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RADVANICKÝ
ZPRAVODAJ
Milí čtenáři,

přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních,

mnoho ště'í, z(aví a )okojeno'i a v novém roce 2015
hodně pracovních i osobních ú)ěchů.

Obecní úřad Radvanice

a Renata s Olg+

Co najdete uvnitř tohoto čísla:
✴

Informace z ustanovujícího zasedání
✴ Slovo starosty
✴ Akce v obci
✴ Životní jubilea
✴ Přehled o činnosti SDH
✴ Memoriál M. Habadové
✴ Mikuláš, čert a anděl
✴ O nejlepší vanilkový rohlíček
✴ Čekání na Ježíška
✴ Školní dýňování

✴

Sběr papíru
✴ Tajný výlet
✴ Vánoční tvoření
✴ Pozvánka na akce ZŠ
✴ Mateřská školka informuje
✴ Turistický oddíl mládeže informuje
✴ Vítání občánků
✴ Článek Jestřábích jezdců
✴ Halloween a další akce Pensionu
Radvanice a VOX z. s.

Informace z ustanovujícího zasedání
•••

Dne 6. 11. 2014 proběhlo ustanovující zasedání
zastupitelstva obce Radvanice.
Po ověření platnosti mandátů složili noví zastupitelé dle
Zákona o obcích slib. Novými zastupiteli pro příští volební
období jsou p. Rostislav Burdych, pí Julie Burdychová,
p. Jindřich Gult, p. Tomáš Kašpar, p. Štefan Krajniak, pí Marcela
Krajniaková, pí Renata Mihulková, p. Tomáš Němec a p. Karel Olah. Dalším
programem jednání bylo hlasování o volbě starosty a místostarosty obce, o zřízení
finančního a kontrolního výboru a o volbě předsedů těchto výborů a jejich členů.
Starostou obce byl zvolen p. Tomáš Němec a místostarostou p. Štefan Krajniak.
Členy finančního výboru pro další období jsou pí Julie Burdychová, p. Jindřich Gult,
pí Marcela Krajniaková, pí Hana Stonjeková a jejich předsedou byl zvolen p. Tomáš
Kašpar. Členy kontrolního výboru pro další období jsou p. Rostislav Burdych,
p. Karel Olah a jejich předsedou byla zvolena pí Renata Mihulková. Závěrem byly
odsouhlaseny odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem voličům a následně i zastupitelům za přízeň.
Upřímně si toho velice vážím. Nebylo to pro mě jednoduché rozhodování ukončit
jednu etapu a začít úplně novou – absolutně neznámou. Ale beru to jako výzvu
a poslání a hlavně jako důvěru ve mě vloženou, kterou doufám oplatím prací.
Jen chci ještě podotknout, že nehodlám pracovat v prostředí plném nenávisti, zlosti,
lži a závisti. Jakožto zastupitel Vás všech mám za cíl prosperitu a dobrý obraz fungující
obce. Žádám Vás, zbořme mezi námi mantinely a přestaňme bojovat v „žabomyších
válkách“. Tato negativa nás nikam neposunou. Ostatně chceme v této naší krásné obci
všichni žít, tak pro to pojďme udělat maximum.
Závěrem bych nechtěl opomenout na důležitou povinnost. Tou povinností je
poděkování dosavadnímu starostovi p. PaeDr. Vladimíru Diblíkovi, kterému patří
opravdu od srdce obrovské poděkování za 20 let práce v čele naší obce.
Pane starosto – děkujeme!
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Tomáš Němec

Akce v obci
Pension Radvanice,
VOX z. s.

Pension Radvanice
(multifunkční
tělocvična)
Pension Radvanice
(multifunkční
tělocvična)

4. 12.

18. 00

Vánoční koncert Kamily
Nývltové

7. 12.

14.00

Mikulášská nadílka

SDH

9. 12.

15.00

Vánoční tvoření

ZŠ a MŠ Radvanice

Školní jídelna

12. 12.

17.30

Noční volejbalový turnaj

SK Radvanice

Pension Radvanice
(multifunkční
tělocvična)

13. 12.

9 - 11

Den otevřených dveří v MŠ

ZŠ a MŠ Radvanice

Mateřská školka

13. 12.

15.00

,,Vyhlášení Vánočního

Pension Radvanice,
VOX z. s.

Pension Radvanice

turnaje v karambolu”

17. 12.

16.00

Vánoční vystoupení žáků ZŠ ZŠ a MŠ Radvanice

18. 12.

16.30

Předvánoční koncert

20. - 21.
12.

Jídlo za 50%

ZŠ a MŠ Radvanice,
OÚ Radvanice
Pension Radvanice,
VOX z. s.

Pension Radvanice
(multifunkční
tělocvična)
Kaple Sv. Jana
Křtitele
Pension Radvanice

20. 12.

15.00

Nejlepší vanilkový rohlíček

SDH

Hasičárna

24. 12.

10.00

Čekání na Ježíška

SDH

U kostela

31. 12.

19.00

Silvestr

Jestřábí jezdci

Jestřábí chýše

31. 12.

19.00

Silvestr

Pension Radvanice,
VOX z. s.

Pension Radvanice

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně ště'í,

Vránová Helena

82

Šrámková Eva

70

Čermáková Grazyna

65

Longauer Milan

60

Šír Josef

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

z(aví a životní pohody.

Pokračování na str. 4
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Přehled o činnosti jednotky SDH Radvanice
za rok 2014
V tomto roce jsme museli vyjet 3 x na požár, 1x na technickou
pomoc.
neděle dne 16. 3. - požár lesa v Radvanicích 1 hod/10 lidí
neděle dne 16. 3. - technická pomoc při likvidaci stromu přes cestu
v Radvanicích za vodojemem 1/5
neděle dne 27. 7. - požár kontejneru ve Slavětíně 1/7
pondělí dne 8. 9. - požár stodoly ve Zdoňově 3/5
Dále: 1x pomoc při přívalovém dešti (odčerpání a proplach odtoků)
2x likvidace sršňů
U všech výjezdů jsme vyjížděli velmi rychle a vždy před limitem i v dostatečném počtu.
V září proběhlo cvičení, o kterém jsme informovali v minulém čísle.
Naše jednotka je vybavena vozidly CAS 32 Tatra 148 a novým DA IVECO. Dále máme
ponorné čerpadlo Frogy, elektrocentrálu Heron, 8 ks dýchacích přístrojů Saturn,
motorovou pilu Husqarna, 2 vozidlové a 1 přenosnou radiostanici Motorola a 4 kapesní
pojítka.
Vzhledem k tomu, že byl zprovozněn nový rozhlas v obci, ale i v jiných lokalitách, kde
dříve nebyl, tak je tento rozhlas propojen se sirénou pro hasiče.
Nyní je vše na systému svolávání jednotky hasičů dokončeno. Při každém spuštění sirény
bude houkání probíhat nejen ze sirény ale i z místního rozhlasu.
Pravidelně se zúčastňujeme soutěží a provádíme potřebná školení hasičů.
A na závěr mi dovolte, abych vám oznámil, že novým velitelem naší jednotky je pan
Petr Lukášek.
Blíží se vánoční svátky, a proto bychom rádi upozornili na nebezpečí bytových požárů od
adventních věnců, svíček apod. Proto je nutné, aby jste je nenechávali hořet bez dozoru.
Zároveň žádáme, aby chalupáři a „domkaři“ nechali popel řádně zchladnout a potom ho
teprve vysypali do kontejnerů.
Za dodržování požárních předpisů vám hasiči děkují.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2015 přejeme hodně štěstí
a pevné zdraví.
Za SDH Radvanice Milan Dufka
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bývalý velitel a prevent-ta obce

takovou spoustou soutěžících. To je další
ze znaků velké soutěže.
•••
Nás vedoucí překvapila snad jen menší
neorganizovanost soutěže, ale to vše byla
V sobotu 8. 11. 2014 se výběr hasičského
věc pořadatelů. Byli jsme trpěliví. Běželo
kroužku, především starší děti, rozjel na
se ve čtyřech drahách. První se na start
poslední letošní šedesátkování. Tentokráte
postavila Nikola Zubričanová. Letos jí
do matičky všech měst - Prahy.
to běhalo, tak co odvezeme si alespoň
V kolik hodin kdo vstával? Netuším.
„osobáček“? Medaile by nás ani nenapadla,
Od hasičské zbrojnice jsme odjížděli ve
4,30 ráno. Vlastně později, protože někteří ale snížit cenné vteřinky ze svých osobních
si zapomněli sálové boty, že Kubo a Lenko! rekordů, to byla výzva tohoto dne. Nikola
dala parádní kladinu, vůbec nejlepší za
První znak velké nervozity, se kterou
letošní sezónu, menší zaváhání na
se neustále potýkáme. Proto jezdíme
rozdělovači. Je to tam!!! Radujeme se.
a soutěžíme. No hlavně taky proto,
Osobní rekord 16,45. Druhý pokus, již od
abychom se potkávali s kamarády, které
máme dnes již po celé republice, a abychom startu klidnější, bohužel vypadnutí
prodali své snažení u hasičárny. Před touto proudnice poznamenal výsledek. Bereme
čas první a vážení ten stačí na 7. místo
soutěží jsme už moc netrénovali, pro
z 94 startujících. Skvělé!!!
nepřízeň počasí, ale co vedoucí neustále
Kategorii mladších chlapců neobsazujeme,
opakovali „zapomeňte na to, že okolo vás
sledujeme výkony kamarádů, fandíme,
stojí 560 soupeřů a běžte si jen tak pro
hrajeme karty, čekáme. Je to tu. Kategorie
radost poslední závod roku”.
starších dívek. Iveta Panochová je
Hala Stromovka nás vítala s východem
připravena na startu. Předchozí závod
slunce. To jsme netušili, že celý den až do
poznamenalo zranění. Radvanické
tmy strávíme v hale samotné. Na soutěž
bylo přihlášeno 560 soutěžících ve čtyřech šedesátky ukázaly, že umí běhat i za 13.
kategoriích. Asi poprvé děti na prsou nesly Nádherná kladina, obrovské zaváhání na
rozdělovači … Ivka už trénuje na jiném
startovní čísla 68, 86, 94, 104 apod. Tato
materiálu a to bohužel tomuto závodu bylo
čísla opravdu tlejí v kancelářích, protože
na škodu. Možná i tlak, že je to opravdu
jednu kategorii nejsme schopni obsadit
poslední šedesátka v nadějné kariéře?
Druhý pokus….opět obrovské
zaváhání na rozdělovači. Čas, který
by na menší soutěži stačil na medaili,
bohužel ve startovním poli 150
dívek, Ivetku řadí do první
padesátky. Lenka Vanclová není ani
nervózní, ani hyperaktivní. Umí
nádherně běhat, ale moc si nevěří.
Kdyby se na jejím čele objevovala
písmenka, tak na startu by tam
běželo:

Memoriál Marty Habadové

Pokračování na straně 6.
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Pokračování ze strany 5.

„Když teda jako chcete, abych běžela, tak já poběžím…“ Nervozita v týmu stoupá.
I chlapci po pětihodinovém čekání pochopili, že je asi ten dnešní běh nemine. Lenka dává
nádherné břevno, kladina klasika a práce na hadicích dobrá. Rozdělovač špatně, čas vyšší
než jindy. Pro nás vedoucí dala pěkné pokusy. Chtělo by to trochu života do běhu. Škoda,
veliká škoda. Na startu čeká Denisa Fajkusová. To je nejvíce nervozitě podléhající
závodnice. Deniska je kus ženské, ale umí nádhernou kladinu. Po odstartování prvního
pokusu si škrtá o břevno, toto vyrovnává, kladina, práce na hadicích. U rozdělovače ruce
jako kdyby neposlouchaly, nervozita Denisce prostě neprospívá, rozdělovač trefený
napotřetí a cíl. Druhý pokus: břevno opatrněji, po první kolizi, a opět nervozita na
rozdělovači. Nevadí. Je v cíli zdravá a pohodová, usmívající se Deniska, jak ji všichni
známe. To, že padla ostřejší poznámka v cíli, to jsem slíbila, že do zpravodaje nenapíšu,
tak to tedy nepíši. Pokračujeme ve zdlouhavém, unavujícím závodě.
Na řadě jsou další naše poklady. Jakub Klabík měl za úkol zvládnout dnešní závod
v pohodě bez úhony na zdraví. Ještě ve čtvrtek se potýkal s namoženým břišním svalem.
Dohodli jsme se, že to dneska zkusí na pohodu. Úkol splnil. Dokonce si troufl i na pokus
druhý, kde bohužel po dopadu z bariéry bylo vidět bolest. Statečně pokus dokončil. Tak
jak ho známe pohodový, snažící se kluk, překonávající sám sebe. Kryštof Krajniak má
startovní číslo 45. Jak moc hluboko zůstane ve startovním poli? Start je pohodový a
rychlý, bariéra 150 cm skvěle provedena, jen prostě pomalá. Obrovsky lehce dobrá
kladina, rozdělovač a cíl. Spokojenost. Padl osobní rekord. Taneček v cíli. Upozornění
vedoucích na menší nedostatky. Druhý start s větší pohodou. Na bariéře jakoby si Kryštof
ještě z výšky prohlížel své soupeře. Tam je jeho obrovská rezerva. Až tohle Kryštof pokoří,
tak mu budou bezesporu patřit čela výsledkových tabulek. Vyrovnaný rozběh. Parádní
rozdělovač, ba přímo ukázkový jakoby na dráze ani neležel, a cíl. Pohled na časomíru plný
očekávání, běželo se mu skvěle. Další osobní rekord!!! Pokus zakončen a to tato hala ještě
neviděla “vítězným tanečkem“. Tak to je celý náš Kryštof!!! Nervozitu udržel na uzdě
nejlépe ze všech dnes startujících. Celkově 27. místo ze 150 startujících. Dost dobré!!!
Tak hoši, co na tento pokus odpovíte? Najednou nás přepadla tréma, jako když na nás
hodíte deku, tedy na zbytek našeho startovního pole. Na startu je připraven Robert
Svoboda. Bariéra průměr, krásná kladina a to by nikdo nevymyslel. Věc, kterou už
nedělají ani malé děti, tak to Robert dneska vymyslel. Totálně špatným odhozením středů
hadic ublížil svému poměrně zdařilému pokusu. Rozhodil sám sebe, neměl dostatečný čas
na práci na rozdělovači, cíl. Důkladná domluva ze strany vedoucích, no to mě opravdu
překvapilo. Tak další koncentrace. Pokus druhý. Teda Roberte, to fakt není možné?!
Nádherný pokus, zlepšení na kladině až do práce na rozdělovači. Tentokrát TO Robert
vypiloval. Chybu z prvního pokusu udělal ještě kvalitněji o metr blíže k rozdělovači, takže
to už mu vůbec nezbyl prostor na kvalitní nástup na práci na rozdělovači. Na hlavách nám
přibývá další šedivý vlas. To prostě nevymyslíte. Budeme tomu tedy říkat nervozita.
Posledním na startovním roštu z našeho pole je Adam Zachoval. Nováček. Poprvé na
takto obrovské soutěži, viditelně nejvíce nervózní. Na startu je neklidný. Nedokázali jsme
ho zklidnit. Vyděšený ze soupeřů, prostě prožíval první velký start.
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Pokračování na straně 7.

Pokračování ze strany 6.

Bariéru má Adam nejlepší v týmu, hadice, kladina, kterou umí přirozeně
perfektně a ... několikrát trefování na rozdělovač. V cíli Adamovo
viditelné zklamání, vytratil se jeho úsměv. Vysoká postava se přihrbila,
očividně se chtěl schoulit do kouta. No nic. Povzbuzujeme ho k pokusu
druhému. Na startu opět obrovská nervozita. Vidíme obrovský neklid.
Omlouvá ho jeho krátká hasičská kariéra a malý počet ostrých startů. Bariéra, kladina,
no a ten dnešní rozdělovač byl snad pro všechny prostě zakletý. Zdaleka nezůstal na
konci startovního pole. Ale pro dnešní den to nebyl Adam, jak ho známe. Veliká škoda.
Poslední balení hadic.
Velkou pražskou soutěž máme za sebou. Venku už je opět tma. Ještě zafandíme
a podpoříme našeho kamaráda Míru Marečka. Balíme.
V týmu panuje pohodová nálada. Jeli jsme si to užít. Jsme unaveni a rádi se vracíme
domů do Radvanic, o něco zkušenější se spoustou dojmů, bohatší o kontakty na další
nové kamarády.
Julka a Mirka
U hasičárny jsme okolo osmé hodiny večerní.

Mikuláš, čert a anděl
Služba pro rodiče
Chcete-li využít služeb Mikuláše, čertů a andělů
volejte včas na telefonní čísla:
Pro větší děti = větší čerti
Petr Pěkný: 773 618 083
Pro děti menší = menší čerti
Miroslava Zubričanová: 608 519 332
Julie Burdychová: 605 953 679

O nejlepší vanilkový rohlíček
Hasičské děti srdečně zvou své rodiče nebo třeba i prarodiče na
předvánoční setkání v sobotu 20. prosince od 15,00 h, které se
bude konat v hasičárně. Děti mají připravený program pro své
rodiče. Maminky prosíme o vzorek vánočního cukroví na
ochutnání.
Těší se na vás vaše děti společně s hasiči.

Čekání na Ježíška
Tradičně, již po „hodněněkolikáté“.
Na Štědrý den 24. 12. v 10,00 u kostela.
Pojďme společně s našimi dětmi Ježíškovi naproti, po cestě přes
krmelec s dobrotami pro zvířátka, přes horkou medovinu na
boudě u turistů, když počasí dá až na rozhlednu a zpět pod vánoční stromeček.
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Školní
dýňování
Dne 21. 10. 2014 v naší
školní jídelně proběhlo
dýňové tvoření.
Děti si vyřezaly krásné
dýňové strašáky,
ochutnaly dýňový
koláč, který byl pro
ně a jejich doprovod
připraven. Jeho vůně
zpříjemnila i tvoření
dekorací z papíru.
S dýňovým strašákem
a netopýry jsme se
rozcházeli do
podzimního večera.
Děkujeme všem, kdo
přišli a užili si příjemné
odpoledne.

kolektiv školní jídelny

Sběr papíru překonali jsme sami sebe :-)
Během dvou dnů (13. a 14. října), kdy na naší škole probíhal
sběr papíru, jsme pořídili naplnit 4 přistavené kontejnery
neuvěřitelnými více než šesti tunami této suroviny. Děkujeme
všem zapojeným žákům a samozřejmě také jejich rodičům,
prarodičům, známým a kamarádům, bez jejichž vydatné
pomoci bychom takového výsledku nemohli dosáhnout! Velké
poděkování patří též zaměstnancům a všem ochotným
jedincům i institucím (knihovna), kteří se do sběru zapojili!
Nejlepší sběrači (prvních deset):
1. Veronika Doležalová 1005 kg
2. Zdeňka Nechvílová 462 kg
3. Leoš Mádr
314 kg
4. Ondřej Vojáček
299 kg
5. Václav Kůs
278 kg
6. Patricie Cicvárková 271 kg
7. Lucie Tyšerová
252,5 kg
8. Adéla Stonjeková
224 kg
9. Adam Zachoval
205 kg
10. Veronika Paťavová 203 kg
Soutěž tříd:
1. místo 6. třída
2. místo 8. třída
3. místo 4. třída

2259 kg
723 kg
511 kg

Sběrové zápolení pedagogického sboru vyhrála paní učitelka
Diblíková se 766 kg. Pan ředitel s 80 kg získal „bramborovou
medaili“ a má pro příště co dohánět, protože příklady táhnou!
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Ing. Iljana Beránková, ho)odářka školy

Tajný výlet
Naši nejlepší sběrači starého papíru se opět
zúčastnili tajného výletu. První v pořadí,
Veronika Doležalová, si ze tří možností
vybrala návštěvu IQ PARKU v Liberci.
Spolu s ní se výletu zúčastnili žáci
umístění na druhém a třetím místě Zdeňka Nechvílová a Leoš Mádr.
Na cestu jsme od naší školy vyrazili okolo
osmé hodiny ranní. Vzhledem k tomu, že
jsme se drželi zpracovaného cestovního
itineráře (mapy.cz), dojeli jsme na místo
určení něco málo po desáté hodině. Po
rychlém určení světových stran a
zorientování mapy :-) razíme ulicemi
Liberce a přicházíme do cíle naší cesty –
IQ PARK.
Chtěli bychom Vám všem sdělit, co jsme
všechno zhlédli, s čím vším jsme

pracovali, co všechno jsme si mohli na
vlastní kůži vyzkoušet, … ale na to má
Radvanický zpravodaj málo stránek :-)
Prohlídka nám zabrala něco přes tři hodiny
a stále bylo co objevovat a neustále se bylo
k čemu vracet! Tak snad za vše bude
hovořit pár fotografií v RZ a zbytek na
www.zsradvanice.cz/fotogalerie.
Mgr. Robe. Ha/r

Tímto bychom vás chtěli pozvat na:

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ, které se bude konat v úterý 9. 12. 2014
v 15.00 ve školní jídelně.
Budete si moci vyzkoušet výrobu adventních věnců. Přírodniny
poskytneme. Vezměte si s sebou korpus (základ věnce), případně zápichy
a svíčky. Pokud chcete mít na věnci výrazné ozdoby a mašle, vezměte si
je také s sebou. Děti si zkusí upéct svou minivánočku.
Malé občerstvení bude zajištěno.
Těsí se na vás kolektiv školní jídelny a )ol.
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Srdečně Vás zveme na:

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY ve středu 17. 12.
2014 v 16.00 hod., který se koná v sálu ALIVA v Pensionu Radvanice.
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ve čtvrtek 18. 12. 2014 v 16. 30 hod.,
který se koná v kapli sv. Jana Křtitele. Koncet se koná ve spolupráci s OÚ
Radvanice.
Vystoupí zde ZUŠ A. M. Buxton Úpice a děti a žáci ZŠ a MŠ Radvanice.
Vstupné dospělí 20,-, děti dobrovolné.
vás.
a
n
e
e s
Těším

MATEŘSKÁ ŠKOLKA INFORMUJE
Po třech měsících stavebních prací kolem naší školky, kdy nám vyměnili všechna okna,
vchodové dveře, zateplili školku a dali jí krásnou barvičku, bychom chtěli všichni
poděkovat firmě INFRASTAV STAVEBNÍ SPOLEČNOST Trutnov, ale také všem
rodičům za trpělivost a ochotu v těch nejnáročnějších dnech si nechat své děti doma.
Dnes máme školku krásnou
a už ji můžeme s dětmi jen
vyzdobit na den otevřených
dveří, který bude v sobotu
13. 12. 2014 od 9,00 do 11,00
hodin. Přijďte všichni,
maminky, tatínkové, babičky,
dědečkové, ale i ti, kdo u nás
své děti nemáte, nebo jste již
měli, podívat se na krásné
prostory, které s dětmi
využíváme na hry, cvičení,
stolování a spinkání.
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Renáta Kašparová

Turistický oddíl
mládeže

Náš TOM v letošním roce
navštívil spoustu
zajímavých míst. Ještě nás
letos čekají vánoční trhy
v Janských Lázních, kde si
můžou děti dárky
vlastnoručně i vyrobit.
A také v prosinci
navštívíme Technické
muzeum a vánoční trhy
v Praze.
Příští rok se zapojíme do
putování po Krakonošově
království sběrem razidel
do Cestovního glejtu. Ti,
jenž budou putovat po
Krakonošově království
a pro radost svou objevovat
krásy východních Krkonoš,
mohou při svém putování
nalézti i místo, kde je
Krakonoš odmění. Každý
držitel cestovního glejtu je
povinen se řídit desaterem
Krakonošova království.
Rádi přijmeme mezi sebe
nové členy nejen z řad dětí,
ale i rodičů. Pokud máte
zájem o členství v TOM,
může se přihlásit u paní
Dubnové na e-mailu
m.dubnova@volny.cz.
Další informace o TOM
a akcích, které jsme pro
děti již připravili, najdete
na
www.loupeznicizbrend.estr
anky.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků se konalo v sobotu 8. 11. 2014 na OÚ. Paní
Renata Mihulková v tento den s potěšením přivítala 8 z 9
dětí, které byly pozvány.
Byly přivítány tyto děti:
✴ Bořek Kašpar s rodiči Lenkou a Tomášem Kašparovými
✴ Barbora Efenberková s maminkou Ivetou
Efenberkovou
✴ Anna Zamazalová s rodiči Zdeňkou a Michalem
Zamazalovými
✴ Jonáš Matěna s rodiči Olgou a Josefem Matěnovými
✴ Štěpán Řezníček s maminkou Lenkou Seňkovou
a tatínkem Ottou Řezníčkem
✴ Petr Pospíšil s rodiči Ditou a Jiřím Pospíšilovými
✴ Ondřej Vlk s maminkou Kateřinou Sedláčkovou
a tatínkem Tomášem Vlkem
✴ Antonín Krajniak s maminkou Janou Oswaldovou
a tatínkem Lukášem Krajniakem
Rodiče a jejich příbuzní se podepsali do pamětní kroniky,
maminky přijaly kytičku a dárky pro své krásné děti jako
upomínku na dnešní dopoledne s přáním, aby naši malí
občánkové vyrůstali ve zdraví a štěstí.
Přišly mezi nás i děti z MŠ s paní učitelkou Gultovou, aby
své budoucí kamarády také přivítaly. Připravily si pro ně
hezké a úsměvné vystoupení.
Focení u kolébky ukončilo naše slavnostní setkání.
Děkuji dětem z MŠ, pí uč. Gultové, fotografovi p. Láskovi
a členům SPOZ.
Miluše Světlíková

Míla Dubnová,
ved+cí TOM
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Vážení a milí čtenáři radvanického zpravodaje, další kalendářní
rok je za námi. Jelikož toto číslo je poslední v tomto roce, chtěl
bych touto cestou za motoklub „Jestřábí jezdci“ popřát všem
dobrým lidem pěkné prožití svátků vánočních a bohatého
Ježíška. Pěkně prožitého Silvestra a všechno nej… nej do
nového roku, ve kterém bychom byli rádi, kdybyste nám
zachovali přízeň. Rovněž i do redakce radvanického zpravodaje
přejeme mnoho úspěchů v novém roce a hodně spokojených čtenářů. Dovolte, abych vám
přiblížil akce, které proběhly v měsíci říjnu.
Jestřábí zavírák – jako již tradičně jsme letos ukončili motosezónu pomyslným zavíráním
silnic. Letošní zavírání bylo o týden posunuté, tak aby bylo v jednom dni s festivalem „Last
Summer“. Trochu jsme riskovali, ale nakonec to dopadlo, sníh nenapadl. Na spanilou jízdu se
nakonec vypravilo cca čtyřicet motorek. I když nebyl sníh, teplo ten den mělo dovolenou.
Trasu jsme nakonec zkrátili na přijatelné kilometry vzhledem k počasí. Uznání a poděkování
patří všem, kteří se k nám vydali a tento každoroční akt s námi absolvovali. Díky a už se
těšíme na otvírání, to bude určitě tepleji.
Last Summer 2014 – další ročník bigbítového festivalu, který po zdařilém loňském ročníku
u nás opět pořádali „Klub českých turistů Úpice a PRO – DOMA spol. s. r. o.“ za
podpory dalších sponzorů a mediálních partnerů. Pro letošní ročník si pořadatelé tzv.
sáhli do žhavých uhlíků ohně českého rocku a bigbítu a to v podobě skupin:
KRAUSBERRY a Vilda Čok se skupinou BYPASS, ale ani další vystupující kapely:
NEODŮVODNITELNÁ LÍTOST, WHATROCK a tradičně na tomto festivalu vystupující
Pepa Lábus a SPOL. ukázaly a předvedly perfektní vystoupení a již od prvních odehraných
tónů si získávaly přízeň posluchačů. Na své si přišli všichni milovníci dobré a kvalitní
muziky. Teď už nám nezbývá než se těšit na další ročník tohoto festivalu. Děkujeme všem,
kteří se přišli bavit a zpříjemnit si sobotní večer. Fotky z těchto akcí jsou opět na našich
stránkách www.jestrabijezdci.cz
Divadelní vystoupení Představení se mělo uskutečnit 7. listopadu. Bohužel tři dny před
vystoupením onemocněla představitelka hlavní role. Omlouváme se. Snažíme se zajistit
divadelní vystoupení ještě do konce roku. Pokud jednání dopadnou dobře, budeme o akci
včas informovat na plakátech.
Akce v prosinci
Vánoční posezení s ochutnávkou doma vyrobených bramborových salátů se uskuteční
dne 26. 12. od 17,00 hod. v „Jestřábí chýši“. Klidné posezení po vánočním shonu při
sklence svařáku nebo něčeho jiného. Vyhodnocení a ocenění nejlepších štědrovečerních
salátů. Vstupné zdarma.
Oslavy silvestra - rozloučení se se starým rokem a přivítání nového roku v „Jestřábí chýši“.
Večer plný soutěží, vystoupí a zahraje skupina „BEZOBAV“ na střídačku s reprodukovanou
hudbou. Propijeme a protančíme se do Nového roku. Půlnoční překvapení. Prosím zájemce,
kteří s námi chtějí strávit poslední den v roce, zajistěte si rezervaci do 20. 12. 2014. u pí
Krajniakové nebo u pí Cinkové. Vstupné je 200,- Kč. V ceně vstupného je občerstvení
formou švédského stolu. Začínáme v 19,00 hod.
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Za motoklub Jestřábí j1dci pr1ident Štefan Krajniak

Prvního listopadu jsme jako již tradičně
pořádali Halloween pro děti, tentokrát se
strašidelnou stezkou. Báli se i někteří
rodiče :-).
Děti se sešly v 16 hod a začaly za pomoci maminek, tatínků a babiček
dlabat dýně. Každá dýně dostala tajné číslo a putovala na výstavu. Naši strašidláci pak
měli za úkol dýně ohodnotit. Dýně s nejvyšším počtem udělených bodů vyhrály. Na
stupni vítězů se umístily dýně Adrianky Loyové, Natálky Kinclové a Denise Doulíka.
Po vyhodnocení soutěže se děti vydaly na strašidelnou stezku plnou nástrah a strašidel –
děti potkaly pavouky, myši, létající kostlivce, mrtvoly, bláznivého doktora a jeho sestřičku
za doprovodu strašidelných zvuků a na konci stezky, u rakve ve sklepě, je čekal hrabě
Drakula a kostra mrtvého knížete. Jako odměnu za statečnost si děti z rakve vytáhly
balíček se sladkostmi. Musím konstatovat, že tentokrát byla stezka opravdu strašidelná
a odvaha dětí mě překvapila.
Po absolvování stezky se děti seřadily na
diskotéce a naši strašidláci vybrali tři
nejstrašidelnější masky zúčastněných dětí.
Všechny masky byly strašidelné a určitě
maminkám a dětem daly velkou práci, ale
soutěž je soutěž a strašidláci vybrali jako
nejlepší masku Adrianku Loyovou, Moničku
Švorcovou a Nikču Fajkusovou. Podvečer
jsme zakončily pouštěním lampionů štěstí.
Naší akce se účastnily i děti z Jaroměře
a zastupitelka Královehradeckého kraje paní
Bc. Zdeňka Šárová a byla nadšená, jelikož
u nich se bohužel taková akce nekoná a máme
její veškerou podporu, což mě těší. Děkujeme všem, co s námi přišli strávit podzimní
odpoledne a těšíme se na příští rok.
Týden po Halloweenu patřil našim seniorům, kteří se sešli na ,,Tradičním podzimním
tanečním odpoledni“, které pořádáme ve spolupráci se SPOZem. Sešlo se asi 30
místních důchodců. Přívitali jsme je pozvánkou na další akce, které pro ně a pro občany
naší vesničky pořádáme. Potom už začala hudební produkce Honzy Rulíka a Ády
Těžkého. Parket se krásně plnil a dámy a pánové si užívali tance a zábavy. O přestávkách
jsme tanečníkům krátili čas promítáním fotografií z našich akcí, jako byl Hornický den,
pořádaný v září, soutěž v akrobatickém rock and rollu, konaná v půlce října a Halloweenu
z předešlého týdne. Zábava pokračovala do večerních hodin a myslím, že akce byla opět
povedená. Je to jedna z mála akcí konaná pro seniory v naší obci, proto ji na jaře budeme
opakovat.
Dále bych vás ráda pozvala na další akce pořádáné VOXem Radvanice z. s. a Pensionem
a restaurací Radvanice.
Je to Vánoční koncert Kamily Nývltové, rodačky ze Rtyně v Podkrkonoší a vítězky
soutěže X Faktor, která zpívá v muzikálech Kleopatra, Dracula, Aida a dalších. Koncert
se koná 4. 12. od 18:00 hodin na našem víceúčelovém sále se stolovou úpravou
a obsluhou.
Pokračování na straně 14.
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Pokračování ze strany 13.

Přijďte se v adventním čase odreagovat od každodenního shonu
a odpočinout si od starostí všedního dne.
Společně s SDH Radvanice jako každý rok pořádáme ,,Mikulášskou
nadílku pro děti“. Tento rok bude v neděli 7. 12. od 14 hod.
V sobotu 13. 12. od 15 hod. je slavnostní vyhlášení ,,Vánočního turnaje v karambolu“.
O víkendu 20. 12. - 21. 12. vás zveme na ,,Jídla za 50%“- náš tradiční dárek pro Vás.
Ti, kteří nestihli ochutnat dobroty z nového jídelního lístku, mohou přijít vyzkoušet
kvalitu našich kuchařů.
Na závěr roku tu máme Silvestr – tentokrát ve stylu 20. let. Na 19. hodinu bude připraven
welcome drink, raut se spoustou dobrot, čokoládová fontána s ovocem, lahev sektu,
tombola, tanec, zábava, soutěže a ohňostroj. Vstupenky v předprodeji do 24. 12.
za 500,- Kč.
Je tu prosinec, konec roku 2014, který byl plný změn, pro někoho dobrých, pro někoho
zlých. Pro nás to byl rok plný pracovních úspěchů a náš víceúčelový sál přinesl další
možnosti rozšířit naše pole působnosti. Dostal sebe i obec Radvanice do podvědomí
sportovního světa, díky prvnímu ročníku soutěže v akrobatickém rock and rollu ,,WHITE
CUP“, který se opravdu vydařil. Přijelo 160 soutěžících a připravili nám krásnou
podívanou a zábavu po celý soutěžní den. Už teď se těším na další ročník a doufám, že
nám bude tentokrát zastupitelstvo více nakloněno a přispěje i z grantového programu na
tuto sportovní akci. Ještě jednou děkuji Tomáši Kašparovi a firmě Rest Tu, která se jako
jediná místní firma podílela na sponzoringu a veliteli SDH Radvanice Petru Lukáškovi za
zapůjčení lavic. Kluci díky, máte to u nás. Příště rádi pomůžeme my vám :-). Můj dík patří
i místní základní škole, panu řediteli Hagerovi, pedagogickému sboru a dětem, kteří
s námi spolupracují a těším se na další pěknou spolupráci v letech nadcházejících.
Všem našim zákazníkům a čtenářům zpravodaje chci popřát krásné a klidné Vánoce,
mnoho úspěchů, zdraví, lásky a splněných přání v novém roce 2015 a děkuji vám z celého
srdce za přízeň. V příštím roce nashledanou u nás!:-)
za VOX Radvanice z. s. a Pension a restauraci Radvanice
Petra Spi3erová

Omezení ordinační doby
Dne 22. a 23. 12. 2014 v pondělí a úterý - nebude v provozu ordinace
praktického lékaře v Radvanicích, Chvalči a Jívce.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici
v Trutnově.
Děkujeme za pochopení.
MUDr . La4slav Záveský
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ZDRAVOTNÍ OKÉNKO
Dobrý den. Máme tu v pořadí druhé zdravotní okénko.
To, co děláme pro své zdraví fyzické i psychické, je podle mne to
nejdůležitější, co v životě můžeme dělat. Neboť si pak ten život
můžeme užívat.
Cvičení
Myslím si, že pokud se naučíme správně hýbat, může být pro nás každá denní pohybová
i polohová činnost cvičením.
Pokud nemáte fyzicky náročnou práci, je jedna hodina cvičení denně optimum. Je lepší
cvičit 20 minut 5 krát týdně než 2 hodiny jednou za týden. K hubnutí je třeba minimálně
1 hodina denně vkuse například rychlé chůze, běhu, jízdy na kole, plavání apod.
Cvičení jako Jóga, Tchai čchi, Čchi kung jsou aktivitou, která vám pomůže dosáhnout
pohody tělesné i duševní a povede vás k vašemu dalšímu rozvoji a poznání.
Každý den si zacvičte tato jednoduchá cvičení.
První cvičení:
Pohodlně se postavte a udělejte předkyv hlavy (zatlačte bradu do krku tak, aby jste ji
nepředkláněli, ani nezakláněli), z tohoto předkyvu otočte hlavu do jedné strany a vraťte
zpět do předkyvu. Poté otočte hlavu na druhou stranu a zase vraťte do předkyvu. Dále
zakloňte hlavu a vraťte zpět do předkyvu. Předkloňte hlavu a vraťte zpět do předkyvu.
Ukloňte hlavu na jednu stranu a zpět do předkyvu, ukloňte hlavu na druhou stranu a zpět
do předkyvu. Udělejte každý cvik 12 krát.
Druhé cvičení:
Ve stoje volně svěste horní končetiny a poté kružte rameny dopředu 12 krát a pak dozadu
také 12 krát.
Třetí cvičení:
Pohodlně se postavte, mírně pokrčte kolena, dejte špičky mírně k sobě, ruce v bok
a pomalu kružte trupem na jednu stranu (12 krát) a pak na druhou stranu (12 krát). Když
se otáčíte dozadu, tak se nadechujte a když jdete dopředu, tak vydechujte. Při otáčení
nehýbejte s pánví, kyčlemi a koleny.
Jenom drobná poznámka k chůzi: po rovných tvrdých površích choďte v měkkých botách
- nechoďte na boso (v trávě a v lese to prospívá). Při chůzi se nepředklánějte a držte hlavu
v předkyvu a buďte mírně prohnutí v bedrech směrem dopředu a zadek vystrčte mírně
dozadu.

MUDr . La4slav Záveský
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