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Informace ze 14. zasedání zastupitelstva obce
Listopadové zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 26. 11.
2015.
Hostem tohoto zasedání byl ředitel místní školy Mgr. Robert Hager.
Ve svém vystoupení přednesl výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ
Radvanice ve školním roce 2014/2015, která byla prvním bodem
tohoto zasedání. Závěrem svého vystoupení informoval přítomné
o zřízení školního klubu a zároveň poděkoval všem dárcům.
Následoval bod schvalování nové obecně závazné vyhlášky v souvislosti s likvidací
odpadů v obci. Tuto problematiku přednesl místostarosta a garant odpadového
hospodářství p. Štefan Krajniak. Okolo předložení této vyhlášky proběhla živá diskuse.
Vyhlášku bylo nutno obnovit vzhledem k novelizaci zákona o odpadech. Vše ovšem
místostarosta publikoval a publikuje ve svých článcích a zároveň vysvětlil.
Po schválení rozpočtového opatření, z důvodu stále probíhajících změn v rozpočtu, byl
následně schválen návrh darovací smlouvy na převod majetku z vlastnictví Palivového
kombinátu Ústí státní podnik do vlastnictví obce. Obec stále projevuje zájem o majetek,
který by v budoucnu mohla využívat ke sportovnímu, kulturnímu a společenskému životu
občanů.
Ke konci roku byla podána výpověď z nebytových prostor v budově zdravotního
střediska, kde byly provozovány masáže. Je veliká škoda, že tato činnost v tomto rozsahu
skončila. Je však pozitivní, že v omezeném množství budou masérské služby provozovány
v prostorách DPS. Do uvolněných prostor ve zdr. středisku byl schválen pronájem pro nové
kadeřnictví a s tím spojené služby občanům.
Do bodu různé byly kumulovány ostatní záležitosti jako např. projednání přijetí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro výdaje jednotky SDH Radvanice. Schváleno
bylo také odkoupení části kanalizační sítě a příspěvek na činnost Místní akční skupiny
Království – Jestřebí hory o.p.s. na rok 2016, které je naše obec členem. Neschválen byl
návrh na zhodnocení majetku obce v objektu č.p. 170 nájemcem v souvislosti
s provedením stavebních úprav včetně výměny oken. Zhodnocení tohoto objektu bylo
pozastaveno do doby srovnání účetního stavu majetku obce. Dále bylo potřeba odsouhlasit
dodatek ke smlouvě s firmou BAK na stavbu komunikace A23 II. část z důvodu
provedených více a méně prací. V tomto případě došlo k menší úspoře prostředků
i vzhledem k tomu, že byla dostavěna další komunikace k č.p. 243.
Je logické, že obec má zájem čerpat dotace na projekty dle strategie rozvoje. Z tohoto
důvodu byla oslovena firma Profesionálové a.s. ke zpracování projektové dokumentace,
administraci výběrového řízení a podání žádosti o dotaci na projekty „Oprava místní
komunikace Radvanice - lokalita Studénka” a “Oprava střechy DPS Radvanice”.
Následovat budou i další projekty, které potřebujeme připravit tzv. “do šuplíku”.
V současné době pracujeme např. na projektech “Rekonstrukce ČOV, dětské hřiště
a opravy chodníků”. Vše je ovšem o financích, které potřebujeme
Pokračování na str. 3.
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na projekty získat.
Posledním bodem byla zpráva o činnosti obecního úřadu. V tomto
bodě podal starosta obce informaci o:
- projektu aktivní politiky zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce pro obec, zde došlo
k prodloužení smlouvy od 11/2015 na půl roku a k zaměstnání 2 pracovníků
- obecně prospěšných prácích, zde byl ustanoven 1 pracovník k provedení prací pro obec
- komunikaci A23 II., proběhlo předání, fakturace, žádost o kolaudaci
- zimní údržbě silnic, podpis dodatku smlouvy s firmou RADVAN s.r.o.
- opatrovnictví, zůstávají 2 opatrovanci
- omezení ordinační doby lékaře
- předložení obnoveného katastrálního operátu k.ú. Slavětín u Radvanic, digitalizace map
- opravě hasičského vozidlo IVECO, kde bude řešena spoluúčast
- dohodě se starostou Chvalče a zástupci PKÚ, kteří provádějí zajištění starých důlních
děl, je reálné zachovat pro budoucnost alespoň pozůstatek šachet Celestýn I a Hedvika
v blízkosti cyklostezky na Slavětín
- sběru velkoobjemového odpadu
- kronikářce obce - Bc. Lenka Kašparová, která absolvovala školení kronikářů
- snaze nalézt prostředky na realizaci knihy „Historie radvanické školy“
- proběhnuvším vítání občánků, kterých jsme přivítali 10
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání.
Jsme opět o rok starší. Rok 2015 je minulostí, čeká nás rok 2016. Přeji všem, aby tento
nový rok byl plný radosti, lásky a spokojenosti. Zároveň Vám všem přeji pevné zdraví,
protože bez něho jsou ty ostatní slasti života bezpředmětné.
Šťastný nový rok 2016.
Tomáš Němec, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané obce Radvanice,
dne 29. 11. 2015 (1. adventní neděli), byla pořádána akce „ Rozsvícení vánočního stromu“
občanům Radvanic. Při této příležitosti byla vybrána částka z darů občanů, sponzorů
a z prodeje vánočního zboží, celkem 18.000,- Kč. Částka bude rozdělena mezi dva
subjekty: Domov důchodců Radvanice a modelářský klub Radvanice.
Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za štědrou finanční
podporu a mé díky patří i všem organizátorům a pomocníkům této akce.
Při této příležitosti mi dovolte, abych všem popřál šťastný nový rok 2016.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE V ROCE 2015
Vážení občané, schází se nám starý rok s novým rokem, proto mně dovolte trochu
kalkulace po stránce odpadového hospodářství obce Radvanice.
V době publikace tohoto článku máme za sebou zdárně schválenou novou Obecně
závaznou vyhlášku obce Radvanice č. 1/2015, která je odpovědí na některé změny
v zákonech. Její znění bylo před schválením řádně vyvěšeno na úřední desce obecního
úřadu a v této době by již měla být dostupná i na webových stránkách obce.
V novelizaci zákona o odpadech přibyla složka komunálního odpadu “biologicky
rozložitelný komunální odpad”. V našem případě se jedná o odpad pouze rostlinného
původu - lidově řečeno odpad ze zahrad, veřejné zeleně, odpad z domácností (pouze
rostlinného původu) atd. V této problematice odvedlo velký kus práce již bývalé vedení
obce. Využilo projektu, který se realizoval v rámci svazku “Jestřebích hor”. Obec vybavila
občany na základě jimi podané žádosti komunitními kompostéry. Další tři kompostéry
větších rozměrů (rovněž získaných z projektu) byly nainstalovány: jeden v blízkosti
fotbalového hřiště a dva mají své stanoviště u hřbitova a jsou plně k dispozici občanům
obce k likvidaci BRKO.
Další novinkou pro občany je to, že u požární zbrojnice přibyla popelnice černé barvy,
která slouží výhradně k třídění drobného kovového domácího odpadu. Do této nádoby tedy
patří pouze: plechové obaly od potravin a krmiv pro domácí zvířata, různé plechové
uzávěry (víčka), plechové obaly od nápojů, drobné kovové předměty apod. V součinnosti
s tímto sběrem bude i nadále dvakrát ročně prováděn sběr kovového odpadu organicí SDH.
Dovolím si trochu zhodnotit to, co je za námi. Systém odpadového hodpodářství obce
se udržel v té rovině, na jakou jsme byli zvyklí tzn. týdenní vývoz komunálního odpadu,
pravidelné vyvážení kontejnerů na plast a sklo. Vývoz kontejnerů na papír je prováděn na
základě jednotlivé objednávky a stává se tak, že jsou kontejnery přeplněné. Obec to řeší
tím, že se papír z kontejnerů přebírá a ukládá se. Žádám podnikatele, kteří mají s obcí
uzavřenou smlouvu na odpady, aby si papírový odpad schraňovali. Následně po domluvě
s obcí bude odvezen a odevzdán při sběru papíru pořádaném dvakrát ročně místní základní
a mateřskou školou - stejně jako vytříděný papír z kontejnerů. K přeplnění kontejnerů
dochází i tím, že většina lidí neumí poskládat či roztrhat papírovou krabici tak, aby zabrala
co nejméně místa. To samé lze napsat o ostatních složkách odpadu (plast, sklo). Vždy jej,
prosím, zmenšete - sešlápnutím či rozbitím.
Jednou ze změn, které se loňský rok uskutečnily, byla ta, že se ve Slavětíně na
požadavek místních obyvatel vyměnil plechový velkoobjemový kontejner za dva plastové
a rozšířil se sem pravidelný týdenní vývoz. Podle dostupných informací je s tímto stavem
spokojenost.
Pokračování na str. 5.
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U zmiňovaného velkoobjemového kontejneru ještě setrvám. Tento kontejner přímo
vybízí k tomu, aby se do jeho nitra vhodilo vše možné. Najdeme zde od nebezpečných
odpadů až po stavební suť. Ani jedno sem nepatří a je na tento druh odpadu (mimo stavební
sutě) dvakrát ročně sběr pro občany zdarma. 30 - 50% objemu v těchto kontejnerech tvoří
složky recyklovatelného odpadu - sklo, plast, papír a složky BRKO. Bohužel jsou mezi
námi tací, kteří se ještě nenaučili nebo nechtějí naučit třídit odpad. Je to v každém z nás, je
potřeba si vybudovat jakýsi reflex jako máme např. pro čištění zubů a přenést jej na
odpady. Spousta lidí může namítnout, že z toho nic nemá ale opak je pravdou. Z odvádění
vytříděných složek recyklovatelného odpadu obec dostává peníze od výkupců. Za loňský
rok obec vyinkasovala 68 437,- Kč (v roce 2011 to bylo 108 768,- Kč). Stručně řečeno: čím
více vytřídíme odpadu, tím více peněz se nám bude vracet do rozpočtu obce. V konečném
důsledku to může mít i vliv na stanovení výše poplatku za odpady pro občany v dalším
roce.
V roce 2015 jsme se snažili redukovat černé skládky, které nám vznikají na území naší
obce. Monitoring a kontrola je prováděna za pomoci techniky a několik viníků již bylo
přistiženo. Obec zatím nebyla nucena využít nejzazší zákonnou možnost, vždy došlo
k domluvě a nápravě věci do původního stavu.
Chtěl bych tu zmínit i rozšíření počtu odpadkových košů a nainstalování schránek pro
pytlíky na psí exkrementy. Myslím si, že výskyt exkrementů se přeci jen dost zredukoval,
ale i nadále jsou někteří “pejskaři” značně nezodpovědní. Možná by bylo lepší chodit
s pejsky na procházku na pole než na zelené
plochy v obci.
Štefan Krajniak, místotarosta obce

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

86

Leichterová Dagmar

70

Karbanová Mária

65

Posltová Alena

65

Cabicarová Lucie

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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AKCE V OBCI
JÓGA
Od 7. ledna každý čtvrtek od 17 do 18 hodin v tělocvičně ZŠ Radvanice. Vezměte
si s sebou cvičební úbor a karimatku. Vstupné 40 - 50 Kč (podle počtu účastníků, aby se
zaplatil poplatek za tělocvičnu).
Hodinu povede cvičitelka jógy paní Jitka Baladová.
Hana Diblíková

ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Od 9. ledna se uskuteční třetí ročník turnaje ve hře Člověče, nezlob se.
Od 15. hod hrají děti, od 20 hod. se utkají dospělí.
Turnaj proběhne v Pensionu a restauraci Radvanice.
Petra

Spitzerová

UČITELSKÝ BÁL
Dne 16. 1. 2016 proběhne ve
víceúčelovém sále v Pensionu
Radvanice od 20. 00 ples ZŠ a MŠ Radvanice. Vstupné 100,Kč.
Předprodej lístků od 4. 1. 2016 ve škole nebo v prodejně
Janinka.
Hraje skupina Relax z Police nad Metují.
Mgr. Rober Hager

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
Dne 22. 1. 2016 v pátek v Radvanicích nebude v provozu ordinace
praktického lékaře.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici v Trutnově.
Děkujeme za pochopení.

MUDr . L. Záveský

RADVANICKÝ MÍČ II.
23. ledna se uskuteční první ze série sportovních turnajů pod názvem
Radvanický míč. Tentokrát budeme soutěžit v minikopané.
Turnaj proběhne v Pensionu a restauraci Radvanice.

Petra Spitzerová

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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VÍTÁNÍ OBČANKŮ
Nové občánky Radvanic přivítal starosta p. Tomáš Němec 21. 11. 2015.
Bylo pozváno 10 dětí - zúčastnily se: Anežka Šolcová s rodiči
Michelle Světlíková s rodiči
Emma Kavalíková s rodiči
Petr Bako s rodiči
Adam Coufal s rodiči
Eliška Spůrová s maminkou
Vladimír Olah s rodiči
Děti z MŠ nás potěšily svým hezkým vystoupením.
Po podpisu do pamětní kroniky maminky přijaly kytičku, dárek pro své milé děti a knihu.
Toto naše slavnostní setkání ukončilo focení dětí, rodičů a jejich příbuzných u kolébky.
Přejeme našim malým občánkům
hezké dětství a do života hodně štěstí.
Děkuji dětem z MŠ, p. uč.
Kašparové, fotografovi p. Láskovi,
fotografovi p. Hrdličkovi a všem
členům SPOZ.
Miluše Světlíková
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HASIČSKÉ DĚTI V TONGU
V měsíci listopadu navštívil kroužek mladých hasičů zábavní centrum
Tongo Hradec Králové. Okresní odborná rada mládeže odměnila
všechny hasičské děti z okresu Trutnov za jejich práci a použila dotační
titul. Zaplnili jsme na celou neděli 15. listopadu Tongo
a obrovsky jsme si to jak jinak než užili.
12. prosince v době mikulášské nadílky, která probíhala v Radvanicích, startovala
Nikola Zubričanová na poslední v řadě soutěží Českého halového poháru v Ostravě.
Ze 107 startujících obsadila 16. místo a ze tří bodovaných soutěží celkově vybojovala
místo 15. Což je obrovský úspěch její osobní a trošičku i náš a nás všech hasičů
z Radvanic.
Doufáme, že se v příští sezóně bude dařit i ostatním.
V měsíci lednu začínáme se zimní přípravou v tělocvičně. Oslovili jsme paní učitelku
Čáslavskou, která coby účastnice MČR v požárním sportu nás naučí věci, které nám ještě
chybí a hlavně posunou naše výkony o kousek výš.
My jako vedoucí se ale také připravujeme. Jsme přihlášeni na kurz atletické přípravy,
ani my nezahálíme.
Přejeme šťastný a pohodový další rok všem a především našim
dětem, které se cílevědomě připravují na každý závod.

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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PROGRAM HASÍK CZ
Instruktoři programu Hasík CZ navštívili naši školu již potřetí. Tentokrát dva hasiči
Jitka a Honza s dráčkem Hasíkem přijeli 22. 10. 2015 a 6. 11. 2015.
Program se skládá ze dvou částí. První část sestává z opravdu základních informací a
poznatků a je určena dětem ve věku cca 7 let (2. třída). Pro šesté třídy je již výuka
doplněna o tématiku náročnější a není vedena tak hravou formou, jako část první. Každá
třída je také pozvána k návštěvě stanice jednotky požární ochrany s prohlídkou a ukázkou
hasičské techniky.
V prvním cyklu programu se děti dozvídají např.: Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce a
jak poznáme hasiče (např. ukázka dýchacího přístroje). Co je to bezplatná telefonní linka
tísňového volání a jak si správně přivolat pomoc. Který oheň je "dobrý" a který oheň je
"zlý". Přeměna ohně „dobrého“ v oheň „zlý“. Co dělat, když na mně hoří oblečení a jaké
jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách. Odkud hrozí nebezpečí
u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu.
Ve druhém cyklu programu se děti navíc dozvídají např.: Co je to IZS a číslo 112 jednotné evropské číslo tísňového volání. Širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň
"zlý", a to především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých. Podrobnější
první pomoc při popáleninách. Co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník". Jak se
zachovat při požáru v bytě nebo domě, což si děti prakticky zkouší. Co je to varovný signál
a co dělat, když jej uslyším.
Jitka Paťavová

Těšíme se na další spolupráci.

SBĚR KAŠTANŮ
V pátek 4. 12. rozdávali andělé spolu s Mikulášem a čerty hodným dětem sladkosti.
Sladkou odměnu dostaly navíc všechny děti, které se zapojily do sběru kaštanů.
První tři nejlepší sběrači obdrželi malý dárek.
13 žáků nasbíralo celkem 157 kg kaštanů.
Vítězkou se stala Bára Zachovalová s 33,20 kg a 2. třída s 61,85 kg.
Kaštany jsme odevzdali panu Jiřímu Švorčíkovi, Lesy Radvanice,
který je použije pro zimní přikrmování zvěře.
1. Zachovalová Barbora
2. Mihulková Amálie
3. Krajniak Martin

3. tř.
2. tř.
2. tř.

33,20 kg
26,50 kg
26 kg

Pochvalu si také zaslouží Lada Výrostková, která se jako jediná zúčastnila sběru
kaštanů za mateřskou školu.
Děkujeme nejen dětem, ale i jejich rodičům a těšíme se,
Mgr. Hana Bitnarová
že příští rok bude sběračů více!!!
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ŘEMESLNÝ KROUŽEK NA ZŠ
V letošním školním roce začal na základní škole fungovat
nový kroužek. Jeho hlavním zaměřením jsou řemeslné práce, konkrétně malování a natírání.
Kroužek je určen pro žáky 2. stupně, kteří se zde učí základním dovednostem z výše
uvedeného řemesla. V tuto chvíli mezi „malíře a natěrače“ pravidelně docházejí Adam
Horký, Kuba Klabík, Martin Tomík, Kuba Duben a Tonda Trejtnar. Během měsíce listopadu
si poprvé vyzkoušeli práci s válečkem, malířskými
štětkami, tmelili také nerovnosti a praskliny.
Rovněž se pustili do míchání barev, zakrývání
podlah a dalších přípravných prací. Seznámili se
s technikami práce, základními postupy a principy.
Mohu říci, že každým dnem se zlepšují a jsou
zřetelně vidět jejich pokroky. Rezervy se
samozřejmě také najdou, nejtěžší je pro ně patrně
vytvoření ostré rovné přechodové hrany mezi
bílým stropem a barevnou stěnu. Tady to ještě na
medaili není, musíme zamakat ☺ Každopádně je
dobré, že kluci se nebojí práce, snaží se, jsou aktivní a ochotní ve svém volnu trávit čas
tímto řemeslem. Úspěšně vymalovali nový školní klub (viz foto) a poté i hlavní chodbu mezi
školou a tělocvičnou. Kdo ví, třeba se z nich za čas vyklubou nějací budoucí mistři svého
oboru, začnou podnikat a budou se malířinou úspěšně živit.
Mgr. Pavel Hrubý
Přeji jim spoustu sil a elánu do této krásné práce!

ŠKOLNÍ KLUB
Dne 12. 11. 2015 byl v průběhu rodičovských schůzek slavnostně otevřen školní klub při
škole ZŠ a MŠ Radvanice. Na vybavení tohoto klubu přispěla nejen obec Radvanice, ale
i obec Jívka, ze které dojíždí děti do naší školy. Za žáky i učitele velmi pěkně děkuji všem,
kteří pomohli se zařízením tohoto klubu.
Vzhledem k tomu, že školní klub vznikal v prostorách bývalé posilovny, byla nejprve
nutná samotná úprava prostor. V první fázi proběhlo vyklizení a vymalování, které provedli
sami žáci v rámci činnosti řemeslného kroužku pod vedením pana učitele Hrubého.
Zakoupený nábytek byl mezitím pečlivě uschován tak, aby vše bylo při samotném otevření
školního klubu překvapením pro všechny přítomné – žáky, rodiče ale i učitele.
Z dojmů a poznatků od rodičů lze soudit, že se nám povedlo zřídit krásnou místnost
k důstojnému trávení volného času našich žáků.
Nyní je již vše na dětech - žácích, kteří budou školní klub navštěvovat. Věřím, že si nově
vybavených prostor budou opravdu vážit a každého, kdo by chtěl jejich majetek poškozovat,
přesvědčí o tom, že takto opravdu NE. Věřím, že klub bude dobře
a dlouho sloužit našim žákům a přeju jim pohodově strávené
Mgr. Robert Hager
chvíle v tomto pěkném prostředí.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ZE ŠD a ŠJ
V úterý 8. 12. 2015 proběhlo ve
školní jídelně za hojné účasti dětí i
dospělých „Vánoční tvoření“.
V tento adventní čas jsme se
dokázali zastavit a užít si se svými
dětmi a přáteli krásné odpoledne,
které pomalu přešlo v podvečer.
Poseděli jsme u kávy, ozdobili
perníkový stromeček, vytvořili
spoustu krásných a zajímavých
adventních věnců a vánočních
dekorací.
Děkujeme, že jste přišli
a užili si spolu s námi příjemný
předvánoční čas.
Také chceme poděkovat
sponzorům, kteří nám opět pomohli
s pořízením nezbytných surovin.
Přejeme Vám v novém roce 2016
hodně zdraví.
Jana, Šárka ŠJ a Julka ŠD

SUPLOVÁNÍ NA ZŠ
Dne 27. 10.
2015 jsme spustili
na našich stránkách novinku, a to přehled
suplování na naší škole. Od tohoto data již
všichni žáci a rodiče školy mají aktuální přehled
o případném suplování, odpadlé hodině,
přítomnosti vyučujících aj.
Odkaz na suplování naleznete na našich
oficiálních webových stránkách
www.zsradvanice.cz. Zjistíte, že se můžete
podívat na suplování (pokud je vytvořené ☺)
na několik dní dopředu (i dozadu). Pro učitele
je nově možno zvolit volbu „Informace pro
učitele“, kde se objeví případný dozor na
přestávku aj. Při publikaci bude zvoleno
i oznámení dotčeným učitelům pomocí
e-mailu.
Aplikaci je možno použít i pro tzv. „chytré“
telefony - ascEdupage na obchod PLAY
u androidu (popř. podobně v Apple storu).
Po instalaci aplikace do mobilního telefonu vám
navíc bude přicházet upozornění na nové
suplování. Vše samozřejmě po připojení
k internetu. Dále zde najdete i náš rozvrh můžete si vyfiltrovat jednotlivé třídy nebo získat
celkový pohled na vyučované předměty.
Co jistě oceníte více je aktuální přehled
o studijních výsledcích vašeho dítěte.
Stejně jako vy i my se budeme s touto
aplikací učit zacházet a věřím, že časem
bude vše aktualizováno a dojde tak
ke zkvalitnění služeb směrem škola –
rodič.
Mgr. Robert Hager,
ředitel školy

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ZPRÁVIČKA ZE ŠKOLKY
Listopad a prosinec jsme měli ve školce pěkně nabytý.
14. listopadu naše děti vystoupily v Penzionu Radvanice s pásmem básniček, písniček
a tanečků pro místní seniory.
21. listopadu přivítali Matoušek Kult, Monička Švorcová, Laduška Výrostková a Linda
Pěkná na obecním úřadu nově narozené děti v Radvanicích.
29. 11. naše děti vystoupily se zimními básničkami u rozsvěcení radvanického
vánočního stromu.
1. prosince jsme se linkovým autobusem vydali do Trutnova na výstavu betlémů.
V Trutnově jsme si to moc užili, výstava se nám moc líbila, hlavně trutnovský pohyblivý
betlém. Na svačinku jsme si skočili do čekárny na vlakovém nádraží. Cestu zpět některé
děti prospaly.
4. prosince se naše děti změnily v čerty, čertice, anděly a dokonce jsme tam měli
i jednoho Mikuláše. Celé dopoledne jsme si užili, tančili, soutěžili a nakonec mezi nás
zavítali čerti, čertice, andělé a Mikuláš z deváté třídy základní školy. Naše děti jim
zazpívaly,
zarecitovaly
a za odměnu
dostaly balíček,
který jim
nachystal místní
spolek
motorkářů.
Tímto bychom
jim chtěli moc
poděkovat za
sponzorský dar
pro děti z MŠ.
„Deváťáci“ měli
připravené pro
děti hádanky a
malou sladkou
odměnu. Moc
jim děkujeme.
A co nás ještě
čeká? Upečeme si perníčky na náš školkový stromeček, upečeme si cukroví, kterým si
provoníme školku. 15. prosince navštívíme seniory v DPS s krátkým pásmem a přáním
k Vánocům a 17. prosince děti vystoupí v kapli.
Všem přejeme do nového roku vše nejlepší a pevné zdraví.

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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VÁNOCE NA ZÁMKU
Snad každý má rád Vánoce. Nejvíce se na ně ale těší děti. V dnešní uspěchané době se
však pomalu vytrácí dodržování vánočních zvyků a tradic. Z každého obchodu se na nás
dívá Santa Claus a na Ježíška jako by se
zapomnělo.
Proto jsme se rozhodli vyrazit v neděli 6. 12.
2015 na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad
Cidlinou. Cestou vlakem jsme se už moc těšili
na to, co uvidíme a zažijeme. Ve sloupovém
sále na nás čekal obří betlém a v horním patře
zámku byla velká vánoční výstava. Zde jsme si
připomněli české vánoční zvyky a zjistili, jak se
svátky slaví i v jiných zemích. Kromě vánoční
výstavy na zámku byl připraven i bohatý
program na nádvoří.
Z balkónu zámku se ozývaly troubené vánoční koledy a v zámecké kapli jsme
poslouchali zpívané koledy. O speciální program se také postarali andělé a čerti, kteří celý
den korzovali mezi námi. Za to, že jsme byli hodní, jsme si mohli vzít nějakou sladkost
z košíku. Součástí celé akce byly i adventní trhy, kdy si mohli návštěvníci zakoupit různé
dárky pro sebe a své blízké.
Výlet se nám moc líbil, dýchla na nás vánoční atmosféra a unikli
jsme vánočnímu shonu a úklidu.
Vedoucí TOM Dubnová Míla

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM RADVANIC
Rád bych, jménem modelářského kroužku, alespoň touto cestou poděkoval občanům
Radvanic, kteří při rozsvěcení stromečku podpořili svým příspěvkem náš modelářský klub.
Ať už byl tento příspěvek ve formě peněžního daru nebo podpory akce svými výrobky či
dobrotami. Dnes jsem přebíral polovinu z vybrané částky a moc mile mě překvapila výše
příspěvku – 9130,- Kč.
Je to pro nás opravdu velká finanční injekce. Díky Vám přestává být nákup nářadí jako
je mikropájka, měřící přístroj či stojan na vrtačku jen přáním a ve stylu „možná někdy“
a děti se naučí práci s dalším nářadím a usnadní jim to a zpříjemní výrobu dalších modelů.
A nejspíš se nám, díky Vám, splní i přání být RC modeláři, jelikož jsme odkládali pořízení
vysílačky na řízení modelů s ohledem na její vyšší pořizovací cenu.
Ještě jednou VELKÉ díky všem a rozhodně tento dar využijeme
rozumně.
Za LMK RAPID Radvanice i za sebe
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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JESTŘÁBÍ JEZDCI INFORMUJÍ
Turnaj v karetní hře „PRŠÍ“ o putovní pohár
Jako již tradičně po tři roky i letos pořádal motoklub Jestřábí
jezdci turnaj v „PRŠÍ“, který se konal 14. 11. v klubu důchodců
v Radvanicích. Při prezentaci se do hry přihlásilo devatenáct hráčů.
Hry v základní skupině se rozehrály po páté hodině odpolední, v základu se hrálo deset kol
po čtyřech hrách. Z tohoto základu se nakonec vykrystalizovali hráči do malého a velkého
finále.
Ke stolu o medailová umístění se sesedli tito hráči: Honza Takáč ml., Pavel Zubričan
st., Tomáš Chmelík a Kristýna Krajniaková.
Po urputných bojích plných nervů a emocí vše dopadlo následně:
Výherce malého finále se stala paní Ilona Chmelíková.
Od finálového stolu nakonec jako čtvrtý odešel Honza Takáč ml.. Bronzovou placku
a třetí místo vybojovala Kristýna Krajniaková, krásné druhé místo a stříbrnou medaili
získal Pavel Zubričan st.. Prvenství ve čtvrtém ročníku turnaje a putovní pohár se
zlatou medailí si odnášel Tomáš Chmelík.
Výhercům samozřejmě ještě jednou gratulujeme.
Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili, byť aktivně nebo
pasivně jako diváci, a těšíme se
na příští rok, kdy proběhne již
pátý ročník.
Prezident klubu
Štefan Krajniak

PODĚKOVÁNÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Rádi bychom touto cestou moc poděkovali paní Záveské, která sehnala pro naši
mateřskou školu sponzorský dar ve výši 20 000,- Kč.
Moc si toho vážíme. Peníze budou použity na aktivity našich dětí.
Alice Zachovalová

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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POOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015
Na sklonku minulého roku jsme pořádali “Taneční odpoledne
pro seniory” se skupinou Kocábka. Nejprve vystoupily děti z MŠ
a udělaly všem přítomným babičkám a dědečkům radost.
Po vystoupení dětí pokračovala zábava hudební produkcí country kapely Kocábka. Holky
to pěkně rozjely. V průběhu večera jsme popřáli panu Hořanskému ke krásným osmdesátým
narozeninám a předali malou pozornost. Potom absolvoval čestné kolečko a taneček se
všemi přítomnými ženami. Celé odpoledne a večer si užil stejně krásně jako ostatní. Ještě
jednou přejeme vše nejlepší a na jaře na dalším odpoledni nashledanou. Děkujeme SPOZu
v čele s Mílou Světlíkovou za spolupráci.
Další krásnou akcí byl “Strom splněných přání”, tentokrát věnovaný novému školnímu
klubu. Děkuji všem místním občanům, kteří tuto akci přišli podpořit. Bylo Vás přes sto,
do našeho malého společenského sálku jste se ani nevešli. Příjemnou sváteční atmosféru
nám pomohli navodit jak zpívající děti z naší základní školy, tak z pěveckého sboru
Červánek ze ZUŠ v Červeném Kostelci. I jim patří velký dík. Punč se vypil, strom rozsvítil
a přání vyplnila. 16. 12. na školní besídce ve víceúčelovém sále Pensionu a restaurace
Radvanice jsme dárečky slavnostně předali. Doufám, že dětem udělali radost. Děkuji
i panu Jiřímu Divišovi, který nám věnoval slámu do našeho betléma.
V prosinci nám ještě úžasně zazpívala rodačka ze Rtyně v Podkrkonoší a současná
muzikálová hvězda Kamila Nývltová. Zazpívala společně s dětmi z naší základní školy,
můj velký dík patří i paní učitelce Tomešové, Štěpánkové a Čáslavské, které s dětmi koledy
nacvičily a obětovaly svůj volný čas. Přišlo nás podpořit téměř sto lidiček z obce naší i těch
okolních, včetně pana starosty z Jívky Jiřího Gangury a paní Lidmily Pavlové
z Krkonošského deníku. V sále byla úžasná vánoční atmosféra. Děkujeme za krásný
zážitek a v prosinci 2016 se těšíme na další vánoční koncert.
A co nás čeká v lednu? Rozhodně nebudeme zahálet a ani se nenecháme odradit
hloupými názory některých spoluobčanů. Vysoká návštěvnost našich akcí v poslední době
mi dává sílu v práci pokračovat. Vždyť to děláme pro Vás a Váš zájem a pozitivní ohlasy
jsou ta největší odměna. A jen pro upřesnění – akce vymýšlím, zařizuji a organizuji já,
občanka Radvanic a rozhodně mi vadí komentáře typu ,, ..hlavně nechoďte k Pražákovi“.
☺ Jen klidně přijďte, určitě se pobavíte. Hned první sobotu 9. 1. můžete vyzkoušet svoji
trpělivost na oblíbeném již třetím ročníku “Turnaje v Člověče, nezlob se”. Odpoledne
od15 hod pro děti, večer od 20 hod pro dospělé. Máme pro Vás nachystané opět krásné
ceny, tak se přijďte nezlobit. V sobotu 23. 1. pořádáme “Radvanický míč”, druhý ročník,
díl první – turnaj v mini kopané. Prezence od 9 hod, začátek od 10 hod. Pětičlenná družstva
mohou být mužská, ženská i smíšená. Startovné 150,- za družstvo. Přihlášky můžete zasílat
předem na email p.spitzerova@seznam.cz. Radvanický míč bude mít čtyři díly jako loni.
Zopakujeme si líný tenis, vyzkoušíme ping pong a další sporty, protáhneme těla a užijeme
spoustu legrace☺. Tak v tomto novém roce 2016 se moc těším
nashledanou !!!!!
Za VOX Radvanice z.s. Petra Spitzerová
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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