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Informace z 18. zasedání zastupitelstva obce
Březnové zasedání zastupitelstva obce proběhlo ve čtvrtek 24. března
2016.
Úvodem programu v rámci zasedání zastupitelstva obce byla valná
hromada společnosti BYTY Radvanice s. r. o.. Jejím hlavním bodem
bylo projednání výsledků hospodaření společnosti za rok 2015, kde
podrobnou zprávu přednesla jednatelka společnosti pí. D. Knaiflová.
Společnost hospodařila s příjmy 4.932.259,56 Kč, výdaji 4.914.027,57 Kč
a výsledkem hospodaření 18.231,99 Kč.
Následně byla starostou obce přednesena zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti
a veřejného pořádku v teritoriu Obvodního oddělení PČR Trutnov za rok 2015, předloženou
vedoucím obvodního oddělení.
Po té zastupitelstvo projednalo rozpočtová opatření č. 2 a 3 pro rok 2016. Do nich
byly zapracovány změny účelových znaků u dotací pracovníků na VPP za uplynulý měsíc
únor a březen, a dále odvedená DPH za komunikaci A23, která byla zaplacena koncem roku
a daň se odvedla až v tomto roce.
Opět se sešlo několik žádostí o dar. Z podaných žádostí obec podpoří:
- VOX Radvanice z.s. příspěvky ve výši 5.000 Kč jako finanční podporu akce „Dětský
den – starověký Řím“ a 4.000 Kč jako finanční podporu akce „White cup 2016 - 3.
ročník“
- SDH Radvanice příspěvkem ve výši 5.000 Kč jako finanční podporu akce „Pálení
čarodějnic“
- Jestřábí jezdci o.s. příspěvkem ve výši 1.900 Kč jako finanční podporu akce „Jízda na
čemkoliv“
Neschválena byla podpora pro VOX Radvanice z.s na akce „Radvanická opona 2016 2. ročník“, „Krakonošův turnaj v karambolu“, „Velikonoční turnaj v karambolu“. Do
zářijového programu jednání bylo odloženo projednání žádosti o poskytnutí daru z rozpočtu
obce Radvanice pro VOX Radvanice z.s. jako finanční podporu akce „Halloween pro děti“.
Dále bylo nutné v programu projednat krátkodobý pronájem pozemku v prostorách
bývalého dolu Kateřina II. za účelem pořádání motocyklové soutěže. Jelikož byla podána
žádost a nedošlo k žádnému jednání ze strany žadatele, byl zastupitelstvem obce schválen
pronájem požadovaného pozemku za cenu 10.000 Kč. Zároveň bylo do smlouvy zakotveno
složení vratné kauce ve výši 10.000 Kč, která by byla použita v případě porušení smluvních
podmínek. Tato schválená smlouva byla předána žadateli k podpisu.
Pokračování na str. 3.
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Pokračování ze str. 2.

V bodě různé:
- byla přednesena předsedkyní kontrolního výboru pí. Mihulkovou
zpráva o kontrole plnění usnesení ZO za období leden až prosinec 2015.
Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky a realizace všech
kontrolovaných bodů byla v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva,
- bylo schváleno zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v č.p. 173 jako
prodejnu a sklad, popř. drobnou provozovnu – prostory sloužící podnikání na základě
předloženého podnikatelského záměru. Jelikož končí prodejna textilu, bude vhodné tyto
prostory pronajmout nejlépe pro totožnou činnost. Informace podá společnost BYTY
Radvanice s.r.o.,
- bylo schváleno zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 559/7, o výměře 110 m2, vedený jako
trvalý travní porost, v k.ú. Radvanice v Č.,
- bylo schváleno zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 559/13, o výměře 21 m2, vedený jako
trvalý travní porost, v k.ú. Radvanice v Čechách.
V následné diskusi se p. Gult J. dotazoval na úklid v okolí komunikace od vlakového
nádraží. Starosta odpověděl, že komunikace a její součásti jsou ve správě SÚS Trutnov.
V loňském roce proběhla iniciativní úklidová akce této lokality místní buňkou KSČM
a následně i SÚS. Doufáme, že správce tento nepořádek odklidí.
P. Lukášek P. se zeptal na dříve zmíněnou informaci o sporu obce s provozovatelem
místního penzionu. Provozovatel místního penzionu podal přes svého právního zástupce
na obec výzvu k uplatnění nároku na náhradu škody a slevu z nájmu ve výši cca 60.000 Kč.
Pronajímatel popisuje ve výzvě vzniklou škodu v souvislosti s nefunkčností regulačního
ventilu, který ovládá topení v budově. Tato závada vznikla na podzim 2014 a průběžně byla
řešena. Jelikož obec si není vědoma způsobení jakékoliv škody, protože ventil lze ovládat
i jiným způsobem, předala věc svému právnímu zástupci k sepsání odpovědi na výzvu.

-

-

Tradičně posledním bodem byla zpráva o činnosti úřadu:
informace o dodatku ke smlouvě s firmou ELEKTROWIN a.s. o zpětném odběru
použitých elektrospotřebičů podal místostarosta (nové sběrné boxy
na drobný elektroodpad)
informace ze sněmu MAS a výboru SOJH podal starosta
informace o projektu APZ - VPP, bohužel nelze opětovně zaměstnat již zaměstnané
pracovníky
informace o opatrovnictví, soud o znovunavrácení svéprávnosti
byla zkolaudována komunikace A23 II
ukončena inventarizace obce, nebyly shledány nedostatky
Pokračování na str. 4.
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Pokračování ze str. 3.

- informace o webových stránkách, přechod na responziv (lepší zobrazování na
přenosných zařízeních), obec uvítá náměty na zkvalitnění, vylepšení a praktičnost
stránek
- uskutečnila se informativní schůzka s OK 99 Hradec Králové, z.s., spolek zjišťuje
možnosti pořádání závodů v orientačním běhu 08/2016
- proběhla plošná deratizace obce v období březen – duben 2016
- aktualizace knihy Města a obce ČR, zaslány aktuální informace a fotografie
- na obci je k přečtení a podpisu petice na celoroční otevření úseku silnice III/30110
Chvaleč - Adršpach
Další zasedání zastupitelů obce proběhne 26. května 2016.
Tomáš Němec, starosta obce

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - občané
Pro rok 2016 je poplatek v obci Radvanice ve výši 550 Kč na osobu a rok.
Způsob úhrady místního poplatku za likvidaci odpadu je možno provést:
a) v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Radvanice,
b) zaslanou přiloženou poštovní poukázkou (uveden roční poplatek na rok 2016)
c) bezhotovostním převodem na účet obce Radvanice vedený v České spořitelně, a.s.
Trutnov, č.ú.: 1303692379/0800. Při všech platbách používejte variabilní symbol
uvedený na přiložené složence.
Úhradu poplatku je možné provést dvakrát ročně:
1. splátka ve výši jedné poloviny ročního poplatku do 30. 4. 2016
2. splátka ve výši druhé poloviny ročního poplatku do 30. 9. 2016
Požadavek na osvobození od poplatku dle vyhlášky obce je nutné doložit:
a) při dlouhodobém pobytu na území ČR (déle než 10 měsíců v roce) – potvrzením
obecního úřadu v místě, kde občan dlouhodobě pobývá nebo čestný prohlášením
plátce,
b) při dlouhodobém pobytu mimo ČR – čestným prohlášením jiného člena rodiny,
c) v ostatních vyhláškou vyjmenovaných případech potvrzením příslušného zařízení.
obecní úřad

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

Hořanská Marie

80

Pitelová Vlasta

65

Dohnalová Hana

65

Horáková Jana

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

DOMÁCÍ ELEKTROODPAD
V minulém vydání Radvanického zpravodaje jsem psal o nově zřízených sběrných místech
na použitý elektroodpad z domácností.
Po jednom měsíci provozu se dá říci, že jsou hojně využívána, což je velice příznivá
informace. Dovolil bych si snad jednu kritickou poznámku. Je samozřejmostí, pokud si
koupíte žehličku nebo cokoliv jiného, je to zabaleno v papírové krabici. Ten obal, nebo
krabice, není součástí elektrovýrobku určeného do kontejneru na elektroodpad. Krabice nebo
igelitová taška, ve které donesete vyřazený spotřebič na sběrné místo, se dá o pár metrů dál
rovněž ekologicky zlikvidovat v dalším kontejneru na plast nebo na papír. Mějte na paměti, že
to za vás musí následně někdo udělat. Věřím, že toto jsou takové detaily, které se časem
doladí.
Jak jsem již zmínil v předchozím čísle Radvanického zpravodaje tyto kontejnery neslouží
k likvidaci použitých baterií a akumulátorů. Na tento produkt nebezpečného odpadu jsme jako
obec ve spolupráci s firmou „ECOBAT“ zřídili dvě sběrná místa. Opět se dá říci, že se třídění
tohoto odpadu daří, sběrné kontejnery se plní použitými bateriemi různých druhů od
knoflíkových baterií až po baterie od mobilů. Od firmy „ECOBAT“ jsme rovněž v rámci sběru
baterií obdržely různobarevné „domácí kontejnery“ na tento druh odpadu. Kdo by měl o tyto
„domácí kontejnery“ zájem, je možno si je zdarma vyzvednout na
obecním úřadě nebo v obchodě u pí. Krajniakové.
Štefan Krajniak,
Ještě jednou děkuji všem, kteří se tříděním odpadů zasluhují
místostarosta obce
o lepší životní prostředí.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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POPLATKY ZA PSY
Pro rok 2016 zůstává nadále sazba
včetně splatnosti poplatku ze psů beze změn.
SAZBA poplatku:

SPLATNOST poplatku:
1. Nečiní-li poplatek ze psů více než Kč
200,-/rok - splatnost nejpozději do
31. 5. 2016
2. Činí-li poplatek ze psů více než Kč
200,- /rok - splatnost ve dvou stejných
splátkách nejpozději do 31. 5. 2016 a do
31. 8. 2016

a) za psa chovaného v rodinném domku
s maximálně dvěma byty nebo trvale
chovaného na zahrádce, která je součástí
zahrádkářské kolonie Kč 200,-/rok
b) za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domku Kč 300,-/rok
c) v ostatních domech – bytové domy
Kč 800,--/rok
d) za druhého a každého dalšího psa
v ostatních domech – bytové domy
Kč 1.200,-/rok

Způsob úhrady místního poplatku ze psů je
možno provést:
d) v hotovosti v úředních hodinách na OÚ
Radvanice,
e) přiloženou zaslanou poštovní poukázkou,
f) bezhotovostním převodem na účet obce

e) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního či vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
příjmem, anebo poživatel sirotčího důchodu
Kč 200,-/rok
f) za druhého a každého dalšího psa, jehož
držitelem je osoba uvedená v písm. e) Kč
300,-/rok

Radvanice vedený v České spořitelně,
a.s. Trutnov, č.ú. 1303692379/0800.

obecní úřad

VAKCINACE PSŮ
Ve středu dne 4. května 2016 se uskuteční před místním Obecním úřadem vakcinace
psů
Časový plán:
• Radvanice 14:30 – 14:50 h
• Slavětín
15:05 – 15:10 h
Cena očkování:
• Proti vzteklině
• Kombinace
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ

Kč 200,-- (platnost 2 roky)
Kč 300,--
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FK BANÍK RADVANICE ZVE
Okresní soutěž 3. třídy muži
skupina A jaro 2016

Okresní přebor
starší přípravky

Neděle 1. 5. 2016 17:00
TJ Sokol Černý Důl - FK Baník
Radvanice v Č.

1. 5. 2016 9:30 NE
hř. Mostek
B. Třemešná, Borovnice, Radvanice, Žacléř

Neděle 8. 5. 2016 17:00

8. 5. 2016 9:30 NE
hř. Radvanice
B. Třemešná, Borovnice, Radvanice, Žacléř

FK Baník Radvanice v Č. - FC
Libotov
play-off
Pořadí po základní části
A1 - B2
A2 - B1
A3 - B4
A4 - B3
A5 - B6
A6 - B5
A7 - B8
A8 - B7
A9 - B10
A10 - B9

Hrací dny:
Neděle 15. 5. 2016 17:00
Neděle 22. 5. 2016 17:00
Neděle 29. 5. 2016 17:00
Neděle 5. 6. 2016 17:00
Neděle 12. 6. 2016 17:00
Neděle 19. 6. 2016 17:00

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ

15. 5. 2016 9:30 NE
hř. B. Třemešná
B. Třemešná, Borovnice, Radvanice, Žacléř
22. 5. 2016 9:30 NE
hř. Mostek
B. Třemešná, Borovnice, Radvanice, Žacléř
29. 5. 2016 9:30 NE
hř. Žacléř
B. Třemešná, Borovnice, Radvanice, Žacléř
5. 6. 2016 9:30 NE
hř. Radvanice
B. Třemešná, Borovnice, Radvanice, Žacléř
12. 6. 2016 9:30 NE
hř. Mostek
B. Třemešná, Borovnice, Radvanice, Žacléř
19. 6. 2016 9:30 NE
hř. B. Třemešná
B. Třemešná, Borovnice, Radvanice, Žacléř
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SDH RADVANICE - OHLÉDNUTÍ
V sobotu 19.
března 2016
jsme připravili
dětem pěkné
odpoledne.
Ve víceúčelovém sále Pensionu
Radvanice se od 14,00 hodin
uskutečnil „Dětský karneval“ plný
masek, her, tance a soutěží.
Za svoji odvahu při soutěžích
dostaly děti sladkou odměnu.
Při reji masek, kdy se každý
představil, za jakou masku přišel,
obdržely balíček. O hudbu se úspěšně postaral pan Rulík. Zábavné odpoledne se vydařilo
a děti odcházely domů spokojené.
Ten samý večer se konala tradiční „Josefovská zábava“. Každá žena obdržela při vstupu
do sálu jarní květinu. K tanci a poslechu nám zahrálo DUO BELL. Byla připravena také
bohatá tombola. Hosté se dobře bavili, zábava byla v plném
proudu a někteří šťastlivci odcházeli domů i s báječnými cenami. Hana Stonjeková,
Mile nás překvapila hojná účast a budeme se těšit zase někdy
za SDH Radvanice
příště.

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ZPRÁVIČKY Z HASIČSKÉHO KROUŽKU
První halovou stovku si 20. března 2016 zaběhl Adam Zachoval
v Jablonci nad Nisou.
Poprvé ve své hasičské sportovní kariéře.
Podotýkám, že bez většího tréninku jsme se v neděli rozjeli s Adamem
a Kryštofem na “Jablonecké stovky” do Jablonce. V sobotu jsme ještě tančili s dětmi na
sále při hasičském karnevale a v neděli brzo ráno jsme mířili směr Jablonec. Oba kluci byli
trochu nervózní, ale to se dá předpokládat před každou soutěží o to více po zimním spánku,
kdy hadice drželi v ruce asi dvakrát a překážky nepotkali vůbec. Instrukce byly jasné: „jít
na jistotu, opatrně, nezranit se“. Jeli jsme na zkušenou.
Adam patří do mladšího dorostu, v konkurenci 36 soupeřů obsadil 27. místo. Zapsal
si svůj první životní čas 24,33. Zřejmě to trochu cítí, že zklamal, ale to vůbec není pravda.
Odjíždí z tohoto závodu jako vítěz. Výzvě se postavil čelem a nevzdal. Nasadil laťku,
kterou už bude jen zvyšovat. V jeho případě o to hůř, protože může věkově soutěžit ve
dvou kategoriích a to znamená pokaždé s jiným materiálem a jinou technikou.
Kryštof je o něco malounko zkušenější hráč na tomto poli. V kategorii střední dorost
se porval se svými soupeři. 91 soupeřů na startu, 39. místo, čas 20,35.
Kluci v žádném případě nejedou domů s ostudou.
Držte nejen jim palce při dalším sportovním snažení. Děkujeme.
Velikonoční víkend byl pro vedoucí mladých hasičů víkendem ve znamení školení
a obhajování kvalifikace vedoucí. Mirka a Pavel obhájili stupeň II. a Dominik Erben si
splnil kvalifikaci stupně III.
Tréninky od pondělí 11. března již probíhají u hasičárny. Rozjíždí se kolotoč soutěží.
Julka

KYTIČKOVÝ DEN
Mimo fandění Vás chceme i letos poprosit o Vaši vstřícnost
a solidaritu.
11. května 2016 již po několikáté děti z hasičského kroužku navštíví ve slušivých
žlutých tričkách Vaše domácnosti. I letos se podílíme díky Vám na podpoře „Ligy proti
rakovině“ prodejem měsíčku lékařského. Tentokrát na podporu boje rakoviny prsu u žen
i mužů. Vycházíme v 16, 00 od školy. Chodit budou čtyři skupiny dětí.
Děkujeme Vám všem za Vaše otevřená srdce, za příspěvek na podporu
20. ročníku celonárodní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“.
Děkujeme!
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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RADVANICKÁ ŠKOLIČKA NANEČISTO
Kurz pro předškolní děti
Hodinový intenzivní program pro děti předškolního věku
– pro snadnější vstup do 1. třídy.
S sebou: bačkory a pastelky

4 společná setkání každou středu v 15:00 - 15:45 hod od 11. května do 1. června
2016, 11. května, 18. května, 25. května a 1. června

V naší školičce nanečisto všechny děti poznají prostředí, do kterého budou od září
chodit. Uvidí svoje budoucí spolužáky i paní učitelku. Hravou formou se naučí
spolupracovat s paní učitelkou i se svými spolužáky. Vyzkouší si plnit úkoly ve školní
lavici a na interaktivní tabuli.

Škola pro ně přestane být velkou neznámou.
Poslední setkání proběhne 1. června společně s dětmi
i rodiči. Toto setkání bude slavnostním ukončením, kde si
děti převezmou výsledky své činnosti a rodiče získají první
informace týkající se všeho, co souvisí s nástupem dítěte do
1. třídy.
Náplň kurzu:
Pro děti jsou připraveny 4 lekce na rozvoj:
- grafomotorických dovedností

- zrakové a pravolevé orientace

- hrubé a jemné motoriky

- početních představ

- rozumových schopností

- mnoha dalších důležitých dovedností,
které budou děti ve škole potřebovat.

- sluchového vnímání

Přejeme všem dětem, aby se jim u nás ve škole líbilo a každý si odnášel mnoho
nevšedních zážitků.

Mgr. Taťána Tomešová a Mgr. Hana Bitnarová

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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EXKURZE MLADÁ BOLESLAV
Ve středu 30. března se druhý stupeň naší školy vydal na exkurzi do automobilky Mladá
Boleslav.
Navštívili jsme muzeum, kde byly k vidění jednotlivé typy a modely aut značky Škoda,
počínaje prvními exempláři a konče současnými návrhy a koncepty. Seznámili jsme se
s historií vývoje značky, jejími zakladateli - pány Laurinem a Klementem a jejich
prvotními myšlenkami. Prošli jsme se automobilovou historií prakticky až ke dnešním
dnům. Poté jsme se přemístili přímo do závodu, do lisovny a do prostor, kde na pásové
lince probíhá montáž jednotlivých aut. Bylo zajímavé sledovat, jak auta doslova „rostou“
pod rukama
zkušených dělníků
a mechaniků. Mnozí
z nás se přímo do
takového provozu
dostali poprvé
v životě. Exkurze
určitě splnila naše
očekávání a mohli
jsme nahlédnout do
míst, kde se vyrábí
automobily naší
národní značky.
Mgr. Pavel Hrubý

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Dne 15. března 2016 se konalo poslední tvoření tohoto školního roku. Tentokrát se
školní jídelna oděla do jarních barev a provoněla jidáši - tvoření bylo velikonoční.
Maminky a babičky si spolu se svými dětmi vytvořily dekorace z papírů a vlny ve tvaru
vajíček, slepiček a zajíčků a také nápadité velikonoční věnečky. Upekli jsme si
vlastnoručně vyválené a krásně vypracované jidáše. Dívky si ozdobily pestrobarevnými
mašlemi líta.
Děkujeme všem, kteří se pravidelně zúčastňují našich tvoření, jež se už stala tradicí.
Těšíme se na shledání a na společné tvoření v novém školním roce nejen s těmi, kdo nám
zůstávají věrni, ale také se všemi nově příchozími
Julka ŠD, Šárka a Jana ŠJ
příznivci našich akcí.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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BŘEZEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Máme za sebou březen, ve kterém jsme poprvé připravili pro děti z MŠ „Hravé
lyžování“. Dvakrát týdně chodilo 9 dětí na místní sjezdovku, kde jsme si spolu s Olgou
a Pepou užívali lyžovačku. Poslední den našeho lyžování byl velmi emotivní - konaly se
závody ve slalomu. Všechny děti byly úžasné a za perfektní časy si odnesly diplomy,
medaile a drobné dárečky.
Letos bylo lyžování pouze pro děti, které již uměly alespoň trochu lyžovat. Ale rádi
bychom, aby další roky „Hravého lyžování“ byly pro všechny děti, jejichž rodiče budou
mít o tuto činnost v MŠ zájem.
Další akcí naší školky bylo již tradiční vynášení Morany. Kromě Morany, kterou jsme
zapálili a vhodili do potoka, jako symbol ukončení zimy, děti „utopily“ i malé papírové
Morany, které si samy nakreslily a vystříhaly.
Na konci března jsme se jeli podívat do teletníku v Jívce a navštívili jsme i školku, kde
nám připravili výtečný oběd, děti si pohrály s kamarády a poté jsme se vrátili autobusem
do Radvanic.
Jako každý rok i letos děti vystoupily s jarním pásmem básniček a písniček
v pečovatelském domě a předaly velikonoční věnečky, které samy vytvořily.
Poslední velmi
zajímavou akcí
ve školce byla
„Bubenická
show“. Děti si
zahrály na
opravdové
bubeníky
a bubnovaly
a bubnovaly,
potichu i hodně
nahlas.
Bubnovaly, jako
když jemně prší
a vyzkoušely si
i pořádnou
bouřku a šlo jim
to opravdu dobře.
Učily se dodržovat rytmus, hrát bez nástrojů na vlastní tělo a spolupracovat s ostatními
dětmi.
Alice Zachovalová

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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NOC S ANDERSENEM
Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují
v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.
Jedná se o akci, která se od roku 2000 rozšířila i mimo území České Republiky
a v současné době se pořádá například v Polsku, Německu, Rakousku, Slovensku, Anglii,
ale i na Novém Zélandu.
Již po čtvrté se do této akce zapojila i radvanická knihovna. Letošním tématem byly
pohádky Miloše Macourka.
Jako každý rok, i letos, byl v knihovně pro děti připravený program. Děti byly
rozděleny do skupinek, každá skupinka obdržela kvíz, který musela vyluštit, aby se
dozvěděla jméno autora letošní „Noci s Andersenem“. Děti vyhledávaly podle předem
daného klíče knížky, ve kterých byla schovaná písmenka, ze kterých poté složily jméno
známého autora pohádek. Dalším úkolem bylo složit puzzle – životopis Miloše Macourka.
Ten pak děti přečetly a dozvěděly se, jaké knížky napsal a které filmy nebo seriály byly
natočeny podle jeho scénáře. Po složení druhého puzzle, se každé skupince objevila
fotografie ze známé pohádky. Děti musely poznat, ze které je to pohádky, vyhledat knížku
v dětském oddělení, knížku ostatním představit a přečíst krátký úryvek. Posledním úkolem
byl pohádkový kvíz, který měl děti otestovat, jak dobře znají naše pohádky.
Po splnění úkolů děti dostaly bíla trička, která si dle své fantazie ozdobily.
Po desáté hodině jsme se
všichni vydali na krátký
lampionový průvod a pak
už na děti čekala stezka
odvahy. V areálu školky
musely děti najít tajný
pergamen, na ten se
podepsat a vrátit se ke
knihovně. Všechny děti
byly moc statečné, i když
se nám v okolí potulovalo
strašidlo, které se je snažilo
vyděsit.
Po návratu do knihovny
jsme si ještě společně zahráli hry, zatancovali si a začali se chystat do hajan.
Ráno se některým nechtělo vstávat, ale výborná snídaně, za kterou mimochodem
děkujeme všem rodičům, vytáhla i ty největší spáče.
Doufáme, že se dětem večer líbil a těšíme se
zase za rok.
Ivana, Lenka, Vendula, Alice
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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BOBOVÁNÍ A SÁŇKOVÁNÍ NA ČEMKOLI
Jak už bývá v posledních letech pomalu tradicí přesto, že se naše obec nachází
v podhůří Krkonoš, bývá i zde v zimních měsících nouze o přírodní sníh.
Letos jsme to řešili cestou dohody s panem Mádrem, který je majitelem místního
lyžařského vleku, kde je alespoň trochu toho, jak se říká, technického sněhu a uskutečnili
jsme tyto závody v jednom březnovém nedělním odpoledni v již zmiňovaném lyžařském
areálu.
Přes nepřízeň počasí se přišlo na zasněžený kopec vyřádit a zazávodit si patnáct dětí
různých věkových kategorií a osm dospělých. Přišlo i hodně diváků z řad rodičů, kteří
přišli povzbudit své ratolesti. Jak dopadlo to nedělní odpoledne?
Předškoláci:

1. – 5. třída:

5. – 9. třída:

Dospěláci:

1. místo
Eliška Matysková „SÉPIÁK“
2. místo
Matouš Kult
3. místo
Tadeáš Stonjek a Daneček Novotný
1. místo
Leona Poskočilová
2. místo
Šimon Kult
3. místo
Martin Krajniak „MRCA“
1. místo
Týna Vařáková
2. místo
Nikča Lásková
3. místo
Tomáš Dvořák
1. místo
Karel Láska
2. místo
Jirka Pospíšil „ROGY“
3. místo
Dan Stonjek

Trochu nás mrzí, že nebyla
udělena cena za originalitu. Určitě
se v příštím roce polepšíme, protože
už se nejezdí jen na traktorových
duších a na pytlích, ale opravdu je
to rozmanitý sortiment sněhových
vozidel, které i když nejezdí rychle,
tak si zaslouží ocenění.
Děkujeme všem závodníkům
a divákům, kteří si našli jedno
nedělní odpoledne chvilku čas
a přišli si zazávodit, nebo povzbudit
své favority. Poděkování patří panu
Mádrovi a jeho týmu na lyžařském
vleku, kteří nám poskytli přístřeší, občerstvení a přispěli sponzorsky. Dík patří i obci
Radvanice, která poskytla finanční dar na
tuto akci.
Štefan Krajniak, prezident motoklubu
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CO SE DĚLO V DUBNU

Akce květen
28. května od 15
hod zveme
všechny děti
a jejich rodiče
k Pensionu
a restauraci
Radvanice na
Dětský den tentokrát ze
starověkého
Říma. Při
gladiátorských
zápoleních děti
přivítá Caesar
a Kleopatra.
Nebude chybět
Asterix
s Obelixem, udatní
Galové a možná se
přijde podívat
i Neuminix,
Neznanix
a Všudefix. Máme
přichystáno
spoustu her
a krásných odměn.
Přijďte s námi
oslavit
Mezinárodní den
dětí.
Petra

Spitzerová

2. dubna k nám zavítali ochotníci divadelního souboru Vojan
z Libice nad Cidlinou se svým ztvárněním divadelní hry Zelňačka. A
ač nás bylo málo, všichni jsme se výborně bavili. Hercům děkuji za
prima večer a všem divákům za podporu. Na podzim plánujeme další
dvě divadelní představení a doufám, že účast bude hojnější. Snad Vás
navnadím tím, že jedno z představení bude Charleyova teta, divadelní
komedie anglického autora Brandona Thomase, známá i z televizního
záznamu divadla ABC a nezapomenutelného Lubomíra Lipského.
9. dubna proběhla druhá část sportovních klání s názvem
Radvanický míč 2016 druhý ročník a to turnaj v líném tenisu.
Dopoledne od 10 hod hrály děti. Letos se jich přihlásilo jedenáct, osm
místních, dvě děvčata ze Semil a jeden chlapec ze Žacléře. Na
stupních vítězů skončili „místňáci „– 3. místo Aduš Stonjeková,
2.místo Dan Císařovský a 1.místo Anička Spitzerová. Cenu útěchy
dostaly všechny děti, které se zúčastnily a rozhodly se upršené a
chladné dopoledne strávit u sportu a ne u počítače, tabletu či televize.
Děkujeme a ještě jednou gratulujeme.:-) Odpoledne se sešlo čtrnáct
dospěláků, aby změřili svoje síly a protáhli si tělo. Po rozdělení do
dvou skupin začal boj každý s každým. Z každé skupiny postoupili
dva a hrálo se o
medailové pozice.
Do finále se
probojovala Dáša
Knaiflová, Honza
Takáč, Tomáš Chmelík
a Dan Zámečník.
Tomáš své loňské
prvenství obhájil, stejně
tak Dáša obhájila místo
druhé. Na třetím místě
byl Honza Takáč.
Gratulujeme a děkujeme za podporu. Je vidět, že i v Radvanicích se
ještě najde parta správných lidiček, kteří se umí bavit při sportu a
rovněž dělají něco pro své zdraví. Děkuji rovněž Svazku obcí Jestřebí
hory a Královéhradeckému kraji za finanční podporu při realizaci
turnaje a rozhodčím Liboru Vlasákovi a Michalu Plíštilovi za pomoc
s organizací a za předání zkušeností, které získali před lety od pana
Františka Vacka, další tenisové generaci. Děti byly rády za pomoc
a radu. Na podzim nás čeká nohejbal a ping pong.
Petra Spitzerová
Těšíme se na shledanou.
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Dne 11. června 2016 se na rybníku Hrůzák uskuteční dětské
rybářské závody.
Start je již v 7. 00, chytá se na 1 prut.
Startovné děti neplatí.
Občerstvení zajištěno.

JESTŘÁBÍ JEZDCI ZVOU:
28. května:
Rocková noc – začátek od 19,00 hod u hřiště FK Baník
Radvanice. Vystoupí kapely Salieri, IDMI a Bez – Obav. Zveme
všechny příznivce této muziky a těchto kapel na bezvadně
strávený sobotní večer plný bezvadné muziky.

4. června:
Dětský den – tentokrát zahalen do závoje tajnosti. Prozradíme jen, že
začátek je od 14,00 hod u hřiště FK
Baník Radvanice, zváni jsou děti i rodiče.

Štefan Krajniak, prezident motoklubu
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