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Informace z 15. zasedání zastupitelstva obce
Poslední zasedání zastupitelstva obce v loňském roce se
uskutečnilo 17. prosince 2015.
Při tomto zasedání bylo stěžejním bodem projednání
a schválení rozpočtu obce. Na základě doporučení předsedy
finančního výboru byl rozpočet obce Radvanice na rok 2016
schválen jako přebytkový v členění dle odvětvové struktury rozpočtové
skladby, kde příjmy jsou 12.773.800 Kč, výdaje jsou 11.958.800 Kč a financování je
815.000 Kč.
Následně bylo po schválení rozpočtového opatření, plánu jednání ZO na I. pololetí
roku 2016 a prodeje p.p.č. 397/1 v k.ú. Radvanice v Č. projednáno schválení uzavření
rámcové smlouvy v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na projekt „Výstavba
dětských hřišť Radvanice“.
Do bodu různé tohoto jednání bylo zařazeno schválení smluv s podnikatelskými
subjekty v souvislosti s nakládáním s komunálními odpady. V této fázi se jednalo
o prvních 29 subjektů, které se zapojily do systému zavedeného obcí. Dále byl v bodě
různé zveřejněn záměr propachtovat - pronajmout p.p.č. 243/7 a 561/7 v k.ú. Radvanice
v Č. Již několik let probíhá spolupráce s Oblastní charitou Trutnov a Městskou
knihovnou v Trutnově. Obě tyto organizace požádaly o příspěvek z rozpočtu obce a
oběma byl schválen. Oproti tomuto nebyl schválen příspěvek na pořádání akce
„Webrovka fest“. Jedním z dalších bodů bylo také schválení mimořádného příspěvku na
servisní činnost povodňových hlásičů, pořízených z projektu SOJH „Protipovodňová
opatření v obcích Jestřebí hory“.
V této souvislosti bylo v diskusi dotazováno, jaká je možnost instalace rozhlasu
v nové lokalitě A23, kam vysílání nedolehne. Rozhlasy jsou realizovány jako balík
protipovodňového opatření v rámci dotací, kde je nutná udržitelnost. Proto budou další
hlásiče vybudovány z rozpočtu obce. Bude oslovena instalační firma, ovšem prvotní je
napájení tohoto aparátu. Další dotaz v diskusi směřoval na důvod pokácení asi 4 stromů
u krmelce u cesty na Studénky. Po posouzení lesním hospodářem bylo rozhodnuto
o jejich odstranění z důvodu napadení škůdcem.
Pokračování na str. 3.
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Pokračování ze str. 2.

Tradičně posledním bodem byla zpráva o činnosti obecního
úřadu. Zde podal starosta obce informaci o:
-

-

schválení přijetí darů pro ZŠ a MŠ od firem Hobexa 10.000,- a
RADVAN spol. s r.o. 20.000,-.
svolání pořadatelů sportovních, kulturních a společenských akcí z důvodu tvorby
plánu akcí 2016 pořádaných v obci z důvodu vyvarování se kolizí termínů.
Organizace budou v příštím roce podporovány formou darů z rozpočtu obce.
podání žádosti o kolaudaci komunikace A23 II.
jednání SOJH ze dne 8. 12. 2015, kde bylo řešeno rozpočtové opatření, rozpočtový
výhled a provizorium, inventarizace, protipovodňová opatření, granty, aj.
vyhlášení grantů SOJH pro neziskové org., vyvěšeny na stránkách obce a SOJH
dokončení digitalizace k.ú. Slavětín u Radvanic

Únorové zasedání zastupitelstva obce Radvanice se bude konat 25. února 2016 od
18.00 hod.
Tomáš Němec, starosta obce

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

Kinclová Míla

84

Středová Božena

75

Novotný Edmund

75

Svoboda Josef

70

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ÚNOROVÉ AKCE
2. MYSLIVECKÝ PLES
V sobotu 8. února se od 19. 00 hod. ve velkém společenském sále
Pensionu a restaurace Radvanice uskuteční 2. myslivecký ples.
Srdečně zve Myslivecké sdružení Ráč - Chvaleč.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis se bude konat ve čtvrtek 11. února 2016 od 14. 00 do 17. 00 hod. v budově ZŠ.
Mgr. Rober Hager

MASOPUST
Na sobotu 13. února si pro vás ZŠ a MŠ Radvanice a SDH
Radvanice připravili masopust.
Sraz účastníků v 10.00 hod. na nádvoří ZŠ.

Mgr. Rober Hager

RADVADRÁHA VII.
O víkendu 20. - 21. února proběhne v tělocvičně ZŠ Radvadráha VII. Opět ji pro vás
chystají radvaničtí leteční modeláři.
Karel Láska

HASIČSKÁ ZÁBAVA VE CHVALČI
Na sobotu 27. února pro vás chvalečtí hasiči připravili U Podkovy zábavu. Začátek
ve 20:00 hod., vstupné 80,- Kč.
Velmi bohatá tombola.
SDH Chvaleč
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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MIKULÁŠSKÁ S SDH
Sobota 12. prosince 2015 patřila mikulášskému veselí.
Odpoledne jsme v Pensionu Radvanice pořádali „Mikulášskou
nadílku“ pro děti. Byl to příjemně strávený čas a sváteční atmosféru
nenarušil ani příchod družiny čertů v čele s Luciferem.
I když se menší děti nejprve rády schoulily v náruči maminky či tatínka, nakonec si daly
říct a s čerty si dokonce zatancovaly. Odměněny byly dobrotami od Mikuláše a anděla.
Celé odpoledne provázely zábavné soutěže, kterých se děti hojně účastnily. O hudbu se
postaral p. Rulík a tanec si zařídily samy. Spokojené
a možná i mírně unavené odcházely domů.
Aby ani rodiče nepřišli
zkrátka, večer jsme pro ně
připravili „Mikulášskou
zábavu“ plnou soutěží,
někdy i hodně vtipných ☺.
Sice jsme se nesešli ve
velkém počtu, ale i tak
nebylo o legraci nouze a kdo
přišel, dobře se bavil.

K tanci hrála kapela
POHODA, která svému
názvu nezůstala nic dlužná.

za SDH Radvanice
Hana Stonjeková
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI
Hasičský potěr si užíval předvánoční čas v hasičárně.
V pátek v 18,00 příchod do hasičárny, ubytování se a víkend může
začít. Co všechno jsme zažili, by měly referovat především děti. Dny
plné her, vaření i relaxu. V sobotu jsme pozvali rodiče, někteří naše
pozvání přijali. Hasiči si pro ně připravili několik úkolů, kterými chtěli
rodičům ukázat, co vlastně dělají, co se učí. Maminky především se zachovaly jako ženy
a zhostily se úkolů se ctí. Vše si vyzkoušely, nic nenechaly bez odmítnutí.
Ve večerních hodinách k nám přišel Ježíšek, i když skromný. Vedoucí byli asi
nejhodnější. Děti nás zahrnuly dárečky, až mi vyhrkla slzička. Udělaly nám obrovskou
radost. Dárečky krásné, ale nejmilejší bylo, že jsme vůbec nějaké dostaly :o))))).
Odměnili jsme se vskutku rošťácky. V nočních hodinách pro nás velcí hasiči připravili
stezku odvahy .-). Malé děti v doprovodu prošly cestu se světýlky. Trošičku jsme se báli,
ale prošli jsme také a podepsali se do připravené knihy. Naši starší kolegové již šli sami a
věřte, že prasknutí větvičky je obrovsky strašidelné a myslím, že ti nejstarší nějaká
strašidla dokonce potkali :o) . Malé děti usnuly hned. Větší měli trošičku rušnější noc
plnou dojmů.
V neděli jsme posnídali a oběd nám tentokrát připravovali kluci na grilu. Opět nějaké
hry. Úklid a zpět domů, ale zatímco starší utekli už ve dvě, někteří věrní s námi zůstali až
do šesti hodin.
Troufnu si říct, že jsme všichni byli navýsost spokojeni. Za rok znova.
Děkujeme maminkám, že se
s námi rozdělily o cukroví i
že nám napekly snídani.
Perfektní víkend, škoda, že
počasí nám moc nepřálo.
Ale užili jsme si to všichni.
Nejmenší účastníci byli
Honzík Záveský a Matyáš
Machata - 4 roky a nejstarší
deváťáci.
I taková může být parta.
Julie Burdychová
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ZPRÁVIČKY OD SDH
ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA
POPÁLKY
Na podporu lidí
zasažených popálením je
v prodeji u Julie Burdychové
nebo Miroslavy Zubričanové
popáleninová náplast za
30,- mající hodnotu 150,-.

Na Štědrý den jsme se sešli v deset
u kostela. Kdo byl ví.
Nakrmili jsme lesní zvěř. Na Řehačce si dali
polévku a teplou medovinu a rozešli se ke
štědrovečerním stolům.

Výtěžek z prodeje této
náplasti půjde do veřejné
sbírky vyhlášené společností
Popálky o.p.s..
Není špatné mít v domácí
lékárničce pro první pomoc
tuto náplast a ještě přispět na
dobrou věc.
Julie Burdychová

Děkujeme všem, kdo s námi tuto mnohaletou
tradici udržujete.
Hasičské děti se věnují zimní přípravě
v tělocvičně každé pondělí od 16,00 hod.!!!

Ještě jednou přejeme všem pohodový celý rok.
Julie Burdychová
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FINANČNÍ GRAMOTNOST
PROJEKTOVÝ DEN FINANČNÍ GRAMOTNOST
Žáci 8. a 9. třídy se ve
dnech 26. – 27. listopadu
zúčastnili projektového
dne na téma finanční
gramotnost. Jeho cílem
bylo připravit je do
reálného života z hlediska
hospodaření s penězi tak,
aby se vyhnuli závažným
finančním problémům.
Těmto potížím čelí
v dnešní době spousta lidí
a to z různých důvodů (neznalost základních faktů a pojmů ze světa financí, finanční
nezodpovědnost, absence jakéhokoli vedení rodinného rozpočtu a neuvážené
hospodaření s penězi, nezájem o to vůbec pracovat a preference života na sociálních
dávkách, hromadění tzv. „výhodných“ a rychlých půjček, následné roztáčení dluhové
spirály, soudní exekuce apod.).
Během tohoto projektu si žáci zahráli hru „Finanční svoboda“, ve které měli za úkol
řešit finanční situaci modelových rodin po dobu 30-ti let. Pracovali s jejich rodinnými
financemi a rozpočty, řešili úkoly spojené s příjmy a výdaji, plánovali investice a plnili
cíle dané rodiny. Během hry se např. průběžně seznamovali s důležitostí pojištění
(úrazové, nemovitosti apod.), pochopili pojem „inflace“ anebo odhalili nebezpečí
spočívající v neuváženém pořizování zdánlivě výhodných spotřebitelských úvěrů.
Zjistili, že v životě se mohou objevit nejen „dobré“ události, ale někdy bohužel také
nepříjemné, které ohrozí finanční stabilitu rodiny. Naučili se zacházet s penězi, rovněž
investovat a plánovat do budoucna s rozvahou tak, aby měli svoji finanční situaci vždy
pod kontrolou. Poznali možnosti investování (peněžní fondy, dluhopisy a akcie), za
jakých podmínek a rizika fungují a jak lze vhodně investovat. Zjistili také, jak zacházet
s jednou z mála „dobrých“ půjček, s hypotékou. Rovněž si uvědomili, že je nutné vést
si podrobný přehled o svých příjmech a výdajích, zodpovědně plánovat, vytvářet si
dostatečné finanční rezervy (cca 3-6x násobek měsíčního příjmu) a dodržovat základní
nutná pravidla zacházení s penězi. A co je rovněž přínosné, zjistili, že bez aktivní
a poctivě vykonávané práce opravdu nejsou koláče, a že do

Pokračování na str. 9.
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Pokračování ze str. 8.

sebevzdělávání a zvyšování kvalifikace se opravdu vyplácí
investovat.
Finanční hra žáky zaujala, někteří se do ní ponořili tak, že v jejím průběhu
vstávali ze židlí a divoce gestikulovali. Zkrátka taková malá burza ☺ Věříme, že díky
tomuto projektu všichni získali nutné znalosti a schopnosti zacházet v blízké
budoucnosti rozumně a plánovitě se svými financemi. Podle slov paní lektorky jsme
patřili v tomto ohledu k nejlepším třídám v kraji! Děkujeme ☺ A jaké byly komentáře
našich žáků?
„Bylo to super, v životě se nám to bude hodit…naučila jsem se spoustu nových
věcí a vím, jak se správně starat o své peníze…z každé výplaty si budu nechávat
finanční rezervu, všechno hned neutratím…v budoucnu si určitě vyberu slušného
finančního poradce…v životě si musím vše ohledně peněz dobře promyslet…určitě budu
spořit…rychlé půjčky si nikdy nevezmu, protiví se mi ty neskutečný úroky, radši si
postupně našetřím a nebudu vyhazovat peníze oknem…něco mi přišlo hodně složité,
ale nakonec jsem to zvládla... bylo dobré, že jsme si to vyzkoušeli „nanečisto“ ve škole,
budeme tak připravení do života…nebudu líný a určitě si seženu práci, která mě bude
bavit, abych si splnil svoje sny…založím si elektronické obálky (na nájem, jídlo atd.),
abych měl přehled, za co a kolik utrácím a uvidím, kde mohu ušetřit…bylo to zajímavé
a užitečné poučení o financích…“
Mgr. Pavel Hrubý, Mgr. Jan Cabicar

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Každá koruna pomáhá aneb Tříkrálová sbírka
Dne 7. ledna 2016 se v naší obci podruhé uskutečnila
Tříkrálová sbírka.
Dvě skupinky žáků naší školy procházející obcí vybraly do dvou
zapečetěných pokladniček celkem 5539 Kč. Oproti loňskému roku
je to o 2332 Kč více!
Poděkování patří nejen koledníkům, ale i lidem, kteří třeba
i „málem“ přispěli na dobrou věc.
Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2016 je určen k nákupu
nového automobilu s plošinou pro hendikepované děti.

Mgr. Robert Hager,
ředitel školy
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ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

ZŠ a MŠ Radvanice
Vážení rodiče, milé děti!
Zveme Vás k

Zápisu do 1. třídy
pro školní rok 2016/2017

Zápis se bude konat ve čtvrtek 11. února 2016
od 14.00 – 17.00 hod.
Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.
K zápisu je potřeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list
dítěte.
Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy.
K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Žádost o odklad je
nutno doložit doporučujícím posouzením z Pedagogicko – psychologické poradny a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
Dítě, které má odklad školní docházky z minulého roku, se musí zúčastnit opět zápisu. K zápisu do naší
školy může přijít i dítě, které má odklad vystavený jinou školou.

Těšíme se na Vás.
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MASOPUST
ZŠ a MŠ Radvanice a hasiči Radvanice
si Vás dovolují pozvat na

MASOPUST
v sobotu 13. února 2016
Kde a kdy? Sraz masek a ostatních účastníků
v 10:00 hod. na nádvoří základní školy.
Co nás čeká?
Vyprošení si klíče od obce u pana starosty, průvod
masek obcí, rej masek, mažoretky, zabijačkové
dobroty, smažení koblížků, hudba, tanec…..

Smažení vlastních koblížků - v prostorách ŠJ v době od 9.00 do 10.00 hod.
S sebou masku a dobrou náladu!

Realizováno za finanční podpory obce Radvanice
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ZPRÁVIČKA ZE ŠKOLKY
Prosinec jsme
si s dětmi velmi užily.
Před Vánocemi děti koledovaly
v Pečovatelském domě, Vimmaru, Radvanu,
na OÚ, na poště, v Bale, v drogérii a ve školní
jídelně. Vystoupily s vánočním pásmem
v místní kapli. Vystoupení se jim moc povedlo.
Kuchařky ze školní jídelny nám napekly
perníčky a děti si je samy ozdobily. Tyto
perníčky jsme pověsili na stromeček, navázali jsme červené mašličky a celá školka
voněla vánočně. I k nám zavítal Ježíšek a děti pod stromečkem našly nové naučné hry,
omalovánky, pastelky,
létající talíře….
V lednu nás čeká výlet
do Tonga v Hradci
Králové. Pojedeme tam
společně s dětmi
z mateřské školy v Jívce.
Chtěly bychom
nabídnout rodičům
lyžování v mateřské
škole pro jejich malé
lyžaře. Uvidíme, jaký
bude zájem a zda to bude
možné uskutečnit.
Počáteční jednání
s p. Mádrem už proběhlo.
Velké poděkování patří panu Jiřímu Divišovi za sponzorský dar ve výši
20 tisíc korun a paní Nině Záveské, která byla strůjcem celé této myšlenky.
Díky tomuto finančnímu daru se uskuteční mnoho akcí pro v š e c h n y děti z MŠ
Radvanice.
Jsme nesmírně rády, že spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni a uvítáme
jakékoliv další dobré nápady či případné sponzory, kteří svými dary pomáhají našim
dětem splnit jejich sny.
Kolektiv učitelek MŠ Radvanice
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RADVADRÁHA VII
Radvaničtí letečtí modeláři (LMK Rapid Radvanice ), s podporou ZŠ
Radvanice, obce Radvanice a všech, kteří zapůjčili své autodráhy, pořádají
další ročník akce s názvem:

Radvadráha VII
Vážení dědové, když jste byli tátové...
Tátové a mládeži, když jste byli ještě malí..
Kluci, holky vzpomínáte, kdy jste naposledy vytáhli svoji autodráhu?

'

Co Vás čeká nevíme ani my, protože budeme v jiných prostorech…
Rozhodně Vám však můžeme slíbit, že se pobavíte, protože:
Radvadráha zůstává (nevíme jak dlouhá ☺ ) !
4 - proudá autodráha pro závodění také zůstává !
A určitě něco nového :-) .
Ukázka prací LMK Rapid Radvanice (Letecko-modelářský klub)

Kdy na Vás čeká:

20. 2. 9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti
20. 2. 18:00 - 22:00 hod. – Rozjezdy pro dospělé
Hlavní závod o ceny od 19:00

21. 2.
Kde na Vás čeká:

9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti

Tělocvična ZŠ v Radvanicích.

Dámy jsou také zvány !!!

Vstupné dobrovolné.

Bližší informace, fotky z minulých Radvadráh: www.bastlkoutek.cz

Občerstvení zajištěno!

Přijďte si zajezdit!
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DALŠÍ KNIHA O NAŠEM REGIONU
Historická vlastivěda Chvalče a
Petříkovic
Roman REIL: Chvaleč a Petříkovice.
Toulky dějinami obcí na česko-polském
pomezí. Chvaleč, Obec Chvaleč 2015,
312 s. ISBN 978-80-260-7630-8

věnovaná Chvalči a Petříkovicím.
Autorem je vedoucí Státního okresního
archivu v Trutnově Mgr. Roman Reil,
který se podílel i na vzniku předchozích
vlastivěd. Jeho kniha je informačně velmi
bohatá a má velmi pěkný obrazový
doprovod. Myslím, že se jedná o knihu
velmi výpravnou a další záslužný počin
na poli historické vlastivědy Trutnovska.
V první kapitole seznamuje autor
čtenáře s historickými prameny
o Chvalči a Petřikovicích. Následují
dějiny obce Petříkovice a dějiny obce
Chvaleč. Poslední kapitola je pak
věnována současnosti těchto spojených
obcí ve fotografii. Bez nadsázky
můžeme říci, že kniha obsahuje vše
podstatné z dějin těchto obcí.

Roman Reil

CHVALEČ

A PETŘÍKOVICE

toulky dějinami obcí na česko-polském pomezí

V loňském roce vyšla další ze
zajímavých knih o historii obcí v našem
regionu.
Po úspěšných vlastivědách obcí
Radvanice, Janské Lázně, Jívka a Černý
Důl spatřila světlo světa další publikace

Autor postupuje u obou obcí
chronologicky od první písemné zmínky
až po současnost. Dozvídáme se zde
informace o vrchnostenské správě,
církevní správě, průmyslu, školách,
spolkovém životě, dolování černého
uhlí, vodních i větrných mlýnech,
pazdernách, hostincích, četnické stanici,
železnici i významných rodácích.
Nechybí ani kapitoly o památkách, kde
jsou zmíněny vedle chvalečského kostela
i další kaple, křížky a pomníky na území
obce. Vše je doplněno bohatým
Pokračování na str. 15.
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Pokračování ze str. 14.

obrazovým doprovodem. Fotografie ze
současnosti pořídil vedle autora
i trutnovský fotograf Ing. Ctibor Košťál.
Kniha je rovněž doplněna soupisy majitelů
domů a v dnešní době nezbytným resumé
v němčině, angličtině a polštině.
Samozřejmě nechybí ani bohatý seznam
pramenů a literatury.

Obec Chvaleč vydala publikaci, která bude
bezesporu řadu desetiletí sloužit všem
místním obyvatelům, návštěvníkům
i dalším zájemcům o místní historii jako
důležitý zdroj informací. Závěrem bych
snad rád pouze vyslovil přání, aby i další
obce našly dost odvahy na vydání
podobných knih.
PhDr . Pavel Zahradník

TRVALÉ ZMĚNY V ORDINAČNÍ DOBĚ
Vážení spoluobčané,
připomínáme obyvatelům obce Radvanice, že od 8. února 2016 dochází ke
změnám v ordinační době praktického lékaře.
Tyto změny si vyžádala potřeba zlepšení zdravotní péče v našem
regionu. Měníme tedy 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.
MUDr . L. Záveský
Ordinační a provozní doba pro všechny pacienty s možností využití všech ordinací
Pondělí

Radvanice
8. 00 - 11.30

Teplice nad Metují
13.00 - 15.00

Úterý

Chvaleč
8. 00 - 11.30

Jívka
13.00 - 15.00

Středa

Teplice nad Metují
8. 00 - 11. 30

Radvanice
13. 00 - 17. 00

Čtvrtek

Jívka
8. 00 - 11. 30

Chvaleč
13. 00 - 15.00

Pátek

Radvanice
8. 00 - 11.30

Teplice nad Metují
13.00 - 15.00
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Radvanice - pouze objednaní
17.00 - 18. 00
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