rozvíjející dětskou mysl ve spolupráci s třídními učiteli
daných ročníků.
Většinu času, dovolí – li nám to počasí se snažíme trávit venku před školou, ale
i v přírodě.
Žáčkům prvního ročníku pomáháme orientovat se v novém prostředí, zjednodušit čas
strávený ve škole, školní jídelně i družince samotné.
Na Vaše děti se těší Julie Burdychová
7

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
PŘÍPRAVA NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLCE

Ve školním roce 2014/2015 bude místní mateřskou školu navštěvovat 28 dětí ve věku
od 3 do 6 let.
Provoz MŠ bude zachován tzn. celodenní od 6,30 do 15,30.
S dětmi budou pracovat 2 učitelky - I. Gultová a R. Kašparová,
o úklid se bude starat uklízečka p. A. Bártlová.
Na budově mateřské školy proběhnou do konce prázdnin
stavební úpravy - výměna oken a zateplení venkovních zdí.
Do první třídy odchází 6 předškoláků, kterým přejeme na jejich
cestě za vzděláním hodně úspěchů.
1. září mezi sebou přivítáme nové tříleté kamarády.
Irena Gultová

Zájezd

OÚ Radvanice

sobota 13. září 2014
program:
Svídnice - keramika
Slatiňany - zámek, muzeum, koně
Na vstupné a poplatky se vybírá 210,- zároveň s přihláškou.
Odjezd autobusu 6,30 od bývalé pošty.
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Ma*e Bláhová

Oddíl mládeže KČT Úpice
uspořádal ve spolupráci
s družebním polským oddílem
mládeže turistický tábor
s přírodovědnou tématikou
v Zielone Szkołę w Schodnie.

TURISTICKÝ TÁBOR

•••
Naše cesta začala v pondělí večer
odjezdem do Jelení Góry, kde
jsme počkali na děti z Piechowic.
Vlak nám odjížděl po 21 hodině
a před námi byla celonoční jízda
vlakem. Ráno jsme dojeli do
Sopot a ihned se vypravili
k moři. Nejprve jsme si prošli
nejdelší molo a potom již hurá na pláž a do moře. Počasí bylo nádherné a voda v moři
teplá. Některé děti byly u moře poprvé, a tak si to velice užívaly. Odpoledne jsme pak
odjeli autobusem na místo určení. Ve Schodnu jsme se ubytovali a ještě večer jsme měli
seznamovací večer s ředitelkou školy, která nás seznámila s programem a celkovou
organizací pobytu. Celý pobyt měl několik témat ze života hmyzu a zvířat a jedním z nich
byla orientace v přírodě za pomocí mapy a busoly. Na některé výpravy nám byla zapůjčena
kola, abychom obsáhli i vzdálenější okolí. Součástí výletů za přírodou bylo i koupání
v tamních nádherných jezerech. Ze zajímavých přednášek můžu jmenovat ty
o plazech, hmyzu, netopýrech a bobrech. Ostatní čas jsme trávili hrou v šachy a bridže.
Obě hry se zde děti naučily. Jako odměna pro nejlepší šachisty pak byla simultánka
s ruským vicemistrem Vidmantasem Mališauskasem.
Celodenní výlet autokarem byl zaměřen na návštěvu skanzenu na Kaszubach, výlet na
parníku po největších jezerech, návštěvu rozhledny nad jezery a samozřejmě koupání.
Příjemným překvapením byla jízda na kajaku po jezeře nedaleko školy. Počasí nám celou
dobu přálo a jediný den kdy pršelo, děti pilně trénovaly šachy a bridž. Tábor přinesl dětem
mnoho nových poznatků ze života v přírodě a poznávání odlišné krajiny. Vzniklo zde
mnoho přátelství mezi polskými a našimi dětmi. Naučily se navzájem několik základních
slov v polštině a polské děti zase v češtině. Domluvit se nebyl žádný problém a všichni
si náležitě užili oněch 12 dní.
Závěr tábora zpestřila zastávka u moře, tentokrát v Gdyni. Účastníci tábora si prohlédli
námořní muzeum na školní lodi a ještě se naposled vykoupali v moři. Pak již jen na
nádraží a noční přejezd Polska do Jelení Góry, rozloučení s polskými kamarády
a autobusem domů. Tento turistický tábor mohl být uskutečněn i díky podpoře města
Úpice.
Miroslav Vořechovský, předseda KČT Úpice
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JESTŘÁBÍ JEZDCI
Vážení a milí čtenáři radvanického zpravodaje.
Prázdninové měsíce utekly jak voda a máme tu září.
Náš klub si přes léto udělal taky tak trochu prázdniny.
Věnovali jsme se odpočinku a relaxaci.
V červenci jsme navštívili šumavské hvozdy, kde jsme
měli na týden zajištěné ubytování v tábořišti u Sušic
s příznačným názvem „U mě dobrý“. Z této základny
jsme podnikali výlety po okolí někdo pěšky, někdo na motorce a někdo autem. Navštívili
jsme dvě motorkářská muzea, jedno v Kašperských Horách a druhé v Železné Rudě. Dále
jsme navštívili nejchladnější místo v Česku - Kvildu, kde padají teplotní rekordy
záporného charakteru.
Dalším místem našich návštěv byly filmově známé „Hoštice“, ve kterých se odehrávala
trilogie komedií Slunce, seno atd.
Někteří jezdci se specializovali na hrady, kterých je po
okolí jako kvítí nebo na proslulý „Boubínský prales“.
Každý si udělal týden volna dle svého gusta a nálady.
Dovolená se nám vydařila, počasí přálo a všichni jsme
se ve zdraví vrátili.
Začátkem srpna jsme vypomohli s pořádáním srazu
Trabantů tzv. „Trabi sraz“, který se do letošního roku
pořádal ve vedlejší obci v Jívce. Pro letošní sraz jsme
pořadatelům poskytli přístřeší a zázemí „Jestřábí
chýše“. Zároveň jsme zajišťovali i občerstvení pro
příznivce a obdivovatele bakelitových miláčků. Do Radvanic nakonec dorazilo devadesát
vozů nejen z Česka ale i z Polska a Německa. Někteří využili této příležitosti a přijeli už
ve čtvrtek a navštívili okolní zajímavosti. Oficiální program začal v pátek večer, kdy
vystoupila místní kapela „BEZOBAV“. V sobotu následovaly soutěže, dále ukázka zásahu
při hašení motorového vozidla, kterou úspěšně předvedl radvanický hasičský sbor.
Po obědě v jednu hodinu se rozjel naší obcí konvoj devadesáti trabantů na spanilou jízdu.
Trabanti zajeli i do Meziměstí, kde měli mezipřistání v nově vybudovaném zábavném
centru. Zde byla dvouhodinová přestávka, po které se opět pokračovalo do Radvanic do
Jestřábí chýše, kde probíhaly další soutěže. Večer proběhlo jejich vyhodnocení s předáním
pohárů a cen. Byl odměněn i nejstarší a nejdále bydlící
účastník Trabant srazu. Sobotní den byl zakončen
diskotékou.
V neděli již byl čas na vystřízlivění a odjetí domů, což
se během dne i stalo. Doufáme, že se „trabanťákům“
u nás líbilo a že příští rok opět dorazí do Radvanic na
další ročník.
za motoklub Jestřábí j0dci pr0ident Štefan Krajniak
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Akce v září
V září máme takový náš Jestřábí svátek, pořádáme totiž
„Jestřábí motopárty“.
Letošní, již šestý ročník, bude opět plný akcí a zábavy.
5. – 7. 9. Jestřábí motopárty v Jestřábí chýši
Pátek od 17,00 zahájení, od 18,00 hod vystoupí kapely „SILENT AVENGER“
a „CUGRUNT“.
Sobota od 13,00 spanilá jízda, od 17,00 kapely „TREDIS-HARM-ANY“,
“ALTERNATIVE CORE“, „NICE NAVELS“ a „BEZOBAV“.
V průběhu srazu budou probíhat různé soutěže nejen pro motorkáře.
Každý den do vystoupení kapel vstupné zdarma.
Vstup na kapely pátek 50,-Kč, sobota 50,-Kč, pátek a sobota 100,-Kč. Motorka a jezdec
150,-Kč, spolujezdec 100,- Kč.
Těšíme se na všechny, kteří se chtějí pobavit.

za motoklub Jestřábí j0dci pr0ident Štefan Krajniak

Pozvánka na slavnostní otevření kulturního sálu v Radvanicích
6. září 2014 od 14 hod
- Hornický den
- výstava fotografií o proměnách Radvanic v čase
- promítání filmu
- atrakce pro děti
- od 15 hod k tanci a poslechu hraje skupina Dynamic a další doprovodný program
- vstupné zdarma
Přijďte s námi oživit tradici Hornických dnů v Radvanicích !
Roman Lindauer

za Pension a restauraci Radvanice Petra Spi2erová
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“ZDAŘ BŮH”
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VÝZVA PRO NEPOŘÁDNÉ PEJSKAŘE
Milí pejskaři,
na tento problém tu již alespoň jednou bylo upozorňováno, bohužel se situace moc
nezlepšila.
V naší obci nežiji dlouho, ale za tu dobu jsem si již stihla všimnout, že na mnoha
zelených plochách venčíte své pejsky. Rádi vás potkáváme na procházkách s dětmi, rádi
si pohladíme vašeho miláčka, když nám to dovolíte. Neradi ale potkáváme to, co po
vašich psících a psích zůstává na trávnících.
Dříve tu bývalo zvykem (jak vím od “starousedlíků”), že jste chodili své pejsky venčit na
nedaleké louky a nestávalo se tak, že si děti hrály na trávníku hned vedle psích výkalů.
Prosím vás tímto, ne za sebe, ale za všechny děti z vesnice, uklízejte po svých miláčcích.
Ať si mohou děti hrát bez obav, že si domů přinesou zapáchající památku.
Obec Radvanice vám dává ZADARMO k dispozici igelitové sáčky, určené pro tento
účel. U každého domu najdete popelnici nebo kontejner, do kterého můžete plný sáček
vyhodit.
DĚKUJI nejen za děti, ale určitě i za ty, kteří sekají trávníky v obci a také za obyvatele
Radvanic, kterým se pohled na psí exkrementy na sídlišti protiví.

Olga Hurdálková
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XIX. RO!NÍK ZÁBAVNÉ SOUT"#E PRO DOSP"LÉ

PIVNÍ MU#
20. 9. 2014 9:00
AREÁL LY#A$SKÉHO VLEKU RADVANICE
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SPONZO!I SOUT"#E: obec Radvanice v $echách,
Ly%a&sk' vlek Radvanice
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NĚCO PRO DĚTI
V tomto čísle jsme si pro vás přichystali několik hádanek:

Stojí krejčí na pasece,
tisíc jehel s sebou nese.
Dvě sovy vedle sebe sedí,
aniž o sobě vědí?
Znáte tlustou holčičku? Nosí žlutou
sukničku.
Když jsme ji svlékali, všichni jsme
plakali.

Čtyři rohy,
žádné nohy,
chaloupkou to pohne?
Jedna hlavička,
jedna nožička.
Hlavička když zčervená,
konec nožky znamená.
Kdo bez štětce a bez barev
obarví nám pestře les?

ústa, zuby a jazyk, ježek, oči,
cibule, šnek, zápalka, podzim

Maličký sklípek,
na dvou hřadách slípek a červený
kohoutek?

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY V ORDINACI MUDr. LADISLAVA ZÁVESKÉHO

Mimo uvedené dny budeme fungovat v normální ordinační době.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ VYDÁVÁ
OBECNÍ ÚŘAD RADVANICE
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