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Informace ze 8., 9. a 10. zasedání zastupitelstva
obce
Jak by si možná někdo představoval, že se v období dovolených nic neděje, zasedalo
zastupitelstvo obce netradičně - dokonce třikrát.

Dne 17. 6. 2015 se zastupitelstvo sešlo letos poprvé mimořádně z důvodu projednání
opožděně podané žádosti o krátkodobý pronájem pozemků za účelem pořádání
motocyklové soutěže. V rámci tohoto zasedání byl také starostou obce předložen návrh
na projednání přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci
projektu rekonstrukce požární techniky jednotky SDH Radvanice.
Další, již 9. řádné zasedání, řešilo jako hlavní bod jednání účetní závěrku včetně
závěrečného účtu obce za rok 2014. Dále bylo nutné vzhledem k probíhající transformaci
projednat smlouvu o převodu obchodního podílu a změny ve společenské smlouvě
společnosti VODA-RA s. r. o.. Dále byla projednána rámcová smlouva o spolupráci
s firmou Profesionálové a.s. v návaznosti na zadání a průběh výběrového řízení na stavbu
komunikace v lokalitě A23 – II. etapa. Z tohoto důvodu byla také schválena komise pro
výběr dodavatele stavby.
V rámci informací z OÚ bylo starostou sděleno, že systémovým opatřením byl
odstraněn nedostatek zjištěný auditem KHK. Proběhla kontrola VZP, OSSZ a MV.
Starosta se zúčastnil veřejného projednávání územního plánu s dotčenými orgány. V této
souvislosti nebyla vznesena žádná podstatná námitka proti tvorbě nového ÚP. Na pobočce
ČS a. s. Trutnov byl uzavřen dodatek ke smlouvě z důvodu čerpání prostředků z FRB. Bylo
zažádáno o povolení ke kácení v obecních lesích a lesa u MŠ, který byl postupně
odtěžen. V tomto měsíci také proběhla instalace odpadkových košů, na kterých byly
instalovány schránky na sáčky. Tyto koše neslouží pouze na odpad od mazlíčků.
Dne 3. 8. 2015 se zastupitelstvo sešlo letos již podruhé mimo řádný plán jednání.
Hlavním důvodem 10. zasedání bylo urychlení procesu odsouhlasení dodavatele stavby
komunikace v lokalitě A23 – II. etapa a zároveň projednání smlouvy o dílo na tuto akci
v hodnotě necelých 2.250.000,- Kč. Smlouva bude podepsána s výhercem řízení, firmou
BAK stavební společnost, a. s.. Z důvodu přijetí dotace a prodeje pozemků nad rámec
schváleného rozpočtu, musela být přijata rozpočtová opatření. Dalším bodem tohoto
zasedání bylo projednání kontrolního protokolu MV ČR z uskutečněné kontroly včetně
projednání návrhu opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
V bodě různé starosta informoval o výběru dodavatele dokončení vodovodních
a kanalizačních přípojek v lokalitě A23 a o výběru technického dozoru stavebníka při
realizaci této stavby komunikace v dané lokalitě.
Pokračování na str. 3.
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Pokračování ze str. 2.

Informace o činnosti obecního úřadu
Koncem července byla podepsána změna společenské smlouvy ve
společnosti VODA-RA s.r.o., kde se na základě majetkového vyrovnání stává 100%
vlastníkem této společnosti obec Radvanice. Zároveň byli jmenováni noví jednatelé.
Byla podána a domluvena reklamace nástřiku pěnové izolace na střeše bývalé haly Aliva.
Dále byl řešen s PKÚ průsak vody a následná oprava výpusti na rybníku Hrůzák.
V brzké době bude nutné na hřbitově opravit hrob Rudoarmějců, jakožto kulturní
památku – již byly osloveny kamenické firmy.
Všem dospělým občanům přeji alespoň trochu příjemný návrat do pracovního procesu
po dovolených a dětem do školních lavic po slunečných prázdninách. Čeká nás spousta další
práce, tak ji pojďme společně uskutečnit.
Tomáš Němec, starosta obce

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

Malach Stanislav

55

Behro Pavel

50

Matýs Pavel

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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FK BANÍK INFORMUJE
Je polovina srpna a BANÍK začíná NOVOU SEZÓNU 2015/2016!
Vše okolo fotbalu bude tuto sezónu nové! První a zásadní změna je
v soutěžích, které se budou na Baníku hrát.
Muži budou hrát 3. třídu, skupinu A. Důvod je zrušení 4. třídy.
Baník se postupně utká s těmito soupeři: Pilníkov, Libotov, St. Rokytník, Hajnice, Černý
Důl, Lampertice, Chotěvice, Bernartice/Žacléř B a Volanov!
Další velkou změnou pro celý fotbal je Fotbalovou asociací vyhlášená fotbalová
revoluce. Vše spočívá v elektronické podobě vedení celé agendy: zápisy, přestupy,
hostování a další náležitosti, fanoušek změnu vlastně ani nepozná!
I na hřišti jsme se trochu snažili o nějaké to vylepšení a zlepšení podmínek pro fandy!
Ty snad fanda pozná!
Změny dopadly také na žáky, na konci sezóny skončil ročník 2002. Tito borci byli
a jsou umístěni do okolních klubů a po čase bychom je rádi viděli zpět na našem pažitu!
Přihlásili jsme starší přípravku, to je ročník 2005 a mladší. Tímto také vyzývám
všechny zájemce o fotbal, aby se k nám připojili a pomohli nám bavit diváky jako tomu
bylo dosud.
Rozpisy zápasů budou k dostání ve stánku na hřišti nebo na vyžádání!
FK Baník děkuje všem sponzorům a fanouškům za předchozí sezónu a těšíme
se na sezónu 2015/2016 !!!
Sportu zdar a radvanickému fotbalu zvlášť.

FK Baník Radvanice

ZŠ A MŠ RADVANICE

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

3. září v 15,00 h. v 1. třídě.
Mgr. Taťána Tomešová,
třídní učitelka
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Okresní soutěž 3.třídy muži podzim
2015 /2016

15.08. - 16.8 2015 od 17 hod.
Bernartice/Žacléř B – Volanov
Chotěvice – Lampertice
Černý Důl – Hajnice
Libotov - St.Rokytník

Radvanice – Pilníkov

NE

14:15 SO
NE
NE

SO

22.8.- 23.8. 2015 od 17 hod.

3.10 – 4.10. 2015 od 16 hod.
Lampertice - Bernartice/Žacléř B NE
Volanov – Hajnice
SO
Chotěvice - St.Rokytník
SO
Černý Důl – Pilníkov
NE

Pilníkov - Bernartice/Žacléř B SO

Libotov – Radvanice

NE

Hajnice – Libotov
Lampertice - Černý Důl
Volanov – Chotěvice

10.10. – 11.10. 2015 od 16 hod.

St.Rokytník – Radvanice NE

NE
NE
SO

Berna/Žacléř B – Radvanice

29.8. – 30.8. 2015 od 17hod.

Libotov – Pilníkov
Důl - St.Rokytník
Chotěvice – Hajnice
Volanov – Lampertice

Bernartice/Žacléř B – Chotěvice NE
Černý Důl – Volanov
NE
Libotov – Lampertice
NE

Radvanice – Hajnice

NE
NE
SO
SO

SO

Pilníkov - St.Rokytník

SO

17.10. – 18.10 2015 od 15.30 hod.

5.9.- 6.9. 2015 od 17 hod.
St.Rokytník - Bernartice/Žacléř B NE
Hajnice – Pilníkov
NE

Lampertice – Radvanice

NE

Volanov – Libotov
Chotěvice - Černý Důl 14:15

Bernartice/Žacléř B - Černý Důl
Libotov – Chotěvice

Volanov - Bernartice/Žacléř B
Lampertice – Chotěvice
Hajnice - Černý Důl
St.Rokytník – Libotov

Pilníkov – Radvanice

SO
SO

Bernartice/Žacléř B – Pilníkov
NE
NE

SO

Pilníkov – Lampertice
St.Rokytník – Hajnice

SO
NE
NE
NE

SO

24.10 – 25.10 2015 od 14.30 hod.

12.9 – 13.9. 2015 od 17 hod

Radvanice – Volanov

NE

SO
NE

19.9. – 20.9. 2015 od 16.30 hod.

NE

Radvanice - St.Rokytník

SO

Libotov – Hajnice
Černý Důl – Lampertice
Chotěvice – Volanov

NE
NE
SO

31.10 – 1.11 2015 od 14 hod.
Radvanice - Berna/Žacléř B 11.15 SO

Hajnice - Bernartice/Žacléř B
Lampertice - St.Rokytník
Volanov – Pilníkov

NE
NE
SO

Černý Důl – Libotov

NE

Chotěvice – Radvanice 13:45 SO

Pilníkov – Libotov
St.Rokytník - Černý Důl
Hajnice – Chotěvice
Lampertice – Volanov

SO
NE
NE
NE

26.9. – 27. 9 2015 od 16.30 hod.
Bernartice/Žacléř B – Libotov

Radvanice - Černý Důl
Pilníkov – Chotěvice
St.Rokytník – Volanov
Hajnice – Lampertice

NE

SO

SO
NE
NE
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Okresní přebor starší přípravky
30.8. 2015
B.Třemešná – Borovnice hř.B.Třemešná NE
30.08.
09:30

Borovnice – Radvanice
30.08.
10:30
B.Třemešná – Radvanice
30.08.
11:30

NE
NE

B.Třemešná – Borovnice
11.10.
09:30

5.9. 2015
B.Třemešná – Borovnice
05.09.
09:30

B.Třemešná – Radvanice
05.09.
10:30
Borovnice – Radvanice
05.09.
11:30

hř.Mostek SO

SO
SO

B.Třemešná – Borovnice
12.09.
14:30

Radvanice – B.Třemešná
12.09.
15:30

hř.Radvanice SO
SO

SO

hř.B.Třemešná NE

Borovnice – Radvanice
20.09.
10:30
B.Třemešná – Radvanice
20.09.
11:30

NE
NE

B.Třemešná – Borovnice
26.09.
14:00

Radvanice – B.Třemešná
26.09.
15:00

B.Třemešná – Radvanice
04.10.
10:30
Borovnice – Radvanice
04.10.
11:30

NE

NE

24.10.2015

B.Třemešná – Borovnice
24.10. 12:00

hř.Radvanice SO
SO

SO

Radvanice – B.Třemešná SO
24.10. 13:00

28.10.2015

Borovnice – Radvanice
28.10.
10:30
B.Třemešná – Radvanice
28.10.
11:30

SO

hř.Mostek NE

NE
NE
fkbanikradvanice.cz
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NE

B.Třemešná – Radvanice
18.10.
10:30
Borovnice – Radvanice
18.10.
11:30

4.10.2015
B.Třemešná – Borovnice
04.10.
09:30

NE

18.10.2015

B.Třemešná – Borovnice
28.10.
09:30

26.9.2015
Radvanice – Borovnice
26.09.
13:00

Borovnice – Radvanice
11.10.
10:30
B.Třemešná – Radvanice
11.10.
11:30

NE

Radvanice – Borovnice hř. Radvanice SO
24.10. 11:00

20.9.2015
B.Třemešná – Borovnice
20.09.
09:30

hř.B.Třemešná

B.Třemešná – Borovnice hř.Mostek NE
18.10.
09:30

21.9.2015
Radvanice – Borovnice
12.09.
13:30

11.10.2015

hř. B. TřemešnáNE

NE
NE

MEMORIÁL MIROSLAVA PAŤAVY
Dne 1. 8. 2015 se u naší hasičárny konal již 16. ročník Memoriálu
Miroslava Paťavy. Počasí nám letos vyšlo na výbornou. Zúčastnilo se
celkem pět týmů.
Málokterý soutěžící vydržel být
v suchém oblečení do konce soutěže.
Hlavně při překonávání lávky.
O první příčce rozhodnul až noční útok,
který vyšel na výbornou soutěžnímu týmu
z Liberce.

Škoda, že se v Radvanicích nenajde
parta mladých lidí, aby přišli porovnat síly
v této netradiční soutěži, kde jedinci
nemusí být vůbec hasiči. Přitom k nám
jezdí až z Liberce či vzdáleného Starého
Města.
Výsledky 16. ročníku MMP:
Muži:
1. Liberec
2. Staré Město
3. Paťavovic M
4. Radvanice

Ženy:
1. Paťavovic Ž

Všem zúčastněným bych chtěl
poděkovat, že nás nezklamali a dorazili
bojovat o putovní pohár. Budeme doufat, že
se v příštím roce dá dohromady více týmů i z Radvanic.
Petr Lukášek, velitel SDH a JSDH Radvanice
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JSDH INFORMUJE
Malé ohlédnutí za proběhlými teplými letními dny.
Každý si řekne, že když máme v obci jednotku hasičů, že se nám postará o vše. Mám
teď na mysli třeba výjezdy k obtížnému či nebezpečnému hmyzu.
Každý občan má sice právo k takovéto
pomoci, ale jen pokud se jedná
o bezpodmínečné ohrožení života.
Tzn. že vosí hnízdo, které je umístěné kdesi
v zahradě, se do toho nepočítá.
Děkujeme za pochopení.
Petr Lukášek,

velitel JSDH Radvanice
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CO PŘINESE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Pokud chceme mluvit o novinkách
letošního školního roku, musíme se trochu
vrátit v čase do roku uplynulého, který byl
doslova nabitý různými školními akcemi
a událostmi.
Konalo se na 60 akcí a nevím, zda toto
číslo ještě může být překonáno ☺. S čím
jsme ale ještě na začátku minulého
školního roku nepočítali, byl odchod tří
učitelů v měsíci červnu 2015.
Do důchodu nám odešla paní učitelka
Hana Diblíková, na mateřskou dovolenou
slečna Daniela Schickerová a za studiem
na Špicberky nám odjela slečna Tereza
Švecová. Rozloučili jsme se, popřáli hodně
štěstí na nových místech, v nových
životních rolích a etapách a hledali jsme
hned tři učitele/ky najednou. A našli jsme!
Na I. stupeň ZŠ byla přijata paní Renáta
Štěpánková, na II. stupeň paní Jana
Notková a Monika Zámečníková.
Novým příchozím tímto přejeme mnoho
pracovních úspěchů a doufáme, že se jim
na naší škole bude líbit a dobře pracovat.
I letos chceme navázat na akce, které
se staly tradicí a součástí dění ve škole
a v obci… Zpívání v kapli, vánoční
vystoupení dětí pro rodiče a přátele školy,
Masopust, Den Země, tvořeníčka ve školní
jídelně, akce MŠ pro rodiče a další.
Každopádně máme pro vás připraveno
i pár novinek. Z těch největších bychom
chtěli upozornit na první školní ples,
kterým plánujeme už koncem podzimu
zahájit radvanickou plesovou sezónu.
Dále pro vás ve spolupráci s obcí a spolky
připravujeme kalendář na rok 2016.

Najdete zde TOP akce školy, obce, spolků,
samozřejmě spolu se snímky z těchto akcí.
A co chystáme pro naše žáky? Kromě
zmiňovaných akcí je čeká je i jedna velká
změna – už nebudou muset ráno
a o polední přestávce vysedávat po
chodbách jídelny, ale budou moci vyčkat
na vyučování ve školním klubu. První den
sice nebude zcela vybaven veškerým
odpovídajícím nábytkem a vybavením,
ale naší snahou bude během tohoto
školního roku sehnat všechny potřebné
peníze a nábytek a zařízení zakoupit.
V nejbližší době budeme jednat např.
s vedením obce Jívka, ze které dojíždí
nejvíce přespolních dětí, o finančním
příspěvku.
Pokud se najde nějaký laskavý sponzor
i mezi rodiči žáků, pak předem
DĚKUJEME!
Do nového školního roku všem přejeme
hodně sil a úspěchů!!!
Za ZŠ A MŠ Radvanice

Mgr. Rober Hager,
ředitel školy
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ NA ZŠ
V květnu jsme v naší škole vyhodnotili soutěž
„ O nejvtipnější limerik“. Zde jsou ty nejlepší.

Jedna paní z Brna

Jedna slečna z Hodonína,

Skáče jako srna

není ani trošku líná.

Od svítání

Pořád někde běhala,

Bez ustání

sto závodů vyhrála.

Spadla, už je opatrná

Tahle holka z Hodonína

Tereza Kapitániková

Byl jeden pán z Prahy.
Běhal venku nahý.
Prý trénuje na závod.
Prý se běhá bez kalhot.
Byl podivín z Prahy.
Jiřka Kroupová

Veronika Lásková

Libor Podmol z Hradce
Jezdí teprve velmi krátce
Motorka, chrániče a dres
Sponzoruje nás skupina ČEZ
Libor Podmol z Hradce
Tonda Trejtnar

Sporty nejsou žádná věda,
dělá je i tlustý děda.
Hokej, fotbal, to nic není,
atletika - to je dění.
Odradit se děda nedá.
Veronika Panochová
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Mgr. Hana Diblíková

TÁBOR NA JESTŘEBÍ BOUDĚ
Začíná se stávat tradicí, že každé léto TOM Radvanice - Úpice pořádá letní tábor na
Jestřebí boudě. Větší zájem dětí způsobil, že bylo potřeba postavit i několik stanů v okolí
chaty. Letošní tábor byl ve znamení Divokého západu a začal ve čtvrtek 30. 7. 2015.
Oddíly se svými vedoucími za různé
soutěže a úkoly vydělávaly dolary a za ně
nakupovaly nemovitosti do svého městečka.
Každý si také vyrobil šátek v barvě svého
týmu. Společně táborníci vyrobili vlajku,
kterou museli celou noc hlídat před zlými
bandity. Žádnému oddílu se to ale nepovedlo,
až předposlední noc, kdy hlídal celý tábor.
V pondělí jsme se vydali do dolu Bohumír,
kde si děti prohlédly štolu a ti odvážnější
vylezly i po žebříku ven. Prohlídky
se ujal pan Mikyska, kterému děkujeme
za zajímavý výklad.
V úterý nás čekal v Radvanicích
autobus pana Josefa Kůse a odvezl nás
na Staré Hrady u Jičína. Prohlédli jsme
si sklepení a půdu a také se učili létat
na koštěti. Výlet se dětem moc líbil,
děvčata si nechala pomalovat obličej
a kluci nakoupili rytířské zbraně.
Ve středu nás navštívili hasiči
z Radvanic a užili jsme si krásné
osvěžení.
Další celodenní výlet jsme díky
teplému počasí změnili a děti absolvovaly
hru v lese, kde si každý oddíl z přírodních
surovin postavil svoje městečko.
Za chatou jim mezitím vedoucí
nainstalovali sprchu a děti se zde mohly osvěžit.

Pokračování na str. 12.
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Pokračování ze str. 11.

Oddíly si vyráběly také vlastní komiksový
příběh na téma Divoký západ. Všem se
příběh moc povedl a zápletky byly vskutku
zajímavé.
Během závěrečného večera proběhlo
vyhlášení celotáborové hry, kterou vyhrál
oddíl zelených pod vedením Alenky. Tábor
jsme zakončili diskotékou, která se protáhla
až kousek přes půlnoc.
V neděli ráno jsme uklidili chatu a čekali
na příjezdy rodičů.
Za sebe bych chtěla poděkovat všem
dětem za to, jak byly úžasné a moc hodné.
Vedoucím, že se plně věnovali dětem
a kuchtíkům, že naplnili naše bříška. Budu
se těšit až se příští rok zase sejdeme na
našem táboře.

Náš oddíl najdete na www.loupeznicizbrend.estranky.cz
Míla Dubnová, TOM Radvanice - Úpice

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

VOX RADVANICE Z. S. ZVE:
VOX Radvanice z.s. ve spolupráci s Dolem Bohumír Vás co
nejsrdečněji zvou 12. 9. 2015 od 15hod na

,,HORNICKÝ DEN “
-

připomenutí hornické tradice v obci a jejím okolí
seznámení s nově otevřeným skanzenem - měděným dolem Bohumír
výstava fotografií
výstava tradičních hornických předmětů
hornické soutěže
vystoupení mažoretek z TŠ Bonifác ze Rtyně v Podkrkonoší
vystoupení ochotnického divadla Stárkov – Mr. Bean - od 17 hod
večerní zábava - k tanci a poslechu hraje skupina Leoše Nývlta ,,Geny“ se
zpěvačkou Lucií Středovou – od 20hod
- děti do 15 let zdarma
- vstupné 50,- Kč – jako dárek dostane každý návštěvník vstupenku do dolu Bohumír
za 50,- Kč
Přijďte si zavzpomínat a pobavit se s námi.
Pořádá VOX Radvanice z.s.

Petra Spitzerová

WHITE CUP 2015

Od 7. 9. 2015 bude zahájen předprodej vstupenek na mezinárodní soutěž
v akrobatickém rock and rollu ,,WHITE CUP 2015 – druhý ročník, který se bude konat
3. 10. 2015 ve víceúčelovém sále Pensionu a restaurace Radvanice.
Pořádá VOX Radvanice z.s. a spolupořadateli jsou DDM Praha 9 a ČSAR. Akci
podporuje Královéhradecký kraj.
- předprodej do 30. 9. 2015
- děti do 15 let zdarma
- vstupenka v předprodeji 70,-Kč
- vstupenka na místě 150,-Kč
Petra Spitzerová
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LMK VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 - 2015
Ve školním roce 2014 -2015 se do modelářského kroužku přihlásilo celkem 7 dětí. Bylo
to méně než rok minulý, děti však pracovaly stejně úspěšně.
Stejně jako minulý rok, nevznikala pouze letadla. Tomík vytvářel hasičské autíčko na
autodráhu, Verča si z překližky vyřízla překrásného soba jako dárek, Nikolka vyráběla
běhací kolečko, domeček a houpačku pro křečka a Ondra si přestavěl letadlo na vysílačku.
Jako tradičně v únoru děti pomáhaly se stavbou a organizací Radvadráhy.
12. 4. 2015 si 5 mladých modelářů zazávodilo na krajského přeboru. Tomík D. získal
pěkné 3. místo v závodu házedel. Poměrně dobře jsme dopadli i v kategorii P30 (gumáků),
kde děti zabraly pěkný střed startovní listiny. Hlavní však bylo, že jsme to brali s humorem.
Jirka dostal přezdívku „Ničitel letadel“. Za závody jich stihl rozbít 11☺.
Školní rok se myslím vydařil báječně. Příští školní rok bych rád pozval děti do našeho
modelářského kroužku, kde si děti kromě dovedností s rukodělnou činností užijí taky
spoustu srandy.

Za LMK Rapid Radvanice
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Karel Láska

NĚCO PRO DĚTI
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY MUDR. ZÁVESKÉHO
Ve dnech 31. 8. v pondělí a 1. 9. 2015 v úterý nebude v provozu
ordinace praktického lékaře v Radvanicích, Chvalči a Jívce.
Jinak v září 2015 budeme fungovat v normálních ordinačních dobách.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici
v Trutnově.
Děkujeme za pochopení
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