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Momenty ze života obce

INFORMACE Z OÚ

•••
Za několik dní skončí volební období stávajícího zastupitelstva a ve dnech 10. a 11. října
si ve volbách vybereme zastupitelstvo, které bude řídit naši obec v dalších čtyřech letech.
Jaké byly uplynulé čtyři roky v naší obci? Pokusím se alespoň krátce připomenout některé
momenty ze života naší obce.
Finance a majetek obce: Klíčovým příjmem každé obce a města je podíl na centrálně
vybíraných daních v závislosti na počtu obyvatel, rozloze obce, počtu dětí ve škole atd.
Na jejich výši se podepsaly jednak přetrvávající krizové jevy české ekonomiky, ale také
stále klesající počet obyvatel naší obce.
Obecně platí, že lze utratit jen tolik, kolik se podaří získat finančních prostředků.
Současné daňové výnosy ani zdaleka nepokrývají základní potřeby obce. Obec ze zákona
musí zabezpečovat některé činnosti, a tím i jejich financování. Tyto výdaje spotřebují více
jak 90% všech příjmů obce (např. školství 25%, údržba komunikací 11%, údržba zeleně
10%, pečovatelská služba 6%, hasičská jednotka 8%, veřejné osvětlení 6% , správa 16%
atd.). Zbývajících necelých 10% je na rozdělení do ostatních činností (sport, kultura,
zájmová činnost, opravy, investice atd.). Určit priority, rozhodnout, co je potřeba řešit
přednostně a co odložit, bylo předmětem rozhodování zastupitelstva. Stanovit, co je větší
prioritou, nebylo vždy jednoduché.
Obec má stále poměrně rozsáhlý majetek. Se srovnatelnými obcemi máme především
hodně nemovitostí. Jen jejich nezbytná údržba stojí nemalé prostředky. V tomto volebním
období se také podařilo bezúplatně získat od státu do majetku obce několik pozemků,
které jsou v územně plánovací dokumentaci buď rozvojovými plochami, nebo jsou
součástí zastavěného území. Zatím se nepodařila privatizace areálu bývalého dolu
Kateřina I.
Rozvojové dokumenty obce: Za významné považuji, že se podařilo zpracovat „Strategický
plán rozvoje obce“. Do jeho přípravy se zapojila řada z vás formou vyplnění dotazníku
nebo přímo při veřejném projednávání. Ve volebním období byla schválena změna č. 2
územního plánu obce. V současné době probíhají práce na zcela novém územním plánu.
Problematika bydlení: Podařilo se opravit a zateplit panelový dům č. p. 173. Byla
vyměněna okna na DPS a zdravotním středisku. V uvolněných bytech pokračují jejich
rekonstrukce včetně výměny oken. Postupně začala výstavba nových rodinných domů
v areálu za bývalou zvláštní školou. Obec v areálu vybudovala vodovodní a kanalizační
síť, byly dokončeny rozvody elektřiny a v letošním roce bude rovněž dokončena první
část komunikace. Majitelé obytných objektů pravidelně využívali výhodných půjček
z Fondu rozvoje bydlení obce Radvanice na opravy a modernizaci svého bytového fondu.
V minulém volebním období bylo uzavřeno 14 smluv na celkovou půjčenou částku
1 650 000 Kč.
Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2

Školství: Naše škola se stále potýká s nedostatkem dětí. Podlimitní škola se musí
dofinancovávat z rozpočtu obce. Škola prošla v posledních letech modernizací výukových
prostor a vybavení. Díky chvilkovému rozmaru přírody jsme museli nedobrovolně
rekonstruovat střechu školy.
V současné době probíhají práce na zateplení mateřské školy. Ve vedení školy skončila
paní PhDr. Anna Habrovcová, kterou nahradil pan Mgr. Robert Hager. Přetrvávajícím
problémem je absence školního víceúčelové sportoviště.
Sport, kultura, zájmová činnost: Formou grantů pro pořadatele sportovních, kulturních
a společenských akcí jsme pravidelně podporovali všechny, kterým není lhostejný veřejný
život v naší obci. V obci se průměrně ročně uskuteční více jak čtyřicet akcí pro veřejnost.
Mezi ty největší patřily jednak Dialog národů-hornické tradice, dále Mistrovství Evropy
veteránů v chůzi a Mistrovství světa juniorů v orientačním závodě.
Naše knihovna patří díky paní Ivaně Kubečkové ke špičkovým obecním knihovnám
s moderním informačním systémem VISK, na jehož pořízení jsme získali dotaci
z Ministerstva kultury ČR.
Nová publikace pana Mgr. Romana Reila „Radvanické kutání a dolování“ byla
významným počinem uplynulého období a oživením radvanických hornických tradic.
Výročí dvaceti let od ukončení těžby v Radvanicích jsme si připomněli v letošním roce.
Obnovení vydávání Radvanického zpravodaje přivítala podstatná část našich občanů.
Vedle stále více navštěvovaných obecních www stránek a vývěsek je to pro nás další
zdroj informací.
Sociální oblast: Naše obec stárne. Průměrný věk se v tomto volebním období zvýšil
skoro o dva roky. Přibývá občanů v seniorském věku se všemi dopady. Problémem v naší
obci však je neexistence bezbariérových možností bydlení. Pečovatelská služba
organizovaná obcí je na velmi dobré úrovni. Došlo ke změně pečovatelky obce. Po mnoha
letech úspěšné práce odešla paní Jana Maixnerová a nahradila ji slečna Bc.Vendula
Kubečková. Pravidelně jsme spolupracovali s Úřadem práce v Trutnově při zřizování
dotovaných míst na veřejně prospěšné práce. Sociální služby, které nejsme schopni zajistit
svými silami, několik posledních let řešíme ve spolupráci s Charitou Trutnov.
Údržba veřejných prostranství: V uplynulém období se podařilo zajistit dostatečný počet
techniky k údržbě zeleně a veřejných prostranství. Daří se pravidelně udržovat podstatnou
část travnatých ploch v obci. Na čistotu veřejných prostranství má negativní vliv velký
počet psů chovaných v bytech na sídlišti. Někteří neukáznění chovatelé stále nejsou
schopni pochopit, že na trávníku u jejich domu si kromě jejich „mazlíčka“ hrají také děti.
Nepodařilo se rozšířit počet laviček a odpadkových košů v obci.
Svazek obcí Jestřebí hory: Naše obec vždy byla aktivním členem svazku. Ze společných
projektů byl v poslední době v naší obci vybudován rozhlas, byl zpracován digitalizovaný
Pokračování na str. 4
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„Povodňový plán obce“ a v současné době se občanům půjčují kompostéry na bioodpad.
V rámci propagace turistiky v regionu byly svazkem vydány nové propagační materiály
a v televizi V1 byly opakovaně odvysílány pořady s pozváním do našeho regionu.
Hasiči: Jednou z povinností obce je zajistit funkční zásahovou jednotku hasičů. Tuto
činnost pro obec zabezpečuje Sbor dobrovolných hasičů Radvanice. V letošním roce byla
prodána cisterna LIAZ a bylo zakoupeno nové zásahové vozidlo. Nová elektrická vrata
v hasičské zbrojnici zvýší obslužný komfort a sníží náklady na vytápění.
Správa obce: Náš obecní úřad v současnosti plní všechny úkoly, které jsou dány
legislativou. Zabezpečuje také celou řadu dalších služeb pro občany. Díky paní Anetě
Mášové zvládá náš úřad bez větších problémů všechny změny v účetnictví obcí, evidenci
obyvatel, v celostátních registrech. Po částečné rekonstrukci úřadu (sociálky a kancelář
účetní) v současné době probíhá zateplení celého objektu.
Naše obec v daných složitých ekonomických podmínkách plní bezproblémově
a bezezbytku všechny své základní funkce. To samo o sobě je úspěchem. Ne vždy se
všechno dařilo ke spokojenosti vás, občanů naší obce.
Naopak, ne vždy vše, co vás trápilo a co se vám nelíbí, je v možnostech a kompetenci
zastupitelstva nebo obecního úřadu.
Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem stávajícím zastupitelům za jejich čtyřletou
práci pro naši obec. K práci zastupitele přistupovali vždy zodpovědně a obětavě.
Přeji si, abychom si v nastávajících volbách do zastupitelstva obce zvolili ty nejlepší
z těch, kteří se ucházejí o naše hlasy.
PaedDr .

Vla!mír Diblík

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŘÍJEN

Zámečníková Marie

81

Ištoková Eugenie

80

Vašíčková Drahuše

75

Vlasák Jiří

65

Farský Vladimír

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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Střípky z hasičárny

ZE SOUTĚŽÍ

•••
Týden před koncem prázdnin jsme
jeli na šedesátky do Hostinného. Ti,
co nezapomněli, že trénujeme již na
konci prázdnin, se připravili a jeli
zabojovat o cenné bodíky. Nikola
Zubričanová skončila sedmá,
Kristýna Klabíková 18., Nikola
Fajkusová 25., Iveta Panochová 7.,
Kuba Klabík 18., Papa Kučera 19..
Hasičské děti se rozloučily s prázdninami
a celou sezónou zakončily vskutku kvalitně
přímo před hasičskou zbrojnicí
v Radvanicích.
Počasí nám bylo oproti loňskému prvnímu
ročníku nakloněno a nic nebránilo zúročit
před zraky široké veřejnosti a především
rodičů vše, co jsme se naučili.
Pobrali jsme cenné body do celkového
pořadí, ale hlavně cenné kovy do vlastních
sbírek.
Iveta Panochová se s kategorií starší
rozloučila čtvrtým místem. Než byl
zvednut červený praporek značící platnost
pokusu, se na světelné tabuli čas zastavil na
13,68. Jásali jsme, byl by to famózní výkon
na škvárovém povrchu, bohužel rozhodčí je
nekompromisní. Tento pokus ukázal, že
příroda byla k Ivetce blahosklonná a dala jí
do vínku to, co jiní budují a tvrdě do svého
těla dostávají rutinními tréninky. O tom se
přesvědčuje na vlastní kůži Jakub Klabík,
který na domácí půdě překonal sám sebe
a hlavně bariéru 150 cm vysokou
a konečně přestal ubližovat svému tělu
nemotorným přelézáním bariéry. Kuba bral
desáté místo a tím udělal jistě radost nejen
nám vedoucím, ale především sám sobě.

Famózní výkon Adama Zachovala
Odborníci, kteří to sledovali, mi dají za
pravdu, že Adamovo překonávání kladiny
je bezkonkurenční. Odměnou za předešlé
nezdařené závody, kdy Adam nebodoval
a vybíral si začátečnickou smůlu, je jeho
5. místo.
Doufám, že o našich hasičských dětech
ještě uslyšíme. Trochu osekáme nervozitu
Denisky Fajkusové (10. místo), zbrklost
Lenky Vanclové (9. místo). Nikola
Zubričanová se statečně rve ve své
kategorii a zúročuje tvrdou přípravu.
Z rukou pana starosty, pana Diblíka, brala
„zlato“.
V Radvanicích jsme viděli další naše mladé
hašiče. Kačenku Burdychovou (11. místo),
Veroniku Paťavovou (21. místo), Natálku
(16. místo) a Karolínku (19. místo)
Lukáškovi, Pepu Kučeru (12.místo),
Nikolu Fajkusovou (8. místo), Kristinu
Klabíkovou (15. místo).
Děkujeme hasičům, že nám umožnili
závodit na domácí půdě.
Děkujeme obci Radvanice a dalším okolo
nás, kteří nám drží palce a podporují naši
práci.
Za mladé hasiče
Julie Burdychová
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Hasičské soutěže
20. září už jsme byli na ZPV.
V době psaní článku se scházíme dvakrát týdně, abychom začali
nový ročník hry Plamen
s nejlepšími umístěními.
Ještě nezaschl inkoust na diplomech za celkové
pořadí v šedesátkování. Výsledky vám prozradíme
v příštím zpravodaji.
Čas je neúprosný nejen na světelné tabuli na našich
závodech.
Za dveřmi je, no přímo saháme na kliku novému
šedesátkovému ročníku. 6. října nás čeká první
šedesátka z nového ročníku v Horním Lánově.
Schůzky mladých hasičů jsou vždy v pondělí v 16,00
u hasičské zbrojnice!!!
Julie Burdychová

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Naše mateřská školka byla vylosovaná v projektu „Stavitelem od 3 let“, do kterého jsme
se přihlásili. Losování proběhlo v pondělí 1. září 2014 a naše školka patří mezi pět
šťastných školek a získala stavebnice SEVA, BLOK a pexesa v hodnotě 2. 000,- Kč.
Děti měly velikou radost a už se těší, až si budou stavět.
V srpnu jsme měli možnost chodit
s dětmi ze školky do tělocvičny
základní školy. Na cvičení jsme se
každý den moc těšili a patřičně
jsme si to užívali. Zaběhali jsme si,
skákali na trampolíně, v pytli,
používali overbally a dokonce si
zkusili zahrát „florbal“. První den
holčičky a kluci nevěděli, co mají
s hokejkou a balónkem dělat, ale
kdybyste je viděli na konci týdne,
to už jsme uspořádali zápas

Renáta Kašparová
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Dýňové tvoření
ZŠ a MŠ Radvanice
Vás srdečně zve na
dýňové tvoření
/Halloween/

ZŠ RADVANICE
Novinky ze školy
První měsíc nového školního roku je za námi. Dovolte mi
malé ohlédnutí zpět i krátký pohled do blízké budoucnosti.
Prvního září jsme mezi sebou přivítali 15 nových prvňáčků.
Přejeme jim, aby se jim v naší škole líbilo a chodili sem
rádi.

Kde: v jídelně ZŠ
Kdy: 21. 10. 2014
v 15,00 hodin
S sebou: dýně z vlastní
úrody (možnost
zakoupení dýně na místě)
Děkujeme případným
sponzorům za darování
přebytečné úrody dýní.
Vstupné dobrovolné.
Pro vás a vaše děti je opět
připraveno malé
pohoštění.

Pro sportovní, umělecké, jazykové i tak trochu vědecké
vyžití našich žáků jsme opět připravili celou řadu
zájmových kroužků, které zahajují svoji činnost v říjnu.
Novinkou je hudební kroužek, francouzština pro
začátečníky, ale také počítačové vytváření trojrozměrných
modelů. K posledně jmenovanému nám poslouží nově
zakoupená 3D tiskárna. Tu se nám podařilo získat díky
podpoře firem ŠKODA AUTO a TECHKO CZ, spol. s r. o.
Rodiče se budou moci seznámit s tímto moderním
technickým zařízením při Dnu otevřených dveří 11. 11.
2014 nebo při třídních schůzkách 13. 11. 2014.
Už s předstihem Vás na obě akce srdečně zveme!
Pedagogický sbor
Jméno a příjmení
Mgr. Robert Hager
Mgr. Hana Bitnarová
Mgr. Taťána Tomešová
Mgr. Věra Doležalová
Mgr. Daniela Schickerová
Mgr. Tereza Švecová
Mgr. Hana Diblíková
Mgr. Pavel Hrubý
Mgr. Cabicar Jan

Třídnictví
I. třída
II. a IV. třída
III. a V. třída
VI. třída
VII. třída
VIII. třída
IX. třída

Marcela Kratochvílová
Mgr. Robe) Ha*r

Mgr. Robe# Ha$r, ře!tel školy
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Informace o pracovních sešitech
Vážení rodiče,
rád bych vás společně se svými kolegy informoval o metodách a postupech při
vzdělávání vašich dětí. Jedná se především o využívání pracovních sešitů ve výuce.
Požádal jsem kolegy o jejich vyjádření a vybírám pár řádků z jejich odpovědí:
Paní učitelka Mgr. Tomešová (vyučující na I. stupni):
Z mého pohledu je to základní didaktická pomůcka ve výuce. Rozvíjí schopnost žáků
samostatně pracovat a uvažovat. Je to doplněk učebnice - shrnutí učiva, doplnění učiva
a v neposlední řadě i možnost samostatné práce s textem, příklady…. Obsahuje cvičení,
která podporují mezipředmětové vazby. Žáci se učí pracovat s textem a informacemi,
mohou pracovat svým osobním tempem, mají možnost se vracet k jednotlivým
cvičením….. Rodiče zároveň mají přehled o práci svých dětí v hodinách.
Paní učitelka Mgr. Švecová (vyučující na II. stupni):
Pro výuku přírodopisu a zeměpisu se pracovní sešity či pracovní listy staly již
všeobecným standardem. Průběžné využívání PS ve výuce nebo samostatné
vyhledávání informací z různých zdrojů usnadňuje žákům i domácí přípravu. Pracovní
sešity obsahují nejen odborný text či logické úlohy, ale především obrázky, rébusy,
křížovky, omalovánky, doplňovačky apod., čímž zábavnou formou upevňují informace
získané při hodinách. Některé pracovní sešity jsou doplněné o interaktivní učebnici
a o využití digitálních učebnic jste již určitě slyšeli!
Pokud se jedná o učebnice, se kterými pracujeme, ty se musí dle nařízení MŠMT co 6
let „inovovat“. Pokud nedostane učebnice tzv. doložku, musí škola zakoupit z vlastních
prostředků učebnice nové. Pro jednu třídu se může jednat až o 2 000 Kč na jeden
vyučovací předmět! My starší nic takového nepamatujeme! Vzpomínáte na dlouhý
výčet jmen na zadní straně učebnice... Dnes snad existuje jediná stálice mezi
učebnicemi – tabulky MFCH (ještě že se vzorce, hodnoty konstant aj. až zas tak často
nemění)!
Chápeme, že nákup pracovních sešitů může na začátku školního roku představovat
znatelnou zátěž pro váš rodinný rozpočet. Věřte však, že to jsou dobře investované
peníze! Vizí školy je využívat ve výuce nejnovější poznatky a informace. Chceme, aby
vaše děti využívaly nové a kvalitní učební materiály. Jen ve spolupráci s vámi můžeme
vaše děti dobře připravit pro budoucnost.
za pedagogický sbor Mgr. Robe# Ha$r, ře!tel školy
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Ze školní jídelny
•••
Milí strávníci,
minulý školní rok jste se mě
často ptali: “Proč máme
ryby? Proč máme
luštěniny?”. Ráda bych vám
na tyto otázky odpověděla.
Trend dnešní doby bohužel
je se rychle najíst, a to i na
úkor zdraví. Chipsy, Coca cola, slazené nápoje, hodně
smažená jídla a sladkosti.
Podle vyhlášky o školním
stravování musí každá
školní jídelna dodržovat
plnění tzv. spotřebního
koše. Co je to spotřební
koš?
Je to porovnání
doporučených dávek
vybraných skupin potravin,
které jsou dané vyhláškou.
Doporučené dávky potravin
jsou stanoveny s ohledem
na zdravou výživu, která je
u školních dětí obzvlášť
důležitá.

Druhy potravin, které
jsou dány:
maso, ryby, mléko,
mléčné výrobky, tuky
volné, cukr volný,
zelenina, ovoce,
brambory, luštěniny
Proto musíme sestavovat
jídelní lístek tak, aby
obsahoval tyto potraviny a
zároveň i plnit určitá
procenta. Věřím, že toto
vysvětlení nám bude
k prospěchu a že i vy,
strávníci, budete nyní více
spokojeni. Budeme rádi,
když se zapojíte se svými
nápady.
V letošním školním roce
opět ve spolupráci s MŠ a
družinou pro vás
připravujeme
„Tvořeníčka“. V měsíci
říjnu to bude Halloween,
v prosinci Vánoční tvoření
a v březnu Velikonoční
tvoření.

Placení obědů nadále
zůstává stejné:
a) převodem na účet, a to
vždy k 20. dni v měsíci
(platba na následující
měsíc) Variabilní
symbol zůstává žákovi
po celou školní
docházku stejný.
b) vhotovosti se platí v
kanceláři školní jídelny
na konci měsíce na
následující měsíc vždy
v termínech, které jsou
vyvěšeny u vchodu do
školní jídelny.
Těšíme se na vás v novém
školním roce.
kolektiv školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Radvanice
uskuteční sběr papíru
Kdy: 13. října - 14. října 2014 (pondělí - úterý)
Vždy od 6.30 do 7.30 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.
Tříděný sběr se shromažďuje u vchodu do školy.

Třídění sběru:
1. NOVINY
2. ČASOPISY A REKLAMNÍ
LETÁKY
3. LEPENKA

DĚKUJEME VÁM ZA KAŽDÝ KILOGRAM PAPÍRU!
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TURISTICKÝ TÁBOR
Harry Potter
Letošní turistický dětský tábor se opět konal na
Jestřebí boudě. Tématem letošního tábora byl
Harry Potter.
Sraz všech účastníků i s rodiči byl ve čtvrtek
7. srpna. Děti pak pod vedením vedoucích
vyrazily cestou směrem k lyžařskému vleku
a dále do kopce na Brendy. V lese před chatou musely splnit první úkol, a to přejít na
nástupiště 9 ¾ a dostat se do Bradavic. Po tomto úkolu se šlo do chaty a děti se ubytovaly.
Poté se děti převlékly do svých kouzelnických kostýmů a ve Velkém sále je uvítal ředitel
školy Brumbál s ostatními kouzelníky. Pak je moudrý klobouk rozřadil do jednotlivých
kolejí, za kterou celý tábor soutěžily. V pátek se začala hrát hra Famfrpál, což byla týmová
hra po vzoru hry z filmu Harryho Pottera. Děti si také musely vyrobit své koště a
kouzelnickou hůlku. Jelikož Famfrpál hrají dvě družstva, další dvě měla vždycky výuku
zaměřenou na určitá témata. Učily se orientaci na mapě a turistické značky, míchaly
lektvary, vyráběly si sovy nebo měly kurz ošetřování. Z důvodu občasných přeháněk se
kombinovaly hry venku a hry na chatě. V sobotu se hrála první hra na získání indicie,
kterých děti během tábora nasbíraly celkem pět. Při hře se sbíraly papírky podle barvy
jejich týmu a složil z nich text, který je zavedl směrem k rozhledně pro indicii. V neděli
byla naplánovaná vycházka na Žaltman a večer byla večerka dříve, jelikož se v pondělí
vstávalo brzy na první celodenní výlet. Z Radvanic se odjíždělo do Broumova na farmu
Wenet, kde mají různá exotická zvířata. Bylo možné se podívat mj. na pávy, kozy, lamy
a velbloudy. Bylo možné jít i mezi ně, což se dětem velmi líbilo. Po opečení buřtů se
pokračovalo na výstavu Play Broumov. Po prohlídce se šlo na náměstí, kde byl krátký
rozchod. O půl 4 následoval odjezd zpátky do Radvanic. Další den byl výlet k nově
postavené rozhledně na druhé straně Jestřebích hor, dále se hrály hry a pokračovala hra
o další indicie na závěrečnou hru. Tato hra byla večer, jelikož se šlo pro indicii do bunkru.
Svítilo se loučemi vyrobenými ze smůly, která se během předchozích dní sesbírala.
Ve čtvrtek byl naplánovaný další celodenní výlet, tentokrát do Tkalcovského muzea do
Voletin. Z chaty se šlo pěšky do Malých Svatoňovic a odtamtud vlakem do Trutnova. Po
příchodu do muzea se nás ujala paní, která nás rozdělila na 2 skupiny. Jedna skupina
vyráběla mýdla a druhá skupina měla přednášku o výrobě a zpracování lnu v Podkrkonoší.
V pátek se dokončila hra o indicie. Děti tak měly pět nápověd a podle nich měly na
stanovištích při závěrečné hře správně splnit úkol. Tato závěrečná hra se konala v pátek
navečer. Děti musely projít kolem Chloupka, kterému musely zpívat, dále házely kostkou
a musely hodit vyšší číslo než protihráč. Nebo střílely vzduchovkou na balonky s vodou
a musely uhasit svíčku pod nimi. V sobotu navečer bylo velké vyhodnocení. V neděli
dopoledne se už jen balily věci, uklidily pokoje a odjíždělo se domů.
Petr Pekárek, ved'cí
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Volby v Radvanicích
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych v krátkosti představila kandidáty sdružení
nezávislých kandidátů Budoucnost. Jsme jedni z Vás. Vzorek obyvatel, kteří
v Radvanicích žijí – podnikatelé, zaměstnanci, matky na mateřské, studenti a důchodci.
Ani jeden z nás v zastupitelstvu nikdy nebyl a tudíž neměl vliv na některé změny
a rozhodnutí, která zastupitelstvo udělalo. Jako jedna z mála veřejná zasedání již několik
let pravidelně navštěvuji, a jak s oblibou říkám, sedím tam já bláhová a paní Bláhová.
Zajímá mě, co se v obci děje, který pozemek se prodává, co se chystá. Škoda jen, že nás
tam nesedí více! Je fakt, že návštěvnost se zvýšila díky mylným informacím, které se
začaly šířit se záměrem odprodat část pozemků patřícím k našemu vleku. Záměrně
píši ,,našemu“ – vlek neodmyslitelně k Radvanicím patří, moje děti na něm tráví celou
zimu a moc dobře vím, kolik úsilí, práce a nadšení je potřeba k provozování takového
zařízení. V programu to nemáme, ale zcela jasně je to pro nás jedna z nejdůležitějších
věcí – vlek v Radvanicích zachovat a kluky Mádrovi a jim pomáhající podpořit.
Nikomu nic neslibujeme, snad jen, že se pokusíme zkvalitnit život Vám i nám.
Nechceme jen mluvit a slibovat, chceme konat… Za celé naše sdružení chci říci jednu
jedinou větu:
,,Máme to tady rádi!”
Dále se tímto chci rozloučit s naším panem starostou a moc mu poděkovat za jeho
obětavou a nelehkou práci, kterou pro nás celých dvacet let vykonával. Za jeho vstřícnost,
pomoc a naslouchání. Děkujeme a přejeme Vám klidný důchod! Já sama doufám, že na
veřejných zasedáních budu sedět já bláhová, paní Bláhová a VY.
Za kandidáty volební strany s číslem 1 – BUDOUCNOST
Petra Spi(erová
Chcete lepší Radvanice? Právě na to nastal čas,
protože se blíží volby, NEZÁVISLÝM DEJTE
HLAS!
S nemocnými dětmi se nám nechce cestovati více PEDIATR tady není, chcem ho vrátit do vesnice.
ŠKOLKA také ve švech praská, tak ji rozšíříme
a hodiny otvírací dětem prodloužíme.
RŮZNÉ projednávat nechcem, jen konkrétní věci,
které budou na pozvánce – to je správné přeci!
PODNIKATELÉ se mohou těšit na podporu úřadu,
když v nabídce pracovních míst nezůstanou pozadu.
Na ZASTÁVCE směrem Jívka také se dost změní:
chodcům dáme nový přechod, budce zastřešení.
Občanům všech GENERACÍ chceme život
zkvalitnit –
zájezdy jim obnovíme, do divadla mohou jít.
V noci bychom rádi měli v naší obci SVĚTLA více,
další lampy, více hodin – rozsvítíme Radvanice!
ULICE jsou samá díra, CHODNÍKY nám někde
schází- naše snaha bude jasná: více práce, méně
frází!

KATEŘINA II je problém – tak to nezůstane –
objekty se musí řešit, než se něco stane.
Slavětín a Studénky, Horní Radvanice,
ty k nám přece také patří, chceme jim dát více –
INFORMAČNÍ TABULE zaslouží si jistě,
každý chce znát podrobnosti o půvabném místě.
Turistiku chceme zvednout, ne ji poslat ke dnu,
ZNAČENÍ je třeba zlepšit – třeba na rozhlednu.
Ať k nám někdo přijíždí nebo jede zpátky,
využije na nádraží nepochybně ZKRATKY,
zatím ale nedělá nám žádnou velkou slávu,
zaslouží si, aby byla v mnohem lepším stavu.
Chodníky a všechny plácky chcem mít jako nové,
k tomu mohou dopomoci KOŠE ODPADKOVÉ,
ať nezní jen jako dosud oprávněné vytáčky
třeba od těch, kteří venčí své čtyřnohé miláčky.
Neslibujem žádný zázrak, mezi námi nejsou svatí –
jsme jedni z vás – jmenujem se
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
BUDOUCNOST
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č. 2 - SDH RADVANICE
sdružení nezávislých kandidátů

Máme představu, pomůžete nám ji naplnit?
1) Pokračovat v čerpání dotací z EU, programu Leader a Obnova venkova
2) Finanční podpora ZŠ a MŠ
3) Udržet stávající chod zdravotního střediska
4) Rozšíření pečovatelské služby v obci
5) Udržet obecní byty ve vlastnictví obce
6) Pokračovat v přípravě parcel pro výstavbu dalších rodinných domů
7) Podporovat kulturní a společenské akce
8) Vybudovat další oplocené dětské hřiště
9) Oprava chodníků a rozšíření parkovacích ploch
10) Úprava a obnova zeleně
11) Zastřešení prostoru kontejnerů na tříděný odpad
12) Vybudování zastávky směrem na Jívku
13) Obnova pouličního osvětlení a celonočního svícení

1. LUKÁŠEK Petr
2. MIHULKOVÁ Renata
3. BURDYCH Rostislav
4. STONJEKOVÁ Hana
5. PĚKNÝ Petr
6. LUKÁŠKOVÁ Lenka
7. VOLMAN František
8. SMYČEK Martin
9. PESCHKE Martin
SDH Radvanice – spolek s dlouholetou tradicí
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KOMUNÁLNÍ VOLBY – RADVANICE 10.-11. ŘÍJNA 2014

KANDIDÁTKA NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
S PODPOROU HNUTÍ „ANO 2011“

I takto to může vypadat… Jen musíme chtít.

Julie Burdychová
Jindřich Gult
Lenka Kašparová

Tomáš Kašpar
Jan Novotný
Jiří Pospíšil

Iva Pročková
Jan Takáč
Pavel Zubričan

Žijeme mezi Vámi, chceme znát Vaše názory.
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Vážení a milí občané Radvanic,
blíží se pravidelný cyklus čtyřletého volebního období do komunálních voleb. Letos je
tedy uzavřeno jedno volební období a otvírá se další nové čtyřleté období. Rozhodli jsme
se proto jako sdružení nezávislých kandidátů „Jestřábí jezdci“ zasáhnout do letošních
komunálních voleb z pozice navrhnutí kandidátů. Vede nás k tomu i ta skutečnost, že si
myslíme, že naše organizace motoklub „Jestřábí jezdci“ nežije v Radvanicích pasivním
životem. Naopak snažíme se rozvíjet aktivity jak po stránce obohacení kulturního
a společenského života široké veřejnosti v této obci, tak i její propagaci. Proto bychom
chtěli mít v novém zastupitelstvu zastoupení členů, ale vše je v rukou Vás voličů. Proto
se chceme představit tímto letáčkem.
Chcete nás poznat lépe? Máte na nás otázky? Chcete se dozvědět více o nás? Rádi Vás
uvidíme na druhém předvolebním mítinku, který se koná 4. 10. 2014 od 17, 00 v „Jestřábí
chýší“.
Občerstvení zajištěno. Přijďte rádi Vás uvidíme, rádi s Vámi podiskutujeme.
	

	

	

	

	

	

	

za motoklub Jestřábí j0dci pr0ident Štefan Krajniak
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Blížící se akce a události
4. 10.

10.00

Mladší žáci / Vítězná

FK Baník

fotbalové hřiště

4. 10.

16.00

Muži / Borovnice Mostek B

FK Baník

fotbalové hřiště

10. 10.

14.00 - 22. 00 volby do zastupitelstva

obec Radvanice

obecní úřad

11. 10.

8.00 - 14. 00

volby do zastupitelstva

obec Radvanice

obecní úřad

11. 10.

14.00

Drakiáda

Jestřábí jezdci

Jestřábí chýše

18. 10.

17.00

Divadlo a zábava

Jestřábí jezdci

Jestřábí chýše

18. 10.

10.00

Mistrovství v rock and rollu

Pension a restaurace Radvanice

sportovní hala

18. 10.

10.00

Mladší žáci / Dolní Kalná

FK Baník

fotbalové hřiště

18. 10.

15.30

Muži / Mladé Buky B

FK Baník

fotbalové hřiště

25. 10.

13.00

Jestřábí zavírák

Jestřábí jezdci

25. 10.

14. 30

Muži / Chvaleč

Fk Baník

25. 10.

17.00

LAST SUMMER

KČT Úpice a PRO-DOMA s.r.o.

28. 10.

10.00

Ml. žáci / Žacléř

Fk Baník

1. 11.

16.00

Halloween

Pension a restaurace Radvanice

Jestřábí chýše
fotbalové hřiště
Jestřábí chýše
fotbalové hřiště
Pension Radvanice

Dobrý den,
dnes 3. 9. 2014 v dopoledních hodinách mi ze zahrady v Radvanicích odběhla malá dcera.
Dceru jsme začali okamžitě hledat - ale během chvilky nám ji přivezla paní v poštovním
voze.
Tímto této paní moc děkujeme za rychlou pomoc.
Arnoštovi z Rakovníka

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY MUDr. LADISLAVA ZÁVESKÉHO
Dne 27. 10. 2014 v pondělí, nebude v provozu ordinace praktického
lékaře v Radvanicích.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici
v Trutnově.

Děkujeme za pochopení.

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ VYDÁVÁ
OBECNÍ ÚŘAD RADVANICE
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