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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je to již přes rok, kdy jsme po volbách nastoupili jako zastupitelé do svých
funkcí. Mně osobně to připadá, jako by to bylo minulý týden. Je vidět, jak ten čas letí.
Do vedení obce jsme se dostali na základě vašich hlasů, za které jsme vám vděčni.
Uvědomujeme si, že tímto jste nám dali veškerou vaši důvěru. Nehodláme ji zklamat,
ale musíme se toho ještě spoustu naučit, abychom zvládali běžné záležitosti spojené
s chodem obce. Není to o tom přijít a okamžitě vše převrátit naruby. Myslíme si, že obec
fungovala bez problému na základě letitých zkušeností bývalého starosty, a proto nebylo
nutné měnit její chod. Za nastavenou cestu mu budeme ještě dlouho vděčni. Ono je
to jednoduché přijít a zbourat pomyslný domeček z karet. Asi by nebylo v našich silách,
v daný okamžik, vše postavit znovu od základů.
Nechci se vracet k proslovu po zvolení, kde jsem poukazoval na „žabomyší války“.
Bohužel jsem se nemýlil a i u nás na obci si hrajeme na politiku. Jak jsem sdělil, chceme
pracovat, ne válčit. Opravdu nás tyto nelibosti nikam neposouvají, ba naopak.
Bylo by vhodné na tomto místě udělat sumář za tento končící rok. Je to ovšem nelehké,
protože občany především zajímá to, co je vidět. Co není hmatatelné, to se těžce posuzuje
a obhajuje. Možná se zdá, že se nic nestalo. Možná jste čekali spoustu změn. To ovšem
ukáže až čas, protože zde nás čeká práce ne na rok, ale na léta.
Hned od začátku jsme prošli spoustou organizačních opatření, změn a povinností
spojených s chodem úřadu. Proběhla transformace společnosti VODA-RA s.r.o., kde
se stala obec 100% vlastníkem. Následně nás čekala revize některých smluv na pronájem,
pacht, půjčky. Nová pro nás byla práce s majetkem obce a sestavení rozpočtu obce. Pak
jsme již mohli začít řešit jednotlivé vámi předkládané náměty, jako bylo např. odstranění
autovraků, dokoupení košů na odpadky a psí exkrementy, řešení bezpečnosti v obci,
protipovodňová opatření, atp. Nutné byly i další provozní záležitosti, jako získání
pracovníků z ÚP v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na veřejně prospěné práce pro
obec, získání lesního hospodáře a kronikáře obce, práce v souvislosti s územním
plánováním. Bylo toho a je stále moc.
Velké plus je, že ZŠ a MŠ pracuje jako samostatný subjekt a obec ji podporuje jen
příspěvkem. Myslím si, že naše škola pracuje na výborné úrovni, má kvalitní vybavení
i personál a tak je jen podivuhodné, když děti z obce dojíždějí do města. Poděkování patří
i neziskovým spolkům, které se starají o kulturní, společenské a sportovní vyžití. Toto
je správně fungující symbióza.
Do rozpočtu nám nejvíce promluvila hlavní investice pro letošní rok. Bylo nutné
dokončit II. etapu stavby komunikace v nové lokalitě pro výstavbu RD. Zde bylo nutno
nejprve dostavět přípojky kanalizace a vody k novým parcelám a následně i komunikaci.
Ačkoliv se v říjnu započalo, v půli listopadu bylo hotovo a dnes již
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kolaudujeme. Doufejme, že investic do budoucna bude více, ale nejdříve
je nutné připravit si jednotlivé projekty. Uspořily se prostředky, které jsme
pak mohli investovat jako spoluúčast v rámci dotačního programu na opravu
hasičské Tatry 148 a další prostředky na opravu regulace topení v penzionu.
Nebudu se zaobírat odpady, ty ve svém článku na jiné stránce řeší místostarosta obce,
který tuto problematiku spravuje. Opět je to dost náročná záležitost, která se stále řeší
a řešit bude. Naším zájmem je udržet ceny za služby, ale zároveň vás nabádám
k efektivnějšímu třídění odpadů. Je omleté heslo, že čím víc vytřídíme, tím méně budeme
platit.
V závěru mohu s čistým štítem prohlásit, že naším cílem je krásná, čistá, klidná
a prosperující obec, ve které bude každý spokojeně žít. Naší snahou bude získání dotací
na opravy komunikací, chodníků, zateplení objektů, rekonstrukcí veřejného osvětlení,
ČOV, na výstavbu dětského hřiště a dalších projektů, zpracovaných ve strategii rozvoje
obce.
Při jednom z rozhovorů s p. Diblíkem jsem konstatoval, že si myslím, že jsme jako nové
zastupitelstvo neudělali moc toho, co je na první pohled viditelné. Byl jsem ovšem
upozorněn na skutečnost, že obec funguje. To je znamení dobré práce a v této souvislosti
i největší odměna.
Jelikož se blíží Vánoce, tak mi v samém závěru dovolte, abych Vám popřál za moji
osobu a za celé zastupitelstvo obce Radvanice příjemné prožití svátků
vánočních, spoustu pohody, klidu a porozumění.
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Tomáš Němec,
starosta obce

Informace ze 13. zasedání zastupitelstva obce
V pořadí třinácté zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 29. října 2015.
Na samotném začátku byly projednány výsledky hospodaření obce Radvanice za 1. – 9.
měsíc roku 2015, kde příjmy jsou 11.677.810,50 Kč, výdaje 7.605.066,09 Kč a financování
je 4.072.744,41 Kč. Konstatováno bylo, že obec hospodaří se schváleným rozpočtem pro
rok 2015. V dalších bodech byl schválen plán inventarizace majetku obce Radvanice
k 31. 12. 2015 a následně rozpočtové opatření v pořadí č. 8/2015. Z důvodu uvolnění
nebytových prostor bylo do programu zařazeno projednání pronajmout nebytové
prostory v obecních objektech č.p. 20 (Klub důchodců) a č.p. 25 (Zdravotní
středisko).
Pokračování na str. 4.
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Dále byl na programu bod různé. Zde bylo nutné projednat Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu, odkoupení části kanalizační sítě a schválení svěřit místostarostovi obce
úkoly v souvislosti s odpadovým hospodářstvím obce.
Posledním bodem byla zpráva o činnosti obecního úřadu. V tomto bodě podal starosta
obce informaci o:
- stavbě komunikace A23 II
- doručení nabídek na cenu veřejného osvětlení A23 - zakopání vč. kabelu, cena cca
95.000,-, ovšem letos rozhodnuto položit pouze chráničky a pokusit se o získání
dotací
- předložení ke schválení nové vyhlášky o odpadech, která bude před projednáním
vyvěšena
- digitalizaci k.ú. Slavětín – vyvěšeno oznámení obci o dokončení obnovy
katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
- opravě silnic v obci, na kterých se podílel Lesní statek Švorčík, většina oprav po
poruchách vodovodního řadu
- proběhlém svozu nebezpečného odpadu, sběur papíru - škola odvedla přes 8 tun
- prodloužení smlouvy na veřejně prospěšné práce s Úřadem práce TU, 2 pracovníci
do 30. 4. 2016, řešeno dodatkem smlouvy
- realizaci pořízení vítacích cedulí, celkem 3 ks (2 ks zaplatí obec, 1x SOJH), instalace
na jaře
- protipovodňovém plánu, dojde k aktualizaci a servisu
- proběhlé revizi a doplnění smlouvy s Kooperativou - pojištění majetku obce
- funkci kronikáře, kronikářky – přihlášen zájemce o tuto činnost, obec bude tuto
povinnost podporovat
- schválení veřejnoprávní smlouvy krajským úřadem o výkonu části přenesené
působnosti s MÚ TU v souvislosti s projednáváním přestupků
- schůzce se zástupkyní firmy Profesionálové, v návaznosti na strategii rozvoje obce
budou diskutovány reálné možnosti a podání žádostí o dotace
- hrobu Rudoarmějců, kulturní památce, jednání o dalším postupu s možností vytvoření
odpovídajícího pietního místa
- cvičném poplachu - 24. 10. 2015 v 8 hod. byl starostou obce ve
spolupráci s velitelem JSDH vyhlášen cvičný poplach se simulací
přívalové vlny s nácvikem protipovodňových opatření, svolání
povodňové komise, jednotka cvičením splnila veškeré své povinnosti
Prosincové zasedání obce se bude konat 17. 12. 2015.
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Tomáš Němec, starosta obce

ODPADY PODNIKATELÉ A ŽIVNOSTNÍCI
Vážení živnostníci a podnikatelé,
jelikož byly od začátku našeho působení
v zastupitelstvu připomínky k Systému
odpadového hospodářství obce,
přepracoval jsem systém pro určování
ceny poplatků jednotlivých
subjektů (dále jen původce)
a možnost zapojení do tohoto
Systému.
Předem podotýkám, že tento Systém je
nastaven pouze pro likvidaci komunálního
odpadu, který se zařazuje do kategorie
20 komunální odpad. Což jsou ve
stručnosti plasty, sklo, papír a ostatní
složky komunálního odpadu, dle již
zmiňované kategorie. Ostatní druhy
odpadu jako například nebezpečný,
objemný, stavební atd. si každý původce
řeší po své linii, tak jak je to dáno zákonem
o odpadech č. 185/2001 Sb.
Další neméně důležitou informací
je skutečnost, že tento Systém nabízený
obcí je zcela dobrovolný a není povinností
původce se do tohoto Systému zapojit.
V takovém případě si původce pokud
produkuje odpad, zajistí smluvně nebo
jinou zákonnou cestou likvidaci
u jiných firem oprávněných svážet
a likvidovat komunální odpad. Samozřejmě
že si původce zajistí na své náklady nebo
do pronájmu od svozové firmy
odpovídající počet sběrných nádob na
složky komunálního odpadu. Tím pro
původce ale nic nekončí. Původce si musí
vést evidenci odpadů „kam, co a kolik“
a v případě, že překročí roční produkci
100 kg nebezpečného odpadu, nebo 100
tun komunálního odpadu, je původce ze
zákona povinen, odevzdat roční hlášení

prostřednictvím systému
ISPOP. Další možnou otázkou
je: „Kdo je ze zákona brán
jako původce odpadu?“ Specifikace dle
zákona o odpadech č. 185 /2001 Sb. §4
odst.1: právnická nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejichž
činnosti vznikají odpady
(lidově řečeno, každý, kdo má
přiděleno IČO a podniká)
V některých výkladech tohoto
zákona se uvádí, že i sáček od svačiny
původce je brán jako odpad. Ale to již
nechám na zvážení každého jednotlivého
původce, jestli se zapojí do Systému a
zaplatí například 300,- Kč/rok (u původců
s malou produkcí odpadu), nebo ušetří
a bude čekat, až mu přijde kontrola. Potom
už bude záležet na tom, jak to „ukecá“.
Je to taková sázka do loterie. Výsledný
efekt je bohužel opačný.
Stručně tedy řečeno – proč se zapojit
do Systému?
- není nutné zajišťovat nákup nebo
pronájem samostatných nádob na
tříděný odpad
- odpadá zákonná povinnost vedení
průběžné evidence odpadů, se kterými
je subjekt zapojen do Systému
- omezí se administrativní zátěž (vedení
evidence, smluv apod.)
- předejití důvodu k udělení pokuty
až do výše 1 milionu za neplnění
povinnosti dle zákona o odpadech
(např. vedení průběžné evidence
odpadů, využívání Systému
odpadového hospodářství obce
Pokračování na str. 6.
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Radvanice bez uzavření smlouvy
kontrolním orgánem)
Jak to bude probíhat ?
Do konce tohoto roku tj. 2015 bude se
všemi původci, kteří mají s obcí Radvanice
uzavřenou smlouvu o využívání Systému
odpadového hospodářství, smlouva
vypovězena tak, aby byla ukončena
k 31. 12. 2015. V návaznosti na to bude
od 1. 1. 2016 pro zájemce o zapojení
do Systému uzavřena nová smlouva.
Případný zájemce si vyplní dotazník, který
je k vyzvednutí na obecním úřadě.
Na základě tohoto dotazníku se připraví
návrh smlouvy, který bude v případě
odsouhlasení obou smluvních stran
předložen zastupitelům ke konečnému
schválení a odsouhlasení. V případě
odsouhlasení zastupiteli obce dojde
k podepsání nové smlouvy. Smluvní vztah
bude dnem uvedeným ve smlouvě
právoplatným.
V opačném případě (pokud většina
zastupitelů návrh neschválí), bude
s původcem vyvoláno druhé kolo jednání
s případnou změnou, požadovanou
většinou zastupitelů. Následně dojde
k dohodě a smlouva se opět vrátí ke
schválení na nejbližším veřejném zasedání
zastupitelstva. V opačném případě si

původce zajistí likvidaci odpadu vlastní
zákonnou cestou.
Je proto důležité, aby každý
ze zájemců o zapojení do Systému
odpadového hospodářství obce nejdéle
do 15. 12. 2015 vyplnil dotazník
a následně se seznámil s návrhem
smlouvy, která bude 17. 12. 2015
předložena na veřejném zasedání
ke schválení zastupitelům, aby mohl
od 1. 1. 2016 plně využívat Systému
odpadového hospodářství obce.
Případné dotazy ohledně jakýchkoliv
nejasností, týkajících se zapojení do
Systému odpadového hospodářství obce
Radvanice, směřujte na moji osobu.
Telefonicky na číslo: 799 508 818 nebo
na email: stefan.krajniak@volny.cz.
Na těchto kontaktech je
možno si sjednat i schůzku
k osobnímu jednání na obecním
úřadě.
Předem žádám zájemce o zapojení
do Systému, aby si včas uzavřeli návrh
smlouvy (do 15. 12. 2015) a nenechávali
vše na poslední chvíli.
Za obec Radvanice
místostarosta

Štefan Krajniak

Jelikož v době publikace tohoto článku, budeme mít před
sebou Svátky vánoční a budeme se těšit na Silvestra, chtěl bych
všem občanům Radvanic, všem chalupářům, prostě všem lidem dobré vůle a dobrého srdce
popřát příjemné Vánoční svátky, bohatého Ježíška, pěkného
Silvestra a mnoho úspěchů v novém roce 2016.
Štefan Krajniak
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.

Vránová Helena

83

Bohuněk Antonín

70

Burgetová Jana

65

Diblík Vladimír

65

Křikava Bedřich

65

Karban Štefan

65

Hájková Škodová Ivana

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

VZKAZ OD DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
I když jsme jen malé děti,
umíme už třídit smetí,
modrá, žlutá, zelená,
víme, co to znamená.

Nedá nám to žádnou práci,
už jsme jako dospěláci.
Papír, plasty, sklenice,
nápojové krabice.

Prší, prší, jen se leje,
popelář se na nás směje.
Rychle z auta vyleze,
odpadky nám vyveze.
autor: Dana Veselá

My
už
tříd
íme
.-)
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y?
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SDH VÁS ZVE:

zve všechny děti
na

SDH Radvanice zve všechny
malé i velké občany dne
12. prosince 2015 na tyto akce:

zve širokou veřejnost na

Vážení spoluobčané,
opět se nám blíží nejkrásnější
svátky roku – Vánoce. Rád bych
vám všem popřál jménem JSDH
Radvanice šťastné a spokojené
svátky a abyste v novém roce naši
pomoc potřebovali co nejméně :-)
Za JSDH Radvanice
Petr Lukášek
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ZPRÁVIČKY Z HASIČSKÉHO KROUŽKU
Milí čtenáři,
přináším vám další přiblížení dění v hasičském kroužku:
Děti se schází každé pondělí v klubovně hasičské zbrojnice. Připravují
si výzdobu na vánoční večírek a spaní v hasičárně, tvoří novoročenky pro
sponzory. S obrovskou oblibou, a to je nadsázka, doplňují kroniku, aby ji mohly předložit
valné hromadě.
Snažím se Vám pokaždé přiblížit závody, na kterých jsme byli. Listopad je ve znamení
Memoriálu Marty Habadové v Praze. Počasí nám moc nepřálo k tréninku, ale dostali jsme
se do systému.
7. a 8. listopadu jedeme do Prahy!!! Trochu se nám to komplikuje hned na začátku.
Deváťáci mají dny otevřených dveří na budoucích školách. Kombinujeme dopravu. První
parta vyráží v pět hodin ráno v sobotu, kdy startuje kategorie mladší tudíž Nikola
Zubričanová a Bára Zachovalová. Nikola naposled v této kategorii a Bára poprvé na tak
obrovské soutěži. Ve dvanáct hodin má pole soutěžících odběháno, čekají na seřazení
výsledků. Nikola si dala nádherný osobní rekord v podobě 15.71 i Bára si polepšila na
21,41. Netrpělivě vyhlížejí výsledky - senzační zpráva Nikola veze domů 9. místo a Bára
místo 87. ze 171 soutěžících z celé České republiky. Pro Radvanice soutěžní den končí.
Deváté místo je pro nás obrovskou odměnou. Nikolu čeká ještě soutěž Českého poháru
v Ostravě, kam si snad pojede pro další body. Bláhově jsme si mysleli, že se budou chtít
cournout po Praze. Omyl, jedou na Černý most a užívají si zbytek dne po svém. Potom
se přesouvají do Dolních Měcholup, kde nám kamarádi umožnili přespání a poskytli nám
zcela zdarma zázemí. I druhá parta vyráží a dojíždí do matičky Prahy a do Měcholup.
Jdeme na večeři, kterou si v podobě pizzy neseme na hasičárnu. Když všichni sedíme
u večeře, rozsvítí se celá hasičárna a z reproduktorů se ozývá hlas operátora. Myslím, že
v tuto chvíli někteří ani nepolkli sousto. Právě započalo hlášení o výjezdu místní jednotky.
Vše sledujeme v přímém dění, takže o zážitek více. V deset hodin uléháme do pelíšků.
Ráno budíček, snídaně, úklid hasičárny a přesun zpět do haly. Dnešní den se týká
starších dívek a chlapců. Všichni se rozcvičují. Deniska si připíná startovní číslo 135. První
pokus se jí nedaří. Musí se na startu trošičku namotivovat, zdravě naštvat. To jsem dala
za úkol klukům. V druhém pokusu vypadá Denča už na startovním roštu o kus uvolněněji,
více se soustředí. Tento pokus je o kus klidnější, splnila úkol - provést to, co umí. Na
světelné tabuli nám patří čas 15,60., celkově 72. příčka. Jsme spokojeni. Řada je na starších
chlapcích. Startovní čísla: 22 Kuba, 52 Kryštof, 82 Robert a 110 Adam. Tak hoši, jak moc
zkrotíte svoji nervozitu? Kuba běží slušně, kladina je trochu rozhoupaná. Dává 16,43 a je
121. ze 221 startujících. Loučí se s touto kategorií slušným výkonem. Kryštofovi se dařilo
lépe. Pro kluky je šedesátka už krátká, krotí rozeběhnutý závod. Nohy utíkají a ruce
nestíhají dělat vše, co mají. Kryštofův čas 14,25 znamená 33. místo. Sezónu ukončil se ctí.
Kryštofa i Kubu už budou zajímat delší tratě a jiné nářadí. Životní závod mají za sebou
a před sebou, jak doufám, výzvy, které lákají k pokoření.

Pokračování na str. 10.
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Pokračování ze str. 9.

Na startovním roštu máme ještě dva borce. Robert běhal celý rok
průměrně, odráží se na něm, že najednou vyrostl. Je hodně nervózní, ale čas 15,50 vůbec
není špatný. Konkurence je obrovská. “Nechává” si své startovní číslo 82. A poslední
želízko v ohni je Adam. Má za sebou první velkou a úspěšnou sezónu. Zdatně šlape
Kryštofovi na paty. Na startu vypadá vyrovnaně, bohužel víc klame tělem. Ani jeho
bezkonkurenčně zvládnutá kladina nepomáhá. Oba pokusy neplatné. Prožívá obrovské
zklamání. Doufáme, že ho to neodradí, protože potenciál tam je a jeho lehkost běhu mu
ostatní mohou závidět. Víme, kam bude směřovat zimní příprava.
Naše velká soutěž končí. Balíme. Loučíme se s kamarády a jedeme zpátky do Radvanic.
Děkujeme všem, kdo nás podporujete a podporujete především své děti. Nenutíme běhat
šedesátky všechny, někdo chce, někdo ne. V dalším roce se budeme soustředit i na týmové
soutěže.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s dopravou na soutěže.
Letošní rok hodnotíme jako úspěšný. Těšíme se na rok další.
Konec roku vybízí k bilancování a děkování. Přeji za dětský kolektiv všem jen to dobré,
především štěstí a zdraví.
Děkuji dětem, rodičům i vám všem, že nás podporujete a sledujete naše výkony.
DĚKUJI ZA DĚTI I RODIČE ELIŠKY BEZDĚKOVSKÉ, KTERÉ JSME SPOLEČNĚ
SBÍRALI VÍČKA OD PET LAHVÍ. Část výdělku za víčka posíláme právě na podporu
léčby Elišky. Doufáme, že až pod stromečkem najde kolo pro postižené děti, na které
chceme přispět, tak se její očka rozzáří a přiblíží jí to více světu zdravých dětí.
Pro informaci léčba je prozatím úspěšná, růst nádoru v hlavince malé
Elišky se zastavil. Je to krásná holčička a bojuje.
Sběr víček od PET lahví i pivních pokračuje.
Děkujeme!!!!

OBJEDNÁVKA ČERTŮ:
5. prosince budou chodit dvě party čertů.
Objednávejte je, prosím, na telefonních
číslech:
malí čerti: 608519332
velcí čerti: 773618083
ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA:
I letos dodržíme tradici a půjdeme společně ke krmelcům a pokud
počasí dovolí až na rozhlednu. Sraz :24. 12. 2015 v 10.00 u kostela.
Máte-li chuť, pojďte s námi, nebo pošlete své děti.
Na rozbalování dárečků vám je vrátíme.
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Julka Burdychová

HALLOWEEN NA ZŠ
Dne 6. 11. 2015 uspořádali členové školního parlamentu naší školy akci pod názvem
Halloween 2015. Pro své spolužáky připravili dvouhodinový program.
Ihned po setmění se uskutečnil lampiónový průvod, který se vydal po „Halloweenské“
stopě, a to směrem ke hřbitovu, kde byla v dálce vidět i „bílá paní Adam“. Po návratu do školy
bylo pro spolužáky připraveno na 15 soutěží, do kterých se zapojili nejen žáci, ale i dospělí.
Na co se ale asi všichni těšili nejvíc, přišlo na samotný konec akce – stezka odvahy. „Strašidlo
Kuba“ strašilo na začátku stezky tak, že malé děti nechtěly na stezku odvahy ani vkročit.
Nakonec ale všichni stezkou zdárně prošli, a mnozí se i přesvědčili, že se strašidly se dá občas
vyjít i v dobrém ☺ . Pohodovou atmosféru podtrhlo závěrečné opékání buřtů a posezení
v improvizovaném bufíku.
Všem, kteří tuto akci podpořili svojí účastí, děkujeme! Vždyť co je pro každého pořadatele
odměnou za čas strávený přípravami? No přece lidi, kteří přijdou samotnou akci podpořit.
A prosíme také o shovívavost nad některými organizačními nedostatky, vždyť žáci se tyto věci
teprve učí a i oni sami zjišťují, že něco dobře připravit a zařídit není vůbec jednoduché. Ale
jsme moc rádi, že se snaží a do života tak získávají cenné zkušenosti. Mj. tím naplňují i motto
naší školy „Škola pro život“.
Děkuji i všem, kteří nám pomohli při akci:
Pan Čeřovský – hasič svíček, paní Čeřovská – bílá paní, která po nás večer vše uklízela, pan
učitel Cabicar a jeho pračko - opékač, paní Spitzerová s opékači buřtů... (snad jsem na nikoho
nezapomněl, jestli ano, omlouvám se…)
A kdo že je ten školní parlament? No přece žáci naší školy, kteří chtějí krásnou a fungující
školu.
5. třída – T. Kratochvílová, A. Stonjeková, 6. třída – N. Zubričanová, N. Lásková
7. třída – V. Kůs, O. Vojáček, 8. třída – A. Zachoval, K. Spitzerová
9. třída – J. Duben, J. Kroupová
Mgr. RobertHager, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Radvanice vás zvou na:

Vánoční vystoupení žáků naší školy - středa 16. 12. 2015 v 16.00 hod,
víceúčelový sál Pensionu a Restaurace Radvanice
Předvánoční koncert - ve čtvrtek 17. 12. od 16. 30 v kapli
Sv. Jana Křtitele
Program: vystoupení ZUŠ A. M. Buxton Úpice, vystoupení
dětí a žáků ZŠ a MŠ Radvanice
Vstupné dobrovolné, akce ve spolupráci s OÚ Radvanice.
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INFORMACE ZE ŠD A ŠJ
Vážení spoluobčané. Ráda
bych vás informovala o akci,
která proběhla na konci října
2015.
Pravidelně si chodíme hrát
do lesíka směrem ke
Studénkám. V nádherném
říjnovém počasí stavíme
domečky a řádíme v lese.
Po diskusi s dětmi proč
musíme pořád les obcházet
a nechodíme tzv. zkratkou,
jsme se domluvili, že
přiložíme ručku k dílu. Nikdo
nebyl nucen pracovat.
Pomáhali kluci i děvčata
a všichni mě mile překvapili,
jak se umí postavit k práci.
Společně jsme zprůchodnili
„zkratku“. Největším
tahounem byl Davídek a jeho
bráška Karel, který se taky
nenechal zahanbit. „Makali“
i Dan, Šimon, Dominik
a děvčata Karolína, Natálka,
Bára, Terezka, Verča - prostě
celá školní družina.
Děkuji Vám děti za Vaši
píli. Chodíme si tam rádi hrát
a chceme to mít hezké. Na
jaře jsme si uklidili odpadky,
teď větve a už si to budeme
jenom zvelebovat.
Jste skvělí!!!!
Julie Burdychová
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V úterý 27. 10. 2015 proběhlo ve školní jídelně
za hojné účasti dětí i dospělých „Halloweenské tvoření“.
Poseděli jsme u kávy, zakousli se do rohlíčků, vydlabali
překrásné dýně, upekli růžičky z jablíček a listového
těsta, vytvořili spoustu krásných a zajímavých
podzimních dekorací. Kdo přišel, odcházel spokojen.
Děkujeme, že jste přišli. A děkujeme sponzorům, kteří
nám přispívají na každé naše tvoření.

Srdečně Vás zveme na další naši akci, a to „Vánoční
tvoření“, které se uskuteční v úterý 8. 12. 2015
ve školní jídelně od 15.00 hodin.
Vytvoříme společně stromeček z perníku – zdobení si,
prosím, přineste s sebou.
Budeme vyrábět také vánoční dekorace – korpus na
věnec si opět přineste. Přírodniny jsou připraveny. Pokud
chcete tvořit do určité barvy, pak si přineste, prosím,
i své mašle.
Děti si připraví terakotové ozdoby ze samotvrdnoucí
hmoty (omezené množství).
Opět se na Vás moc těšíme.
Pokud Vám doma překážejí nitě, látky, bavlnky, knoflíky
a podobné v domácnosti zdánlivě nevyužitelné věci, budeme
rádi za cokoliv, co můžeme společně zpracovat.
Děkujeme!
Jana Růžičková

ZPRÁVIČKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Děti si do školky
přinesly dýni a jedno
dopoledne jsme
společnými silami dýně
vydlabali. Všechny děti
byly moc šikovné.
Krásně jsme si vyzdobili
školku, kterou si můžete
přijít prohlédnout.
S dětmi nacvičujeme
pásmo na vystoupení pro
seniory a další pásmo na
vítání občánků.
V listopadu proběhne ve školce zimní focení, budeme mít
bubenickou dílnu a zpívání písniček od p. Uhlíře a p. Svěráka.

Renáta Kašparová

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V naší mateřské škole bude probíhat nový projekt
“Angličtina hravě a komunikativně”. Lekce bude trvat 2 hodiny
týdně a to každý pátek od 4. prosince až do května. Přímo ve
třídě za přítomnosti paní učitelky pod vedením zkušeného
anglického lektora budou děti naslouchat této řeči a postupně se
jí tak učit.
Pozitiva:
- dítě si osvojuje cizí řeč naprosto přirozenou cestou jako mateřštinu
- učí se v přirozeném prostředí
- výuka podporuje vstřebávání jazyka ve větší intenzitě - dítě se nejprve učí porozumět
slovní zásobě a poté ji využívá ve spontánních projevech
- zajímavá a efektivní forma výuky - pracuje s různými výukovými materiály
- dítě je maximálně motivováno a využívá jazyk v běžných situacích
Děti, které jsou na tuto novou aktivitu ve školce
přihlášeny, se už těší.

ZŠ a MŠ Radvanice
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VÍKENDOVKA NA JESTŘEBÍ BOUDĚ
V pátek 30. 10. 2015 jsme se sešli u „zeleňáku“ a vydali jsme se na Jestřebí boudu,
kde probíhala naše víkendovka.
V sobotu dopoledne jsme pomáhali při brigádě na chatě. Hrabali jsme listí pod kaštany
a nasbírali i kbelík kaštanů. Děvčata umyla okna a pomohla v kuchyni. Po obědě jsme se
vydali do Radvanic, kde v Pensionu probíhal Halloween. Společně jsme si vydlabali
přinesenou dýni, kterou jsme po návratu umístili ke vchodu chaty, aby vítala návštěvníky
Jestřebí boudy. V Pensionu byla pro děti připravena i skvělá strašidelná stezka. Druhou
strašidelnou stezku jsme si užili, když jsme se pěšky vraceli po tmě na Jestřebí boudu.
Večer jsme si zahráli společenské hry a v neděli jsme šli pouštět draky. Počasí nám nepřálo,
vítr moc nefoukal a draci nechtěli létat.
Víkendovka se moc vydařila a je škoda, že jsme se nesešli ve větším počtu.

Dubnová Miluše

Vedoucí TOM

PROSINCOVÉ AKCE MOTOKLUBU JESTŘÁBÍ JEZDCI
26. 12. Jestřábí vánoční posezení - spojené s ochutnávkou
bramborového salátu. Sraz všech v 17,00 hod v hospodě u Píšťalky.
31. 12. Jestřábí silvestr – silvestrovské oslavy spojené s přivítáním
Nového roku. Místo konání hospoda u Píšťalky, začátek v 19,00 hod, vlezné 150, Kč/
osoba. V ceně - něco málo muziky a samozřejmostí je jako každý rok „švédský stůl“.
Rezervace u pí. Cinkové, omezené
množství míst.
za JJ prezident klubu Štefan Krajniak
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HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE
Již tradičně jsme se poslední víkend v říjnu namaskovali
a v 15 hodin mohlo začít naše “Halloweenské odpoledne”.
Letos se ho zúčastnilo rekordních 68 dětí místních i z okolních obcí.
Všechny děti přišly v maskách, některé v opravdu strašidelných. Děti si nejprve
vydlabaly dýně, namalovaly obrázky se strašidly a mohly vyrazit na naši stezku, plnou
zombíků, pavučin a hrobů. Stezka vedla k pavoučímu králi. Tam se děti i rodiče podepsali
krví a z rakve si vytáhli malou drobnost. Nakonec nám porota, složená z tatínků
a návštěvníků restaurace, vybrala tři nejkrásnější dýně, tři obrázky strašidel
a nejstrašidelnější masky. Výherci si odnesli pěkné ceny. Děkujeme sponzorům – Jiřímu
Maršíkovi, obci Radvanice a Pensionu a restauraci Radvanice a zastupitelce
Královéhradeckého kraje paní Zdeňce Šárové za podporu.
VOX Radvanice z.s. Vás co nejsrdečněji zve na Vánoční koncert Kamily Nývltové.
Koncert se koná 10. 12. 2015 od 18hod ve víceúčelovém sále Pensionu a restaurace
Radvanice. Jako hosté vystoupí děti z naší základní školy. Děti určitě ocení příležitost
zazpívat si s naší momentálně nejobsazovanější muzikálovou zpěvačkou, rodačkou ze
Rtyně v Podkrkonoší. Už se moc těšíme na vánoční atmosféru. Vstupenky v předprodeji
za 129,- Kč, na místě 200,- Kč.
Na příští rok máme nachystané další akce, hned v lednu již třetí ročník
turnaje v ,,Člověče, nezlob se!“ pro děti i dospělé a dále turnaj v minikopané.
Dovolte mi, abych Vám za náš spolek popřála krásné a pohodové Vánoce, strávené
s těmi nejbližšími a v novém roce 2016 hodně zdraví, lásky, štěstí a všeho dobrého a slovy
Jana Amose Komenského, která tak krásně zpívá paní Kubišová ,, Ať mír dál zůstává
s touto krajinou, zloba, závist, zášť ty ať pominou…“.
Za VOX Radvanice z.s. Petra Spitzerová

PENSION A RESTAURACE ZVE:
19. - 20. 12. 2015 na ,,Jídla z jídelního lístku za 50%“. Náš tradiční dárek od nás pro vás.
31. 12. 2015 od 19 hod na ,,Středověkého silvestra“ - silvestrovské menu za 999,- Kč na
místě, v předprodeji do 21. 12. za 499,- Kč. V ceně je celovečerní program, soutěže,
hudba, ohňostroj, novoroční přípitek a raut celý večer: Středověké silvestrovské
menu.
Přijďte s námi přivítat nový rok 2016 a bavit se celý večer!
Celý náš tým zaměstnanců Vám přeje krásné vánoční svátky a vše
nej v novém roce 2016.
Petra Spitzerová
Za Pension a restauraci Radvanice
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ZMĚNY V ORDINAČNÍ DOBĚ OBVODNÍHO LÉKAŘE
Vážení spoluobčané,
z důvodu vyžádané potřeby zlepšení zdravotní péče v našem regionu měníme naši
ordinační dobu a rozšiřujeme naše působení o jednu ordinaci v Teplicích nad Metují
č. p. 25. Tato změna ordinačních hodin nepovede ke změně kvality zdravotní péče
ve stávajících ordinacích.
Níže uvádíme upravenou ordinační a provozní dobu, která začne platit od 8. 2. 2016.
Ordinační a provozní doba pro všechny pacienty s možností využití všech ordinací
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Radvanice
8.00-11.30

Chvaleč

8.00-11.30

Teplice nad Metují
8:00 - 11.30

Teplice nad Metují
13.00-15.00

Jívka

13.00-15.00

Radvanice

13.00-17.00

Jívka

Chvaleč

8.00-11.30

13.00-15.00

Radvanice

Teplice nad Metují

8.00-11.30

Radvanice - pouze objednaní 17-18:00

13.00-15.00

Děkujeme za pochopení.

MUDr . L. Záveský

INFORMACE Z KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
ve středu 23. 12. a 30. 12. 2015 bude knihovna v Radvanicích z důvodu čerpání dovolené
uzavřena.
Děkuji za pochopení.
Vážení čtenáři,
ráda bych Vám poděkovala za Vaši přízeň a současně popřála příjemné prožití
vánočních svátků.
Těším se na Vás v roce 2016.
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