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25. RADVANICKÝ
ZPRAVODAJ

Informace z 5. zasedání zastupitelstva
obce
Páté zasedání zastupitelstva obce Radvanice se uskutečnilo koncem
března.
Úvod patřil jednatelce společnosti BYTY Radvanice s. r. o. pí Knaiflové,
která v rámci valné hromady společnosti přednesla zprávu o činnosti společnosti, finanční
plán na rok 2015 a výsledky hospodaření za rok 2014. Zastupitelstvo schválilo účetní
závěrku společnosti BYTY Radvanice s. r. o., kde příjmy byly 5.082.432,82 Kč, výdaje
byly 5.065.148,34 Kč a výsledek hospodaření je +17.284,48 Kč.
Dalším bodem jednání byla přijata rozpočtová opatření vzhledem k pohybu finančních
prostředků v rámci rozpočtu obce.
Jedním z bodů jednání bylo hlasování o schválení pronájmu nebytových prostor v č. p.
173 – bývalá prodejna použitého textilu. Zastupitelstvo obce se rozhodlo pronajmout tento
prostor pí Sládkové se záměrem pokračovat v prodeji textilu a galanterie, dále s nabídkou
opravy oděvů, zakázkového krejčovství, šití bytového textilu a výroby úpletového zboží.
Následoval bod různé, do kterého byla vložena diskuse. Panem Lindauerem byl položen
dotaz právě na tento bod. Podle jeho vyjádření se v bodě různé objevují skryté záležitosti
k projednání. Odpovězeno mu bylo, že obec samozřejmě nemá a ani nemůže nic skrývat.
Záležitosti prodeje obecního majetku jsou vždy předem schváleny záměrem, který
je vyvěšen v zákonné lhůtě v úředních deskách obce. Bod různé není výjimkou ani
u ostatních obcí. Většinou jsou do něj vkládány záležitosti, které nesnesou odkladu
k projednání a obecní zastupitelstvo je o nich předběžně informováno.
Pan Takáč dále v diskusi konstatoval, že majitelé psů stále zanedbávají svou povinnost
odstraňovat exkrementy po svých miláčcích na veřejných prostranstvích. Tento problém
je přetrvávající a je hlavně o mentalitě jednotlivých majitelů psů. Snahou obce bude
vyvěsit v obci sáčky na psí exkrementy.
V závěru zasedání byla starostou obce přednesena krátká zpráva o činnosti obecního
úřadu. Byla podána informace o účasti na schůzce s PČR, kde byla vedoucím obvodního
oddělení PČR přednesena zpráva o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
obvodu TU. Zároveň bylo sděleno, že po personálním posílení obvodního oddělení bude
zvýšena kontrolní činnost v obcích na základě diskuze o problémech (měření rychlosti,
bezpečnost, drogy, prevence).
Dále proběhlo v prostorách MÚ Trutnov školení v oblasti krizového řízení při
mimořádných událostech a krizových situacích, seznámení s bezpečnostním systémem
státu, analýza ohrožení území, plány činnosti obcí, IZS a JSDH, činnost povodňových
orgánů obce.
Koncem dubna proběhla preventivní prohlídka místních toků protipovodňovou komisí.
Případné nedostatky budou řešeny následně.
Starosta se jako člen zúčastnil komise pro výběr grantů ze SOJH. Z obce byly podány
2 žádosti o grant, částečně bylo vyhověno oběma žadatelům.
Pokračování na str. 3.
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Pokračování ze str. 2.

Úřadem práce ČR v Trutnově bylo nabídnuto v rámci aktivní politiky
zaměstnanosti uzavření smlouvy na poskytnutí pracovníků v rámci veřejně
prospěšných prácí v obci. Na základě této možnosti byla podána žádost
a pravděpodobně od května bude sepsána nová smlouva pro umístění
dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání.
Mezi dalšími informacemi byla zpráva o uznání pojistné události v souvislosti s poničením
WC v č. p. 20 (Restaurace „U Píšťalky“ - závada byla odstraněna).
V průběhu března byly u hřbitova uloženy panely pod velkokapacitní kontejner a byl
instalován kompostér, do kterého je možno odkládat bioodpady z domácností.
V prostorách obecního úřadu byly dodělány rozvody elektroinstalace.
Květnové zasedání se uskuteční 28. 5. 2015.
Krásné májové dny.
Tomáš Němec, starosta obce

SLOVO STAROSTY
"Redakční rada tohoto zpravodaje byla oslovena se zveřejněním článku p. Lindauera,
který byl již jednou pro kolizi předmětu článku v minulosti odmítnut. Není zcela žádoucí,
aby podnikatelský subjekt zveřejňoval své názory ve společenském měsíčníku. Jelikož
bylo zastupitelstvo obce i redakční rada napadena z cenzury a totalitních praktik, byl nový
požadavek na zveřejnění článku schválen do tisku. Je jasné, že tímto se může strhnout
lavina osobních názorů jednotlivých občanů obce, ventilovaných přes tento žádaný
a dobře vedený měsíčník. Z pozice starosty obce konstatuji, že osobně dohlédnu na
zasílané příspěvky ke zveřejnění tak, aby splňovaly kriteria pravidel pro vydávání
zpravodaje. Byl bych opravdu nerad, aby se z oblíbeného a seriózního zpravodaje stal
bulvární plátek plný polopravd sloužící pro pobavení některých občanů."
Tomáš Němec, starosta obce

VAKCINACE PSŮ V OBCI
Ve středu dne 6. května 2015 se uskuteční před místním obecním úřadem vakcinace psů.
Časový plán:
• Radvanice
• Slavětín
Cena očkování:
• Proti vzteklině
• Kombinace

14:30 – 14:50 h
15:05 – 15:10 h
Kč 200,- (platnost 2 roky)
Kč 300,-
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FK BANÍK INFORMUJE
Tak a jarní část sezóny je tu.
Baník hraje první utkání na soupeřových hřištích!
Žáci zavítají na návštěvu do Úpice 11. 4. od 9.30 hod. První domácí
zápas sehrají 18. 4. od 10 hod proti celku z Rudníku.
25. 4. - Radvanice - Dolní Kalná, od 14.30 hod., 2. 5. - Vítězná – Radvanice, od 10 hod.
8. 5 - soutěžní zápas bude přeložen z důvodů konání okresních reprezentací, které se konají
v Úpici.
Soutěže se zúčastní všechny okresy z HK kraje. Z Baníku budou reprezentovat tito hráči:
Kopera M., Kopera F., Binek F., Horký A.
Do jarní části sezóny by měli za Baník nastoupit tito žáci:
Poskočil T., Kopera F., Kopera M., Binek F., Binek A. Horký A., Spitzerová A., Smyček
M., Císařovský D., Suchý M., Kult Š., Zámečník D., Tomíková B.
Za žáky také tuto sezónu nastupují borci ze Starkova proto Radvanice/Starkov!
Muži sehrají první jarní zápas v Hostinném 12. 4. od 14 hod a na druhý zápas zavítají do
Bernartic 19. 4. od 17.00!
První zápas jara doma sehrají 26. 4. od 17 hod s celkem Kuksu!
Nejočekávanější zápas v Radvanicích se sehraje 2. 5. od 17 hod: Radvanice - Chvaleč.
10. 5. Boro/Mostek B – Radvanice od 15 hod.,16. 5. Radvanice - Chotěvice od 17 hod.
Doufáme, že fanoušci vytvoří bouřlivou atmosféru a poženou naše borce k vítězství!!!
Sportu zdar a radvanickému fotbalu zvlášť.
FK Baník Radvanice

S pozdravem

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

Mádrová Helena

75

Hurdálek Blahoslav

75

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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INFORMACE OD SDH
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám touto
cestou poděkovat, že
jste si v této uspěchané
době našli chvilku a navštívili námi
pořádaný dětský maškarní karneval.
O program se nám postarala skupina
Bonifác, která vaše ratolesti vskutku
dobře zaujala. Není přeci pro rodiče
lepšího pohledu, než na rozjařenou tvář
svého dítěte.

UPOZORNĚNÍ

Další naší akcí byla Josefovská zábava, která se po
dlouhé době uskutečnila ve velkém sále Penzionu
Radvanice. Musím konstatovat, že jsme tak hojnou účast
ani nečekali. O to víc jsme rádi, že se většina z vás
příjemně bavila. Ve finále si také mnozí z vás odnesli
pěkné dárky z bohaté tomboly. Na některé se štěstí
usmálo o něco více a odnesli jste si dárky hodnotné.
Proto bych velmi rád poděkoval všem našim sponzorům,
kteří do tomboly dárky věnovali. Tímto bych chtěl
vyzvednout našeho hlavního sponzora tj. fa Android –
Asistent, která nám věnovala první tři místa.
Těšíme se na vás všechny při
další akci SDH.

S blížícím se létem bych vás
chtěl ještě upozornit na
přísný zákaz vypalování
porostů.
Dle Zákona o požární ochraně
je stanoveno v §17, odst. 3,
písm. f), že fyzická osoba
nesmí provádět vypalování
porostů.
Porušením tohoto zákona lze
udělit pokutu až do výše
25 000,- Kč.
Možná o tom někdo z vás
neví a byla by škoda možné
našetřené finance použít na
pokutu než na něco
příjemnějšího:o).
Přeji vám všem krásný květen

Petr Lukášek, velitel SDH a JSDH Radvanice
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1. LETOŠNÍ SOUTĚŽ SHD
O víkendu 28. a 29. března jsme se zúčastnili halové soutěže v Jablonci
nad Nisou, byla to naše první letošní soutěž.
V sobotu v 5.30 ráno se třemi vozy vydáváme na cestu. Už z Chvalče se ale vracíme pro
zapomenuté tretry. V Trutnově se opět řadíme do kolony a jedeme dál. Hned na prvním
kruhovém objezdu v Jablonci přemýšlíme, kterým výjezdem se vydat. Příště už budeme asi
na kruháči kroužit úmyslně. Parkujeme před halou, prší. Prezentace probíhá bez problému.
V sobotu závodí dorost - s touto kategorií letos začínáme. První absolvují svůj závod
chlapci. Běží poprvé v závodě trať dlouhou 100 m. Adam Zachoval končí 19., Robert
Svoboda 24. ze sta soutěžících.
Za střední dorost závodí Kryštof Krajniak a Jakub Klabík. Kryštof pilně trénoval na kempu
okresu Trutnov pod dozorem reprezentačních trenérů. 43. místo Kryštofa a 63. místo
Jakuba nejsou ostudou.
Za dorostenky závodí pouze Ivetka Panochová. Její hlavní závod a hned 12. místo z 80
startujících. A to mohla dopadnout i lépe, bohužel ji moje chyba na rozdělovači připravuje
o lepší čas.
Další soutěží chlapci v šedesátkování. Starujících je 160, naším cílem je udržet se v první
polovině výsledkové listiny. Kryštof je 20., Robert 32., Adam 51. a Kuba 64. Všichni
kluci reprezentují skvělými pokusy.
Vyčerpáni, po 11 hodinách v hale, přejíždíme na ubytování do sokolovny ve Smržovce.
Večeři jíme na zemi z plastu a nápoj nám asi zapomněli dodat :/.
Ráno se nevyspalí a unavení (spali jsme v šedesáti lidech v tělocvičně na zemi) chystáme
k další soutěži. Dnes budou v akci děvčata.
Lenka Vanclová zabíhá super čas, jen selhání techniky ji ochudilo o krásný výsledek.
Svůj pokus po protestu opakuje - bohužel se nezdařil tak jako první a Lenka končí 105.
Denisa zabíhá 71. místo.
Za mladší dívky závodí Nikča Zubričanová - naše želízko v ohni. Předvedla velice
elegantní oba pokusy a ze sta soutěžících končí 24.
Před odjezdem nás ještě vyleká nepříjemná situace. Robert nečekanou ranou do břicha
skolil Kryštofa. Ten upadává do šoku, na řadu přicházejí záchranáři. Končíme v nemocnici.
Naštěstí se potvrzuje jen naraženina. UFF.
Díky zpozdění cestou potkáváme část konvoje americké armády. Máme další zážitek.
Po dlouhé a uvážlivé konzultaci jsme Robertovi za neúmyslné ublížení
kamarádovi vyslovili dutku vedoucích.
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Julka

ŠKOLNÍ DRUŽINA - DĚTI
ČISTILY LES
Žáci první třídy, kteří chodí do školní
družinky, si jednoho prosluněného
březnového dne vyčistili kousek lesa, kam
si chodí hrát.
Našli jsme neuvěřitelné množství
nepořádku na tak malém kousku lesa!
Popovídali jsme si, co do lesa patří
a nepatří, a především o tom, kam se dávají
odpadky.
Pěkný čistý den přejeme!
Julie Burdychová a děti ze ŠD

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
ZŠ a MŠ Radvanice ve spolupráci s SVČ Trutnov nabízí Vašim dětem možnost strávit
první týden prázdnin (29. 6. – 3. 7. 2015) na takzvaném příměstském táboře, který je
určen dětem ve věku od 7 do 10 let.
Tábor bude probíhat v objektu a přilehlých exteriérech ZŠ Radvanice, a to denně v době
od 8.00 do 16.00 hod. Děti budou trávit čas v kolektivu kamarádů a pod dohledem
zkušených vedoucích.
Do programu budou zařazeny kolektivní hry, rukodělné činnosti, sportovní a hudební
aktivity a soutěže. Další významnou aktivitou budou výlety do blízkého okolí, návštěva
koupaliště, lukostřelba a lanové aktivity. Stravování je zajištěno ve školní jídelně (svačina,
oběd, svačina, pitný režim).
Cena tábora je 1 000 Kč. Přihlášky
Mgr. Robert Hager, ředitel školy
a podrobnější informace obdrží děti ve škole
nebo jsou k dispozici na školním webu.

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
V pátek 15. 5. 2015 nebude v Radvanicích v provozu ordinace
praktického lékaře. V akutních případech navštivte odpovídající
ambulanci v nemocnici v Trutnově.
Děkujeme za pochopení.

MUDr . Ladislav Záveský
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SPORT V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Ve čtvrtek 26. března se konal tradiční turnaj v košíkové.
Letos se nám podařilo zapojit všechny žáky druhého stupně. Soutěžilo se ve třech
kategoriích – celkem 13 družstev.
A zde jsou jména hráčů vítězných družstev:
Starší chlapci: Patrik Svoboda, Kuba Duben, Honza Bavor a Kryštof Krajniak
Starší dívky: Verča Farkasová, Aduš Fandelová, Pája Friedrichová a Káťa Suchardová
Mladší dívky a chlapci: Terka Kapitániková, Kačka Spitzerová, Ester Truxová a Terka
Baudyšová
Atmosféra v tělocvičně byla výborná, všichni bojovali ze všech sil za své družstvo
a zároveň hlasitě povzbuzovali ostatní hráče. Největší boj byl v poslední kategorii, kde
hráli chlapci i dívky. Děvčatům se podařilo po vyrovnaném boji zvítězit díky více
nastříleným košům.
Akci pro žáky připravili Mgr. Hana Diblíková a Mgr. Jan Cabicar.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Každoročně se žáci vyššího stupně účastní soutěže v recitaci. Vyberou si báseň nebo text,
který se naučí zpaměti, musí myslet na intonaci, tempo, pauzy, pokoušejí se pohrát si
s hlasem, přemýšlejí, kam dát důraz, kde naopak ztišit hlas.
Soutěž proběhla 31. března a byla věnována Měsíci knihy. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích: 6. + 7. třída a 8. + 9. třída. Musím říci, že mladší žáci byli letos lépe
připraveni. Tři žáci 8. třídy se na soutěž vůbec nepřipravili. Byl to J. Duben, M. Tomík
a J. Kovárník. Všichni ostatní si zaslouží pochvalu za své úsilí.
Výsledky starších žáků:
1. místo Nikol Pročková
2. místo Kryštof Krajniak
3. místo Andrea Holanová a Denisa Fajkusová
Výsledky mladších žáků:
1. místo Věra Štěpánková
2. místo Leoš Mádr
3. místo Adam Zachoval a Tereza Baudyšová
Velkou pochvalu zaslouží Věra Štěpánková, která vynikla svým výkonem a výrazně se
odlišila od ostatních soutěžících.

Mgr. Hana Diblíková
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ŠIKOVNÉ RUCE
I RUČIČKY
VYRÁBĚLY
VELIKONOČNÍ
OZDOBY
Velikonoční tvoření ve školní
jídelně proběhlo 24. 3. 2015.
Pro děti byly připraveny
velikonoční perníčky, které
si podle své fantazie ozdobily.
Děvčata si také zdobila líto
a chlapci pletli pomlázku.
Maminky i babičky se
potěšily velikonočním
věncem a výrobou látkových
kytiček a zápichů v podobě
motýlů.
Při dobré kávě a zákusku jsme
pak všichni společně tvořili
vajíčka z korálků a drátků.
Děkujeme všem, kteří přišli,
a těšíme se na další společné
tvoření.

PÁLENÍ
MORANY
Vynášení Morany je starodávná tradice, která se ze
starých slovanských časů dochovala až do dnešní doby.
Také děti z naší mateřské školy přivítaly jaro zvykem
zvaným “pálení Morany”.
Za odříkávání básničky a za rachocení ozvučných
dřívek, činelů, bubínků, rachtaček a jiných hudebních
nástrojů jsme vyrazili symbolicky ukončit zimu
upálením Morany. Výrobu Morany si vzala na starosti
paní učitelka Renáta. Poté jsme se vydali naší vesnicí
a zamířili k fotbalovému hřišti, kde jsme Moranu
společně upálili a vhodili do vody s přáním, aby už jaro,
společně s teplým sluníčkem, konečně zavítalo mezi
nás.
Hned po symbolickém ukončení zimy jsme s dětmi
začali nacvičovat velikonoční pásmo, se kterým jsme
zavítali do místního pečovatelského domu potěšit
babičky a dědečky. Cestou zpátky jsme se zastavili ještě
u pana starosty, v místních obchodech a ve škole. Děti
všem popřály a předaly velikonoční přáníčka, která s
pomocí paní učitelek vyrobily ve školce. Všechny děti
byly moc šikovné a za odměnu si odnesly balíčky se
sladkostmi.

Poděkování patří také všem
dárcům, kteří naše tvoření
podporují.

Jana Růžičková a
kuchařky ŠJ

Alice Zachovalová

9

BÍLÁ U BÍLÉHO TENTOKRÁT V BÍLÉM
Na Bílou sobotu - letos 4. 4. - uspořádal Klub českých turistů Úpice tradiční zahájení
turistické sezóny v Jestřebích horách a zároveň v celém Královéhradeckém kraji. Byl to již
13. ročník této akce.
První jarní setkání turistů v tradičním a lidově všeobecně známém místě křížení
turistických cest u „Bílého kolu“, na Panské cestě pod Žaltmanem, se setkalo s příznivým
ohlasem. Přesto, že jaro mělo být již v plném proudu, nás nepřekvapilo ani
15 cm sněhu. V Jestřebích horách jsme na takové změny počasí zvyklí a ani turisté nebyli
počasím zaskočeni a přišlo jich více jak 100. Díky počasí jsme mohli zaznamenat účast
pěších turistů, odvážlivců na kole ale i běžkařů. Všichni pak obdrželi „Pamětní list“
a razítko akce.
Vyzkoušeli jsme změnu času zahájení na
odpoledne a podle ohlasu účastníků tato
změna vyhovuje i jim. Mobilní bufet jsme
postavili již před 12 hodinou a postupně se
tu začali shromažďovat turisté. Ve dvě
hodiny odpoledne pak trubači ze Základní
umělecké školy v Úpici zahájili akci
slavnostními fanfárami a poté již
následovali krátké projevy předsedy KČT
Úpice a místopředsedy oblasti KČT
Královéhradeckého kraje pana Miroslava
Vořechovského a předsedy Svazku obcí
Jestřebí hory Zdeňka Špringra. V průběhu
projevu předsedy KČT byla oficiálně
zahájena „Turistická sezóna v Jestřebích
horách“ a po závěrečných fanfárách
pokračovala akce neformálními diskusemi
mezi turistickými přáteli při občerstvení
z mobilního bufetu Jestřebí boudy. Akce
byla natáčena televizí JS a reportáž je na
jejich internetových stránkách. Za propagaci nejen této naší akce bych rád všem z účka
poděkoval. Po ukončení akce se vždy pokračuje v diskuzích na Jestřebí boudě. Večer byla
akce zakončena maškarní merendou. Celá akce se vydařila, za což patří poděkování všem
pořadatelům z KČT Úpice.
Miroslav Vořechovský, předseda KČT Úpice
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TENTOKRÁT BEZ
CENZURY
V minulém vydání Zpravodaje mě redakce
odmítla uveřejnit článek o odpadech.
Věřím, že tentokrát nebude můj příspěvek
cenzurován. Pokud se však přesto vrátíme
do dob nedávno minulých a osobní zájmy
převáží nad zájmy veřejnými, budete tento
příspěvek číst nikoliv ze stránek
Zpravodaje, ale ze stránek FB nebo
nějakého občasníku.
Velice mě těší, že se pan místostarosta
Krajniak inspiroval mým původně
napsaným článkem a i přes prvotní nechuť
vedení obce uveřejnil seznam podnikatelů,
kteří se podílí na systému shromažďování
a likvidace odpadu. Nešlo však pouze o to
upozornit na to, že informace, které se
týkají věcí veřejných a veřejného rozpočtu
a veřejného majetku by měly být v co
největší míře uveřejněny, ale i o zvláštní
systém stanovení výše jednotlivých plateb
podnikatelů a ostatních organizací, který je
naprosto nezvyklý. Z uveřejněné tabulky si
můžete udělat vlastní představu. Vyvstává
řada otázek. Proč někteří podnikatelé platí
za odpad ročně méně než novorozenec
nebo důchodce? Proč podobní podnikatelé
platí rozdílné částky? Proč někteří
podnikatelé neplatí dokonce nic? Je to
systém, který není pro každého stejný
a nelze dobře kontrolovat množství
vyprodukovaného odpadu jednotlivými
účastníky. Obec s takto nastaveným
systémem neplní svoji kontrolní funkci
a naprosto v rozporu s tvrzením pana
místostarosty poškozuje právě nejslabší
sociální skupiny (důchodce a rodiny
s dětmi).
Pan místostarosta Krajniak dobře ví, o čem
mluvím. Je členem výboru spolku Jestřábí

jezdci o. s.. Tento spolek je zapsán od roku
2008. Po celou dobu až do současnosti tj.
7 let, je tento spolek producentem odpadu
z vedlejší činnosti. Touto vedlejší činností
je od roku 2008 hostinská činnost, která
byla zlegalizovaná až v roce 2014! Nejde
o pár igelitek, ale o odpad z akcí, na
kterých se účastní stovky osob ročně. Pane
místostarosto neříkáte občanům pravdu.
Nikdo nechce zdražovat občanům odpad
na 1000,- Kč ročně. Cena se totiž odvíjí
od nákladů. Jestliže tedy podnikatelé
a neziskové organizace zaplatí více při
stejné roční produkci odpadu, cena pro
občana se sníží.
Naprosto legrační je potom poznámka
o nedostatku pracovních příležitostí. Jsem
jedním z největších zaměstnavatelů v obci
a za posledních několik let nemám pocit,
že by mne obec podpořila, abych mohl
vytvořit pracovních míst více. Obec raději
podporuje „neziskovou“ organizaci
Jestřábích jezdců, kteří za 7 let nevytvořili
ani jedno pracovní místo, na rozdíl od mojí
firmy neplatí žádný pronájem, neplatí nic
za likvidaci odpadu, pronajímají dále
objekt vypůjčený od obce třetím osobám
v rozporu s uzavřenou smlouvou, za rok
2013 za ně obec doplatila platby za topení
Palivovému kombinátu Ústí s. p., za rok
2014 za celou obrovskou halu přeúčtovala
obec Jestřábím Jezdcům za topení pouze
11 188,- Kč!!! Otázkou tedy zůstává, kdo
platí zbytek?
I grantový program obce vždy byl a je
štědřejší k Jestřábím jezdcům. Ostatně
pamětníci si dobře vzpomenou, že kvůli
nim byl také zaveden. Pořádání
Radvanického Kolotoče bylo nákladné
a dotace ve výši 40 000,- Kč na jednu akci
již žádný žadatel nikdy nezískal.
Pokračování na str. 12.
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Pokračování ze str. 11.

Oháníte se sociální politikou. Dovolte mi
tedy uvést definici z wikipedie: „Sociální
politika je soubor aktivit, nástrojů a
opatření, jejichž smyslem je reakce na
nepříznivé sociální události, jako
jsou stáří, nemoc, invalidita nebo
i chudoba a nezaměstnanost. V praxi jde
tedy o systém sociálních dávek,
zdravotního a sociálního pojištění.“ To, co
děláte, ale žádnou sociální politikou není.
Vy nepodporujete žádnou ohroženou
skupinu občanů.
Uzavíráním naprosto nevýhodných
nájemních a jiných smluv podporujete
pouze svoje známé. Jak jinak si vysvětlit,
že obec uzavře nájemní smlouvu
s podnikatelkou na restauraci o celkové
výměře 180 m2 a 800 m2 zahrady za
67 200,- Kč ročně a to včetně dodávky
tepla, vodného a stočného? Pokud
podnikatel s teplem a vodou nešetří, víte,
kdo to zaplatí? V tomto případě to zaplatí
obec. Dalším příkladem je nájemní
smlouva na kanceláře opět pronajaté
podnikateli o celkové výměře 73 m2. Víte,
kolik takový podnikatel obci ročně zaplatí

a to včetně topení, vodného a stočného, el.
energie? Je to neuvěřitelných 27 500,- Kč.
Srovnejte to prosím s Vašimi platbami za
podobně veliký byt včetně všech služeb
v Radvanicích. Nechcete být potom raději
podnikatelem v Radvanicích? Ať
spotřebujete, co spotřebujete, nikdy
nezaplatíte více. Kdo by to nebral. Pokud
by snad někdo nevěřil tomu, co zde píši,
tak vězte, že jsem si vyžádal od obce
kompletní informace a vše mohu na
požádání doložit.
Apeluji na rozumné zastupitele, něco s tím
konečně udělejte. A apeluji také na
všechny občany: Nenechte se opít
nesmysly pana místostarosty. Přijďte na
zastupitelstva. Ptejte se a chtějte odpovědi.
Zajímejte se o věci veřejné.
Je to především Vaše obec.
....a ještě citát na závěr…
“Království lhářství není tam, kde se lže,
ale kde se lhářství akceptuje.” Karel Čapek

PIZZA PRO DĚTI
Pension a Restaurace Radvanice pořádal 28. 3. 2015 tradiční
odpoledne pro rodiče a děti. Každý z návštěvníků akce si mohl
udělat vlastní pizzu. Byla to opravdu pěkná podívaná. Kuchaři
a kuchařky si vyrobili přes 50 pizz. V některých dětech jsme
možná probudili dřímajícího kuchařského ducha.
Už se těšíme na další podobné setkání.
Za Pension a Restauraci Radvanice
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Roman Lindauer

Roman Lindauer

VELIKONOČNÍ KULEČNÍKOVÝ TURNAJ
10. ROČNÍK
4. 4. 2015 jsme se sešli při vyhlášení již 10. ročníku velikonočního kulečníkového turnaje
v karambolu, který pořádáme ve spolupráci s VOX Radvanice z.s. Jedná se o turnaj
s dlouholetou tradicí.
Na prvním místě se umístil favorit soutěže Václav Hofman z Trutnova, druhé místo
obsadil Ondřej Pundr a na třetím místě se umístil Honza Winter. K vidění byly pěkné
kousky, které někdy soupeře dováděly k naprostému šílenství. Jako vždy jsme si to všichni
náramně užili. Škoda, že zastupitelé karambol nepovažují za sport a tento rok nepodpořili
žádnou finanční částkou náš celodenní turnaj v karambolu.
CELODENNÍ TURNAJ V KARAMBOLU se koná dne 25. 7. 2015 od 9 hodin
v Pensionu Radvanice.
Přijďte poměřit svoje síly.
Za Pension a Restauraci Radvanice
Roman Lindauer

AKCE V KVĚTNU
Dne 13. 5. 2015 si Vás dovolí oslovit ve Vašich domácnostech mladí hasiči,
kteří Vám budou již poněkolikáté nabízet kvítek měsíčku lékařského za
20,- Kč na podporu Ligy proti rakovině.
Děkujeme předem za Vaši vstřícnost.
Za SDH

Julie Burdychová

Hlavní téma letošní sbírky:
Nádory reprodukčních orgánů - možnosti prevence
(gynekologické nádory u dívek a žen, nádory varlat u mužů)

16. 5. 2015 od 18 hodin na „Hudbu bez hranic“ 1. díl – revival
večer – ABBA a BEE GEEs. Vystoupení skupiny Pop Stars.
Vstupné v předprodeji 150,- Kč, na místě 190,- Kč.

23. 5. 2015 od 14 hodin „ Dětský den rytíře Radmila z Radvanic“ - zábavné odpoledne
plné soutěží. Vystoupí skupina historického šermu Manové Přemysla Otakara z Červeného
Kostelce a děti si budou moci vyzkoušet rytířskou výzbroj. Pak bude následovat
představení Boučkova loutkového divadla z Jaroměře. Masky králů,
královen, princů, princezen a rytířů vítány!
Za VOX Radvanice z. s. Petra Spitzerová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

BRIGÁDA SDH
4. 4. 2015 se uskutečnila
brigáda v hasičské zbrojnici,
na které se podílely i děti
z kroužku, aby si uklidily svůj
materiál a připravily se na
další sezónu.
Děkujeme všem, kteří poctivě
pracovali. Dominiku, Kubo,
Lenko, Zdeňku, Nikolo,
Kristínko, Ivetko za vaši práci
pod vedením Mirky díky.
Udělali jste kus práce.

UZLOVKA
Ve stejný den proběhla
ve víceúčelové hale
v Radvanicích „Uzlovka“,
které se za náš tým zúčastnila
Deniska a Kryštof.
Moc se jim nedařilo.
24. a 25. místo nepovažujeme
za úspěch.
Snad bude za rok lépe.
Julka
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V sobotu 21. března
přivítal starosta p. Tomáš
Němec naše nové občánky.
Tohoto slavnostního
uvítání se zúčastnily
3 děti:
Radek Říha s maminkou
Klárou Tomíkovou
Ema Schatzlerová
s rodiči Lucií a Martinem
Schatzlerovými
Jan Prouza s maminkou
Eliškou Čermákovou
a tatínkem Janem Prouzou.
Jako vždy mezi nás přišly
děti z MŠ a potěšily svým
hezkým vystoupením
všechny přítomné.
Po podpisu do pamětní
kroniky maminky přijaly
kytičku, knihu a dárek pro
své milé děti.
Focení u kolébky ukončilo
toto naše příjemné setkání.
Přejeme našim malým
občánkům do života hodně
štěstí!
Děkuji dětem z MŠ, paní
učitelce Kašparové,
fotografovi p. Láskovi
a členům SPOZ.
Miluše Světlíková

OHLÉDNUTÍ ZA NOCOVÁNÍM V KNIHOVNĚ
V pátek 27. března jsme se sešli spolu
s patnácti malými čtenáři, abychom společně
prožili již třetí pohádkovou Noc
s Andersenem.
Tato celostátní akce se pořádá patnáctým
rokem. Letos byla noc věnována Janu Drdovi,
od jehož narození uplynulo právě 100 let, a
také kamarádům z Večerníčku, který před 50
lety vstoupil na televizní obrazovky. Na půdě
knihovny se sešli známé postavičky
z Večerníčků: víla Amálka, Křemílek a
Vochomůrka, Rákosníček, vodník Česílko, Maková panenka a další.
Společně jsme hráli hry, luštili kvízy a křížovku, vyrobili jsme si večerníčkovou čepici.
A hlavně jsme se výborně bavili celý dlouhý večer až do brzkých ranních hodin.
Druhý den ráno byla snídaně, proběhlo vyhodnocení všech aktivit.
Byly předány drobné dárky a pamětní list.
Ivana Kubečková,
Chtěla bych poděkovat Lence Seňkové a Vendule Kubečkové za
knihovnice
dobré nápady a pomoc s organizací celé akce.

INFORMACE Z KANCELÁŘE SPOLEČNOSTI BYTY RADVANICE S. R. O.
Chtěla bych tímto poděkovat všem nájemníkům za velmi kladný přístup k namontování
indikátorů měřidel na topení do bytů. Vše proběhlo hladce a v daných termínech.
Dále bych Vás chtěla seznámit i s placením za tyto indikátory.
Celkem měřáky v obecních bytech a v nebytech v naší správě (obchodní blok a zdravotní
středisko) stály 515.658,- Kč. Promítne se to v nájmech od 1. 7. 2015, kdy budete platit za
pronájem indikátoru 10,- Kč za 1 ks. V domech č. p. 230 + 231 je sazba dvojnásobná jelikož mají jinou bytovou politiku.
Tímto bych chtěla poukázat na to, že mnoho nájemníků neví, k čemu slouží termostatická
hlavice na topení – tzv. termoventil. Je to k tepelné regulaci topného tělesa v místnosti,
kdy stupně na termostatické hlavici jsou nastaveny na určitou pokojovou teplotu.
Samozřejmě že též je rozdíl, když vypneme litinové topení nebo modernější plechové…
Je známo, že litina udržuje teplo, proto po vypnutí topí ještě nejméně 2-3 hodiny, kdežto
plechové-deskové topí maximálně půl hodiny než trochu vystydnou.
Dále Vám oznamuji, že pokud si někdo myslí, že vyúčtování tepla bude pouze jen podle
naměřených teplot na měřácích, tak se mýlí. Podle vyhlášky 372/2001 a § 4 odst. 1 bude
měření 50 % dle podlahové plochy, jako doposud a 50% podle naměřených hodnot. Takže
za období 1-3/2015 bude vyúčtování na starý způsob a od 4/2015 bude nově s měřáky.
Celkové vyúčtování bude provedeno dle
povolených odchylek dle § 4 odst. 4.
Jednatelka Knaiflová Dagmar

Základní škola a Mateřská škola Radvanice

Radvanická školička nanečisto
Kurz pro předškolní děti
Hodinový intenzivní program pro děti předškolního věku
- pro snadnější vstup do 1. třídy.
S sebou: bačkory, pastelky

4 společná setkání každou středu v 15.00 - 15.45
od 20. května do 10. června 2015
20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6.
V naší školičce nanečisto všechny děti poznají prostředí, do kterého budou
od září chodit. Uvidí svoje budoucí spolužáky i paní učitelku. Hravou
formou se naučí spolupracovat s paní učitelkou i se svými spolužáky.
Vyzkouší si plnit úkoly ve školní lavici a na interaktivní tabuli.
Škola pro ně přestane být velkou neznámou.
Poslední setkání proběhne 10. června společně s dětmi i rodiči. Toto
setkání bude slavnostním ukončením, kde si děti převezmou výsledky své
činnosti a rodiče získají první informace týkající se všeho, co souvisí s
nástupem dítěte do 1. třídy.

Náplň kurzu:
Pro děti jsou připraveny 4 lekce. Na rozvoj:
•
•
•
•
•

grafomotorických dovedností
hrubé a jemné motoriky
rozumových schopností
sluchového vnímání
zrakové a pravolevé orientace

• početních představ
• mnoha dalších důležitých
dovedností, které budou děti ve
škole potřebovat.

Přejeme všem dětem, aby se jim u nás ve škole líbilo a každý si odnášel
mnoho nevšedních zážitků.
Mgr. Taťána Tomešová a
Mgr. Hana Bitnarová

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ VYDÁVÁ
OBECNÍ ÚŘAD RADVANICE
Náklad: 470 výtisků
Ev. č.: Kult/2/1990/Ka
Odpovědná redaktorka: Mihulková Renata
Grafické zpracování: Mgr. Olga Matěnová
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