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Informace ze 7. zasedání zastupitelstva obce
Tak jako každý měsíc uskutečnilo se v měsíci květnu již sedmé zasedání zastupitelstva
obce Radvanice.
Z důvodu transformace společnosti VODA-RA s.r.o. bylo potřeba jako hlavní body
jednání projednat návrh na jmenování nových jednatelů společnosti (T. Kašpar a Š.
Krajniak) a schválit navýšení podílu obce Radvanice ve společnosti (na 100.000 Kč)
vzhledem k vypořádání majetkových vkladů s obcí Jívka. V této, ale i v jiných
souvislostech s pohyby v rozpočtu, bylo nutné schválit rozpočtové opatření č. 3/2015,
kde se příjmy a výdaje zvyšují o 520.370 Kč.
V následujícím bodě byly projednány dvě žádosti o půjčku z FRB podle platné
vyhlášky. Oběma žadatelům bylo vyhověno.
Dále bylo schváleno zveřejnění záměru odprodat část pozemků v katastru obce
Radvanice. Záměr byl vyvěšen ve vývěskách.
V bodě různé bylo projednáno:
a) schválení poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč na zřízení „Baby Boxu“ v Jičíně
b) souhlas s průjezdem cyklistického závodu „Kolo pro život – Jestřebí hory ČS“.
c) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí stažení žádosti o bezplatný pronájem pozemku na
Kateřině II a zprávu kontrolního výboru.
V bodě různé byla zahrnuta také diskuse. V té položil p. Olah dotaz na výhled
dostavby komunikace v nové lokalitě A23. V současné době se připravuje výběrové
řízení na stavbu.
Dále byla diskutována agresivita jednoho ze spoluobčanů a kriminalita v obci. Tyto
problémy již byly starostou obce projednány s vedením PČR TU.
P. Trejtnar požádal volební strany o ukončení diskusí a plnění volebních předsevzetí.
Z vystoupení pí Burdychové bylo patrno, že nikoho již nebaví stálé diskuse okolo
motoklubu a penzionu. Chce za sebou vidět práci, tudíž bude pracovat na obnově dětského
hřiště, které začíná být v neutěšeném stavu.
P. Lukášek sdělil, že hasičům byla schválena dotace na opravu cisterny. Dále se také
dotazoval, proč obec nežádá o dotace. Z odpovědi starosty vyplynulo, že obec musí mít
připravené projekty, na které bude následně žádat o dotace.
Paní Suchá navrhovala zřízení služebny pro pracovníky policie, jako tomu bylo již
dříve. Bohužel sama policie má velký problém s pokrytím celé oblasti. Starosta obce již
jednal s vedením PČR o zvýšení hlídkové činnosti v obci.
V závěrečném bodě byla starostou přednesena krátká zpráva o činnosti úřadu.

Pokračování na str. 3.

2

Pokračování ze str. 2.

Informace o činnosti obecního úřadu
- proběhla kontrola ze SFŽP na srážkoměry a hlásiče v rámci
protipovodňových opatření
- došlo k vyčištění toku Jívka odbagrováním sedimentů u propustků ve Slavětíně a č.p. 20
- byla podána žádost na OŽP MÚ Trutnov na těžbu dříví v lese, pokácení lesa u MŠ
- projekt veřejně prospěšných prácí je od června plně využíván, do sekání a úklidu po obci
se zapojuje 5 zaměstnanců
- bylo pořízeno 11 nových odpadkových košů se zásobníky na sáčky na psí exkrementy,
instalace košů probíhala v červnu
- byla domluvena zelená varianta vstupních cedulí do obce, které budou částečně hrazeny
z prostředků SOJH
- 5. 6. 2015 byl organizován p. Rudolfem sraz rodáků ze Slavětína
- 9. 6. 2015 proběhlo společné jednání dotčených orgánů v souvislosti s územním plánem
obce
Jelikož dojde k měsíční odmlce ve vydávání zpravodaje, přeji všem pohodový odpočinek
a ideální prožití letních měsíců a vámi vysněných a zasloužených dovolených.
Tomáš Němec, starosta obce

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

Budílková Hella

83

Vacková Marie

75

Suchá Marta

65

Kincl Miroslav

55

Rulík Jan

55

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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SDH V AKCI
V sobotu 16. 5. 2015 proběhlo okrskové kolo požárního sportu v Jívce,
kterého se zúčastnilo jako každoročně také naše družstvo mužů.
Tyto závody se skládají ze dvou disciplín. První disciplína – štafeta
4x100m, tak tam jsme se bohužel moc nepředvedli. Ale ve druhé disciplíně – požárním
útoku jsme zabojovali
a výsledný bronz pro nás
byl cennou odměnou.

A ve sportovním duchu
bych rád pokračoval a chtěl
bych Vás pozvat v sobotu
1. 8. 2015 k hasičské
zbrojnici, kde se od 14
hodin koná již tradiční
soutěž v netradičním sportu
Memoriál Miroslava
Paťavy. Tento rok to bude
již 17. ročník. A protože jde hlavně o zábavu, tak bych rád podotknul, že se může přihlásit
jakýkoliv tým i z řad „nehasičů“.
Opravdu se přijďte sportovně pobavit a pokud nás počasí nezklame, bude o co stát.
Petr Lukášek, velitel SDH a JSDH Radvanice

SDH DĚKUJE
13. května jsme se již poněkolikáté zúčastnili prodeje květu měsíčku lékařského na
podporu Ligy proti rakovině.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří otevřeli své dveře i srdce. A ač po obci prodávala
i jiná parta, což se dle našeho názoru nedělá, ale vše je o dohodě a respektu. Také
nejezdíme prodávat do jiných regionů.
Díky Vaší štědrosti bylo letos vybráno v obci Radvanice 5 200,- korun českých. Letos
na podporu boje proti rakovině reprodukčních orgánů.
Julka Burdychová
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ZPRÁVY Z HASIČSKÉHO KROUŽKU
V sobotu 30. 5. se naši dorostenci
zúčastnili okresního kola. Ivetka si
bohužel vybrala smůlu při tréninku a
zranila se. K soutěži tedy nenastoupila.
Obrovská škoda, protože její časy ukazují,
že má na postup do kraje. Kryštof skončil
čtvrtý a Robert jako jediný ve své kategorii
postupuje do krajského kola. Zvažovali
jsme, zda na kraj pojedeme, že vlastně není
ještě vyzrálý. Ale shodli jsme se, že už se
to nikdy nemusí povést, takže Robert se
pojede snažit na krajské kolo dorostu do
Týniště nad Orlicí.
V příštím roce se již věkově přehoupne
více starších do dorostu. Držme jim palce,
ať je to neodradí od další náročné práce.
O víkendu 6. - 7. června jsme
absolvovali poslední ze soutěží letošní
sezóny. Připravovali jsme se i dvakrát
týdně, naučit se pět disciplín není nic
snadného.
Za velmi teplého počasí :o) a podpory
domácího sboru jsme se vydali prodat to,
co jsme se naučili.
Jako první disciplínu jsme absolvovali
štafetu CTIF, dále útok CTIF, štafetu
dvojic, štafetu 4 x 60 metrů a útok požární
s vodou. V každé disciplíně se nám něco
povedlo, něco nepovedlo. Jak s oblibou
říkám: „Všechno umíte, ale vždycky na
soutěži vymyslíte něco nového, nějakou
vychytávku, která nám ublíží.“
Děti starší i mladší se snažily a opravdu
v tak horkém počasí, kdy jejich vrstevníci
trávili čas u bazénů, reprezentovaly sbor i
obec Radvanice s obrovskou snahou.

Štafeta CTIF je o
rychlosti, tam máme ještě
trochu rezervy. Útok
CTIF je disciplína
technická a přesná na provedení – děti
provedly přesně to, co měly a ukázaly, že
umějí. Štafetu dvojic jsme vyšperkovali a
celkově jsme v ní obsadili 3. místo. Štafeta
4 x 60 m – to jsou vlastně dvě štafety
našeho týmu a troufám si říct, že kdyby se
nám za tento víkend nepovedlo nic, tak to,
co družstva starších předvedla na této
disciplíně, bylo obrovsky dobré. Srdce
vedoucího plesalo, to jim prostě sedlo jak
poklička na hrnec a druhé místo to jen
dokazuje. Požární útok jsme trénovali
pouze jednou, první pokus jsme si zhasli
mašinu, ale pokus byl opakován.
Po součtu všech disciplín jsme obsadili
v kategorii starší páté místo a v kategorii
mladší místo šesté v okrese Trutnov. Dost
dobré umístění.
Děkujeme rodičům za jejich podporu,
že se přijeli podívat a podpořit nás.
Děkujeme domácímu sboru za podporu,
kterou jim jistě děti jejich výkony a
reprezentací sboru vrátí.
Za vedoucí děkuji ze srdce dětem, že
nám ukazují, co všechno se naučily a věřte,
že to není jen o výkonech, ale i skvělé
partě mladých lidí, kteří podrží svého
kamaráda, kterému zrovna spadl hasící
přístroj, nebo se nepovedl uzel, kteří se
připraví na disciplínu, když vedoucí jsou
na jiné disciplíně a kteří se chovají slušně,
nebojí se práce, pomohou složit lavičky,
když …
Pokračování na str. 6.
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Pokračování ze str. 5.

….. všechna
družstva jsou
již dávno na cestě
domů… a mohla bych
donekonečna vypisovat
to, čeho si na té partě dětí
vážíme. Víkend jsme
završili řáděním na
sportovišti v Havlovicích,
kde jsme ve škole
přespávali.
Fajn parta dětí.

Milý prvňáčku,
srdečně zveme Tebe i Tvé rodiče na slavnostní
zahájení školního roku 2015/2016, které se bude
konat v úterý 1. září v 8 hodin ve škole.
Těšíme se na Tebe!
ZŠ a MŠ Radvanice

Těšíme se na další
prožitky s vámi strávené.

Tak děcka
DĚKUJEME!!!!!

Užijte si prázdniny a na
soutěži, která proběhne
u nás doma - 29. srpna
se uvidíme a
předvedeme útok CTIF
a požární útok!!!
Prázdniny utečou jako
voda a první soutěž je
23. srpna v Hostinném.

Informační schůzka
pro rodiče žáků 1. třídy
se bude konat ve čtvrtek

3. září v 15,00 h. v 1. třídě.
Mgr. Taťána Tomešová, tř. uč.

Julka
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ZŠ a MŠ Radvanice

ŠKOLNÍ VÝLET NA DLOUHÉ STRÁNĚ
V pátek 22. května jsme vyjeli s žáky
druhého stupně na exkurzi na Dlouhé
Stráně.
Cestou tam jsme se zastavili
v Letohradu, kde jsme si prohlédli muzeum
řemesel. Viděli jsme unikátní technické
památky – přes padesát expozic řemesel
z let 1840 – 1930.
Druhá zastávka byla ve Velkých
Losinách. Navštívili jsme zde nejstarší
dosud pracující manufakturu v Evropě
na výrobu ručního papíru. Ukázali nám

elektrárnou s největším výkonem u nás.
Obdivovali jsme hráz vysokou 56 metrů
a někteří ji i oběhli. Foukal ale studený
vítr, proto jsme se raději přesunuli dovnitř
elektrárny. Pustili nám film o vzniku a o
provozu elektrárny. Prohlédli jsme si její
zařízení, viděli jsme,
jak se přeměňuje nadbytečná energie
v soustavě na energii špičkovou.
Všem se exkurze líbila. Bylo to
poučné a zajímavé.
Děkujeme Obecnímu úřadu
v Radvanicích, který nám tento
poznávací zájezd umožnil.

tradiční postup – výrobu papíru
z bavlny a lnu. V muzeu jsme
se seznámili s předchůdci papíru,
s počátky jeho výroby v Asii,
Japonsku a Evropě. Také jsme si
prohlédli staré stroje a výrobky, které
v manufaktuře vznikly.
A to jsme se již těšili na náš cíl –
vodní elektrárnu Dlouhé Stráně,
která má tři „nej“.
Je vybavena největší turbínou
v Evropě, má největší spád v ČR a je vodní

Mgr. Hana Diblíková

7

ŠKOLNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
Radvanická základní škola po loňském úspěšném
zájezdu do Velké Británie připravila pro své žáky rovněž
i letos výlet do zahraničí. Tentokrát jsme vybrali Německo, alpskou oblast Berchtesgaden
a zábavní park Legoland. Během zhruba půlročních příprav se nám podařilo poprvé v historii
školy obsadit celý autobus, zájezdu se zúčastnilo na 40 žáků naší školy. Pedagogický dozor
cestoval tříčlenný, a to ve složení Iljana Beránková, Hana Diblíková a Pavel Hrubý.
Za hluboké tmy, o půlnoci z neděle 14. na pondělí 15. června, jsme se zcela netradičně sešli
u školy, kde nás nabral zájezdový autobus a vzápětí jsme se vydali na dlouhou,
desetihodinovou cestu noční republikou a poté Rakouskem směrem na jih. Naši žáci (včetně
učitelů) po nutném nočním povídání poměrně rychle upadávali v roztodivných pozicích do
hlubokého spánku a někteří pak ani nezaregistrovali ranní přejezd hranic.
V Alpách už ale byli vzhůru všichni. Čekal nás zde výjezd speciálními horskými autobusy
na horu Kehlstein (1834 m), kde se nachází proslulé Hitlerovo sídlo Orlí hnízdo. Z vrcholu se
prý otevírá úžasný, nezapomenutelný kruhový výhled do celých Alp a jejich podhůří. Nám se
však bohužel vůbec neotevřel – na vrcholu panovala hustá mlha, takže při viditelnosti cca 50
metrů jsme byli rádi, že jsme vůbec kdesi spatřili obrysy samotného Orlího hnízda, vše ostatní
zůstalo skryto kdesi v bílé mlze. Počasí zkrátka neladilo.
Pokračovali jsme tedy zpět do údolí, k jezeru Königsee, kde byla možnost projít se alpským
městečkem Berchtegaden. Kvůli dešti někteří z nás rovněž místo suvenýrů nakupovali
pláštěnky (pěkně za eura), jelikož z domova je „jaksi“ neměli. ☹ Po nákupech jsme vzápětí
vstoupili do historických solných dolů. Jízda vláčkem, svezení se na hornických skluzavkách,
laserová projekce na jezeře, interaktivní výstava o soli, projížďka na solném jezeře – to vše
v zapůjčených hornických kombinézách bylo zárukou skvělých zážitků. Tak skvělých, až
někteří z nás v dolech téměř ztratili kdesi na lavičkách své pasy a peníze ☺
Plni zážitků jsme poté opustili alpskou oblast a pokračovali zhruba dvouhodinovou jízdou
do místa našeho ubytování. Kdybychom cestou nezabloudili někde na okresních silnicích III.
třídy, byli bychom ochuzeni o zážitky z otáčení se autobusu na vesnické návsi a někteří by si
rovněž neprocvičili svoji němčinu.
Správnou cestu po neuvěřitelně hladkých, perfektně rovných, nehrbatých a kvalitních
německých dálnicích jsme však brzy našli a nic nám nebránilo v tom se ubytovat. Penzion to
byl krásný, čistý, útulný, zkrátka takový německý. Brzké usnutí všech členů výpravy po
náročném dni se dalo předem očekávat.
Ráno, při pohledu na velmi bohatou a chutnou snídani, jsme začali hromadně (a obrazně)
slintat. Opravdu skvělé pochutnání, plné stoly, spousty kvalitního jídla - jako od Pohlreicha ☺
Najíst se, uklidit pokoje, sbalit zavazadla a hurá po dálnici do Legolandu! V tomto zábavním
parku jsme strávili šest hodin a každý si tu dozajisté užil desítek atrakcí. Mezi počítáním všech
50-ti milionů kostiček Lego jsme se stíhali svézt adrenalinovými horskými dráhami,
absolvovat sjezd dvanáctimetrového vodopádu, shlédnout film ve 4D kině nebo se proletět jako
ptáci ve výšce 22 metrů. Navštívili jsme i mořský svět, epizody z Hvězdných válek, africké
safari a zmenšené modely evropských měst. Dalo by se říci „Zkrátka paráda!“ nebýt několika
opozdilců, kteří buď prodali hodinky anebo snad zahodili do křoví své chytré mobily, a proto
nedorazili v daný čas místu odjezdu. Takže zkrátka skoro paráda!
Po Legolandu už nás čekala noční cesta zpět do Česka. Ta proběhla bez větších problémů
a kolem druhé hodiny ranní jsme po nezbytném a nutném uklizení autobusu mohli vystoupit …
Pokračování na str. 9.
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Pokračování ze str. 8.

… u budovy školy a padnout do náručí čekajícím rodičům.
Zájezd se povedl, musím pochválit všechny účastníky, ať
už malé nebo velké, že díky nim vše probíhalo hladce, bez
větších problémů a v příjemné, milé atmosféře. Oceněním pro Vás
všechny bude určitě i to, že řidiči včetně paní průvodkyně se
jednomyslně shodli, že s takovou pohodovou, slušně vychovanou a
poslušnou školou snad ještě nikdy necestovali. Takže děkujeme a
těšíme se na viděnou na dalších zahraničních zájezdech! ☺

Mgr. Pavel Hrubý,
organizátor akce

VÝLET DO PIECHOWIC

V pátek 29. května 2015 v šest hodin ráno
vyjelo 20 žáků radvanické školy do Polska,
kde naše partnerská škola v Piechowicích
pořádala již 31. ročník dětského turistického
pochodu ve svém okolí. Obci Radvanice
chceme tímto poděkovat za úhradu
autobusové dopravy.
Dojmy dětí z této akce:
„Líbil se mi pochod. Mají tam krásnou
přírodu – vodopády, řeky, říčky, lesy
i skály.“
„Na několika místech byla super vyhlídka,
bezva byl i houpací kámen a nejlepší byl
vodopád „Szklarki“.“
Vadilo mi, že jsme často odpočívali na trase.
Ale to ti Poláci - jsou pomalejší.“
„Mrzelo mě, že jsme trasu šli sami jen

s polským průvodcem. S dětmi jsme
se setkali až u vodopádu.“
„V Piechowicích to bylo super. Užili
jsme si to. Ubytování bylo moc
hezké.“
„Na ubytovně se mi moc líbilo.
Odpoledne jsme hráli přehazovanou
a volejbal a také jsme tancovali na
balkoně. Večer Poláci předvedli své
scénky a písničky a my také předvedli
svůj pěkný program, do kterého jsme
ke konci zapojili i naše polské
kamarády.“
„S dětmi jsme se domlouvali anglicky,
ale to moc neuměli, tak i česky a polsky.
Když mluvili pomalu, tak jim bylo rozumět.
Skamarádili jsme se a bylo to fajn.“
„Večeře byla v pěkné dřevěné restauraci, ale
jejich polévka mi nechutnala, připomněla mi
naše kyselo. Ale opečená klobása to
spravila.“
„Klidně bych v Polsku byla i déle. Doufám,
že tam pojedeme i příští rok. Mám na tuto
akci skvělé vzpomínky.“
„Byl to prostě úžasný výlet.“

Doprovod: Mgr. Hana Diblíková
a Iljana Beránková
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BAREVNÝ TÝDEN
V týdnu od 18. do 22. 5. proběhl na naší škole

BAREVNÝ TÝDEN.
Každý den jsme prožili s jinou barvou. Žáci i učitelé. Sladěné jsme měli nejen oblečení,
ale i oběd ve školní jídelně. V pondělí jste nás mohli vidět v bílé (a taky v obrněném
transportéru), v úterý obdivovat v červené, ve středu jsme se oblékli do modré, čtvrtek byl
žlutý a v pátek nás uklidňovala zelená.
Pro děti z prvního stupně si jejich paní učitelky připravily barevné soutěžení.
Žáci 1., 2. a 4. třídy vymýšleli ve skupinkách co nejvíce věcí, zvířat a rostlin dané barvy.
Za každé správně zapsané slovo získali bod. Děti mohly do soutěže zapojit i rodiče.
A to byste nevěřili, co všechno jsme se díky této akci dozvěděli. Například, že chňapal
modropruhý je nazelenalá ryba,
psohlavec zelený stromový had,
a že bazilišek je moc sympatické
zelené zvířátko.
Třeťáci se zabývali přirovnáním bílý jako sníh, červený jako rak,
oči modré jako chrpy….
Páťáci vyhledávali zeměpisné
názvy - Bílá hora, Červená Lhota,
Modrava, Žlutice…
a navíc dostali za úkol zapisovat
slova jako běloch, červenec,
modřinka, žluťásek, zeleň.
Ve 3. a 5. třídě soutěžil každý sám
za sebe.
Všem dětem patří za jejich celotýdenní snažení velká pochvala!
A tady jsou ti nejlepší:
1.třída
Zuzana Vařáková, Karolína Lukášková, Amálie Mihulková, Barbora Kopecká - 157 bodů
2., 4. třída
Michaela Kremlíková, Markéta Vanclová, Barbora Zachovalová, Leoš Sedláček,
Adam Kremlík, Šimon Kult - 296 bodů
3. třída
Adéla Čermáková, Natálie Lukášková, Leontýna Novotná
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Pokračování na str. 11.

Pokračování ze str. 10.

5. třída
Hana Svobodová, Kristýna Vařáková, Jana Kroupová
Děkujeme všem rodičům za vzornou pomoc s oblečením a se soutěží, školnímu
žákovskému parlamentu za dobrý nápad a těšíme se na
Barevný týden v příštím školním roce.

Mgr. Hana Bitnarová

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ “ÚPICE BRATŘÍ ČAPKŮ”
Žáci naší školy se zúčastnili Literární soutěže ÚPICE
BRATŘÍ ČAPKŮ. Téma pro tento rok bylo: První
loupežnická pohádka. Mohla se psát próza nebo básnit.
Poslala jsem do soutěže několik básniček žáků šesté
třídy a pohádky „deváťáků“.
Porotě se líbila pohádka Aničky Kůsové a velice ocenila básničky Tomáše Dvořáka, Kuby
Mikysky a Ondry Vojáčka, který získal 1. místo.
Zde je vítězná básnička Ondry:

Loupežníci
Co to támhle v křoví šustí?
Co to praská v smrkoví?
Ale vida – loupežníci!
Co tu chtějí, nepoví.

Lidem došla trpělivost,
loupení už mají dost.
Vezmou vidle, vezmou hrábě,
loupežníky zmůžou hravě.

Loupežníci jsou nesmlouvaví,
loupení je děsně baví.
Kradou koně, slepice
i peněz plné truhlice.

Loupežníci se však nechtěj vzdát,
o svobodu se budou rvát.
Kdyby je chytili,
do vězení by musili.

Když se večer vrátí na svůj hrad,
trvá dlouho, než jdou spát.
Hrozně řvou a oslavují,
ráno zase olupují.

Lidé je však přemohou
a do města odvedou.
Tam je strčí do šatlavy
a odnaučí špatné mravy.
Mgr. Hana Diblíková
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Radvanice bude ve dnech 6. 7. – 31. 7. uzavřena. Od 3. 8. do 28. 8.
bude prázdninový provoz, tj. 6,30 – 15,00
hodin.
Velké poděkování patří firmě
Continental Automotive Czech Republic,
s. r. o. z Adršpachu, která poskytla
sponzorský dar naší mateřské škole, díky
kterému mohla firma REST TU s.r.o.,
postavit našim dětem na školní zahradě
altán. Poděkování patří panu Tomáši
Kašparovi, který celou stavbu zajišťoval.
Další velké poděkování patří místní
skupině Českého červeného kříže, Horní
Staré Město, Trutnov. Jako sponzorský dar nakoupili pro naše děti výtvarný materiál, který
nám bude sloužit příští školní rok. Osobně výtvarný materiál přijeli dětem předat pan
Hurdálek a pan Nečas.

Rozloučení s předškoláky
V úterý 26. 5. 2015 proběhlo na Obecním úřadu rozloučení s našimi letošními
předškoláky. Jsou to Terezka Doulíková, Marie Františka Musilová, Davídek Olah,
Štěpánek Schatzler, Leošek Vašíček a Barča Záveská. Předškoláci si pro rodiče a pana
starostu připravili krásné pásmo básniček, písničku a na konec vše zakončili přísahou.
Společně s panem starostou
si přiťukli dětským
šampaňským a tím se z nich
stali „školáci“. Pan starosta
dětem předal knihu a my
s paní učitelkou jsme dětem
daly tričko školáka a balíček
výtvarných potřeb do školy. Po
snězení zákusků, které jim
připravil SPOZ, se společně
s rodiči rozešli domů.
Renáta Kašparová
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POHÁDKOVÝ ŠMAJD SE STOPOU
V sobotu 6. 6. 2015 jsme se
dopoledne sešli na vlakovém nádraží
v Radvanicích. Vlakem jsme vyrazili
do Náchoda, kde se k nám přidali
ještě Peki s Nikolou.
Společně autobusem jsme dorazili
do Nového Města nad Metují. Jelikož
jsme měli ještě čas na start pochodu,
který jsme jeli absolvovat, vydali
jsme se na náměstí na zmrzlinu. Všichni výletníci dostali zmrzlinu a při hodování
zmrzlinky vznikla hláška pro celý den: „Teto Mílo tečeeeee.“ Poté jsme se přesunuli
k místní sokolovně, kde jsme se zapsali na startu a každý dostal vstupenku, za kterou na nás
čekala v cíli výhra.

Cesta dlouhá asi 5 km vedla k tábořišti Rezek. Na trase
jsme potkávali pohádkové bytosti, u kterých jsme plnili
různé úkoly. Poslední úkol byl u čertíků, kteří nás
pomalovali, abychom měli z Pekla štěstí. V cíli na nás
čekala medaile a výhra. Také jsme si opekli buřtíky
a nabrali síly na zpáteční cestu do města k autobusu.
Musím pochválit Adélku, Terezku, Leonku, Kubu,
Jiříka a hlavně Tadeáška. Užili jsme si krásnou
sobotu a už dnes se těším na další výlet a také na
Míla
náš letní tábor na Jestřebí boudě.

Dubnová, vedoucí TOM

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
V týdnech od 3. 8. do 7. 8. a 26. 8. - 4. 9. bude knihovna v Radvanicích z důvodu
letní dovolené uzavřena.
Děkuji za pochopení.
Ivana Kubečková

13

KULEČNÍKOVÝ TURNAJ
25. 7. 2015 od 10 hod ,, Tradiční Krakonošův kulečníkový
turnaj" - startovné 200,- Kč, 1.cena sud piva Krakonoš. Přijďte si
zahrát s hráči z okolních vesnic a předvést své dovednosti v karambolu!
Pořádá VOX Radvanice z.s.

JAK SE VEDE VOXU RADVANICE Z.S.
V sobotu 16. května jsme měli tu čest u nás přivítat skupinu Pop stars – ABBA revival,
Bee Gees revival a DJ Tarock, aby potěšila místní i přespolní svojí hudební produkcí. Den
předem část skupiny vystupovala na MS v ledním hokeji v Ostravě, tak nám i zpěvačka
popsala atmosféru z ostravského kotle. Ještě jednou jim chci poděkovat za super zážitek,
bavili jsme se až do ranních hodin.
Další sobota se nesla v duchu rytíře Radmila z Radvanic. Měli jsme tu dětský den.
Děti si mohly namalovat vlastní štít, obrázky s rytířem nebo bílou paní, střílely lukem
a prakem, prolézaly tunel, lovily prsten prutem, prohazovaly balonky hradem a obouvaly
Popelce střevíček. Shlédly vystoupení šermířské skupiny Manové Přemysla Otakara
z Červeného Kostelce a po jejich vystoupení a perfektním výkladu si děti mohly otěžkat
různé zbraně - meče, řemdihy atd. Úžasný zážitek jsme všichni měli i z Boučkova
loutkového divadla z Jaroměře. Jejich kousek “Kašpárek a princezna” neměl jedinou
chybičku a děti se aktivně zapojily do děje. Radily Kašpárkovi i princezně, škodily
černokněžníkovi, smály se a tleskaly a to byla pro nás ta nejlepší odměna. Po loutkovém
divadle se konala velká papírová bitva a tu si děti samozřejmě také moc užily. Mezitím
skupina babiček a maminek ohodnotila namalované obrázky a štíty a dětem byly rozdány
balíčky se sladkostmi a šesti výhercům ceny. Tímto bych chtěla poděkovat sponzorům
dětského dne, firmě Šolc konstrukce, Makro, Pensionu a restauraci Radvanice a
v neposlední řadě Květě Dufkové a Janu Jirmanovi za sponzorský dar v podobě malířských
potřeb. Dále děkuji SDH Radvanice za zapůjčení lavic. Děkujeme za podporu a těšíme se
na příští dětský den - tentokrát výlet do pravěku :-)
11. července od 19 hodin se bude konat u Pensionu a restaurace Radvanice „Country
bál“ s blues grasovou skupinou ze Dvora Králové, country kapelou Rychlotrapky Nataši
Plíštilové Řezníčkové a taneční skupinou STAR WEST. Podávat se budou vepřová kolena
na grilu.
Ani v letních měsících nebudeme zahálet a budeme pro Vás připravovat akce na
podzimní a zimní měsíce. Hned v září nás čeká ve spolupráci s jíveckým dolem Bohumír
“Hornický den” – mažoretky, divadlo pro děti, divadlo pro dospělé a večerní zábavka.
Přeji všem krásné prázdniny a dovolené a v září nashledanou !!!!!!!!!
za VOX Radvanice z.s.
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Petra Spitzerová

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY MUDR. ZÁVESKÉHO
Mimo uvedené dny budeme fungovat v normální ordinační době.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici v
Trutnově.
Děkujeme za pochopení.
Datum

Den

Ordinační doba

Místo ordinace

Ordinující lékař

13.7.

Pondělí

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

14.7.

Úterý

8:00-12:00

Chvaleč

MUDr.Ladislav Záveský

15.7.

Středa

13:30-17:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

16.7.

Čtvrtek

8:00-12:00

Jívka

MUDr.Ladislav Záveský

17.7.

Pátek

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

20.7.

Pondělí

13:00-15:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

21.7.

Úterý

22.7.

Středa

13:00-16:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

23.7.

Čtvrtek

13:00-15:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

24.7.

Pátek

27.7.

Pondělí

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

28.7.

Úterý

8:00-12:00

Chvaleč

MUDr.Ladislav Záveský

29.7.

Středa

13:30-17:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

30.7.

Čtvrtek

8:00-12:00

Jívka

MUDr.Ladislav Záveský

31.7.

Pátek

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

3.8.

Pondělí

13:00-15:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

4.8.

Úterý

5.8.

Středa

13:00-16:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

6.8.

Čtvrtek

13:00-15:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

7.8.

Pátek

10.8.

Pondělí

13:00-15:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

11.8.

Úterý

12.8.

Středa

13:00-16:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

13.8.

Čtvrtek

13:00-15:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

14.8.

Pátek
Pokračování na str. 16.
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Datum

Den

Ordinační doba

Místo ordinace

Ordinující lékař

17.8.

Pondělí

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

18.8.

Úterý

8:00-12:00

Chvaleč

MUDr.Ladislav Záveský

19.8.

Středa

13:30-17:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

20.8.

Čtvrtek

8:00-12:00

Jívka

MUDr.Ladislav Záveský

21.8.

Pátek

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

24.8.

Pondělí

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

25.8.

Úterý

8:00-12:00

Chvaleč

MUDr.Ladislav Záveský

26.8.

Středa

13:30-17:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

27.8.

Čtvrtek

8:00-12:00

Jívka

MUDr.Ladislav Záveský

28.8.

Pátek

8:00-12:00

Radvanice

MUDr.Ladislav Záveský

31.8.

Pondělí

13:00-15:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

1.9.

Úterý

2.9.

Středa

13:00-16:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

3.9.

Čtvrtek

13:00-15:00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

4.9.

Pátek
MUDr . L. Záveský

ZÁJEZD
Připravujeme zájezd ve spolupráci s OÚ Radvanice.
Termín - září 2015.
Program: zámek Mnichovo Hradiště, návštěva ZOO.
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