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Informace z 19. zasedání zastupitelstva obce
Další zasedání zastupitelstva obce proběhlo ve čtvrtek 28. dubna 2016.
Začátek programu byl věnován průběžným výsledkům hospodaření obce Radvanice.
Starostou obce byl předložen přehled, kde za 1. čtvrtletí tohoto roku jsou příjmy
3.814.991,91 Kč, výdaje 3.170.551,65 Kč a financování 644.440,26 Kč. Obec hospodaří
v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016.
Důležitým bodem bylo projednání přijetí dotace z dotačního fondu KHK pro obec
Radvanice na opravu střechy DPS. Jak již bylo anoncováno, obec podala žádost o dotaci
z dotačního programu Královéhradeckého kraje. Dotace ve výši 400.000 Kč byla
zastupitelstvem KHK schválena a nyní bylo potřeba schválit její přijetí zastupitelstvem
obce. To se podařilo a nyní je před podpisem smlouva o dílo s výhercem veřejné zakázky,
který se může pustit do nutné rekonstrukce protékající střechy.
Dalšími body byly prodeje pozemků p.č. 559/7 a 559/13 v k.ú. Radvanice v Č., na
které byl již dříve vyhlášen záměr. Jelikož se jednalo o dva malé pozemky, které
rozdělovaly pozemek jednoho majitele, požádal o jejich odkoupení. Na základě žádosti
byly schváleny k prodeji.
V minulém zasedání byl projednán a schválen krátkodobý pronájem pozemků, v areálu
bývalého dolu Kateřina II., pro pořádání motocyklové soutěže. Jelikož nedošlo k žádnému
jednání ze strany pořadatele, obec stanovila do smlouvy podmínky. Pořadatel tento závod
pár dní před uskutečněním zrušil. Následně se dostavili zastupitelé spolku OK 99 H.
Králové s požadavkem uspořádat v tomto areálu a přilehlých lesích závody v orientačním
běhu. Tento spolek v roce 2013 spolupořádal MS juniorů právě v tomto prostoru. Následně
byla podána žádost. Zastupitelstvo žádost o krátkodobý pronájem pozemků p.č. 939/4
v k.ú. Chvaleč a p.č. 700/2, 948 v k.ú. Radvanice v Č. schválilo za účelem pořádání
sportovní akce „Cena východních Čech“.
Opět se sešlo několik žádostí o dar. Z podaných žádostí obec podpoří:
- VOX Radvanice z.s. příspěvkem ve výši 2.000 Kč jako finanční podporu akce
„Taneční odpoledne pro seniory“
- Jestřábí jezdci o.s. příspěvkem ve výši 7.000 Kč jako finanční podporu akce
„Rockový večer“
Neschválen byl dar na zřízení nového baby boxu v Rychnově nad Kněžnou.
I bod různé obsahoval několik podbodů k projednání:
- byla schválena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na realizaci výstavby
součásti distribuční soustavy
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na pozemcích p.č. 164/1, 165/1 a 189/3 v k.ú. Radvanice
v Čechách,
bylo projednáno a schváleno umístění sídla spolku Jestřábí jezdci z.s.
na adrese Radvanice č.p. 20, 542 12 Radvanice v Čechách,
bylo projednáno a neschváleno umístění sídla spolku Radvanice –
Sportovní z.s. (Sport Club Radvanice z.s.) na adrese Radvanice č.p. 170, 542 12
Radvanice v Čechách,
bylo schváleno uzavření smlouvy s dalším podnikatelským subjektem o začlenění se
do systému zavedeného obcí, v souvislosti s nakládání s komunálním odpadem pro
firmy a podnikatele,
zastupitelstvo také vzalo na vědomí podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti (v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání) a schválilo podpis
dohody (o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku)
uzavřenou s Úřadem práce ČR.

V předposledním bodě ve svém příspěvku místostarosta obce, pan Krajniak, informoval
o umístění nádoby na drobný kovový odpad ve sběrném místě u školní družiny.
Paní Knaiflová měla dotaz v souvislosti s vyhlášeným záměrem obce na pronájem
nebytových prostor. Doposud nikdo o prostory určené k podnikání v č.p. 173 neprojevil
zájem. Záměr pronájmu nadále trvá.
Paní Stonjeková se ptala na instalaci „vítacích“ cedulí. Cedule budou umístěny na
patřičná místa až po ukončení schvalovacích řízení. Tyto a jiné cedule nelze umístit
jakkoliv a kamkoliv.
Pan Lukášek v této souvislosti navrhl snížení rychlosti ve směru od Jívky. I tato varianta
je v řešení. V případě posunutí označení obce nad křižovatku nebude toto již nutné.
V opačném případě (neschválení posunutí označení obce) bude požadováno snížení
rychlosti v tomto úseku.
Pan Trejtnar navrhl umístění odpadkového koše v prostoru železniční zastávky, jelikož
se v okolí objevuje větší množství odpadků. Zastávka a ani okolní pozemky nejsou
v majetku obce. Nepříjemností je i ten fakt, že zastávka je vzdálená a obec by se zavázala
provádět úklid i v okolí komunikace. Problematika bude v jednání se Správou železniční
dopravní cesty a SÚS. Dále se dotazoval, zda má obec vyhlášku o zákazu podomního
prodeje. Tuto vyhlášku obec doposud nevydala a v případě rozšíření se tohoto nešvaru je
připravena reagovat.
Pokračování na str. 4.
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V posledním bodě jednání zastupitelstva obce informoval starosta obce ve své zprávě
o činnosti úřadu o:
- kontrole hospodaření obce – kontrola bez závad,
- případu vloupání do prodejny potravin, objasněno policií ČR,
- oblasti opatrovnictví, kde proběhlo v jednom případě soudní jednání, kde
v případě nabytí právní moci přejde opatrovanec pod opatrovnictví obce, kde se
fakticky zdržuje; ve druhém případě je postup totožný,
- opravě obecního rozhlasu (14 dní výpadek),
- lesním hospodářství, dochází k osazování vytěženého lesa za MŠ,
- probíhá rekonstrukce přijímací místnosti OÚ,
- poděkování SDH za uskutečněný sběr kovového a nebezpečného odpadu,
zároveň poděkování ZŠ a MŠ za uskutečnění sběru papíru,
- dále ZŠ a MŠ za organizaci a provedení úklidu obce a okolí v rámci akce „Den
Země“.
V poslední řadě upozornil starosta na rozmáhající se nešvar spojený s parkováním
mimo určené parkovací plochy a zvýšenou rychlostí projíždějících vozidel některých
jedinců. Jelikož je obec jednou velkou obytnou zónou, je nutné dodržovat specifické
provozní podmínky dané § 39 a § 40 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Ti, kteří nerespektují tato pravidla, budou řešeni hlídkou Policie ČR, která
přislíbila namátkové kontroly.
Červnové jednání se bude konat dne 23. 6. 2016.
Tomáš Němec, starosta obce

PŘIPOMENUTÍ
Ze článku BESIP k obytné zóně:
V obytné zóně, označené a ukončené příslušnou značkou,
platí jiná pravidla než na běžné silnici. Důležité je, že nejvyšší
povolená rychlost pro motorová vozidla činí 20 km/h.
Chodci smějí používat celou šířku komunikace. Navíc si v obytné zóně mohou hrát
děti – často je pak nutné jet krokem, či na chvíli zcela zastavit. Samotné stání je povoleno
jen v místech označených jako parkoviště.
Až budete z obytné zóny vyjíždět, vždy platí, že musíte dát přednost vozidlům
jedoucím na hlavní komunikaci. A to i v případě, že výjezd není označen dopravní
značkou.
Děkuji za respektování dopravního značení.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Rulíková Edeltraud

87

Filip Josef

87

Šolcová Rosvita

75

Fisher František

60

Jiránek Zdeněk

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

UPOZORNĚNÍ
Milý spoluobčané,
rád bych vás informoval o tom, že v případě pálení větších ohňů na
zahrádkách či chalupách, máte povinnost toto nahlásit na Operační
a informační středisko HZS KHK tel: 950 530 100. K nahlášení můžete také využít
naše webové stránky www.sdhradvanice.eu. V levé části naleznete odkaz
na "Pálení klestí", který vás dále navede na daný formulář. Nemusíte tedy
již kontaktovat nikoho jiného z obce Radvanice.
Petr Lukášek, velitel JSDH
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ČARODĚJNICE
Filipojakubská noc – pálení čarodějnic chcete-li.
Postavená hranice již týden čekala na okamžik, kdy přijde průvod dětí od
základní školy až k hasičské zbrojnici a bude podpálena. Ale to bychom se
ochudili o spoustu zážitků, kdybychom napsali pouze předešlou větu.
Tradiční průvod malých i větších čarodějnic a čarodějů se sešel u základní
školy. Popřáli jsme si „pohádkový let na koštěti“, dodali si odvahy k čarodějnému
reji
a pokračovali jsme za hasičským autem, na kterém byla připevněna čarodějnice, která putovala
na hranici k upálení.
Hodit si briketou do čarovného komína, proletět co nejrychleji na koštěti mezi stromy, trefit
se míčkem do terče z čarodejnice, srovnat obrázky podle velikosti, správně se trefit
označenými balónky na stejné terčíky, pod odhaleným čtverečkem najít postavu Večerníčka,
do kelímku správně trefit kuličku, nebo se vyfotit na čarodějném koštěti, to všechno bylo
potřeba pro vyplnění letecké karty. Ukázat dovednost i zručnost, po vyplnění správné tajenky
„HERMIONNA“ si každý
soutěžící za pomoci
čarodějnic odstřihl svou
odměnu v podobě balíčku
sladkostí.
Čas reje plynul neuvěřitelně
rychle. Hrací stanoviště byla
odklizena právě tak včas, aby
se čarodějnice a čarodějové
mohli občerstvit, např. si
opéct špekáček. Přesně v osm
hodin hasiči čtyřmi
pochodněmi podpálili hranici
za obrovské podpory všech
přítomných.
A večer mohl pokračovat. Hudba v naší obci známého hudebníka pana Rulíka hrála nejen
k dokreslení příjemného večera, ale aby se tančilo a čarodějnický rej byl opravdu rejem. Večer
ale nekončil. Po setmění byla pro všechny přítomné připravena „ohňová show“. Líbila se,
tleskalo se pro přídavek a kreace s ohni se zavázanýma očima byla tou správnou odměnou
za potlesk nás všech. Hudba a rej světýlek všech lampiónů dokreslovali zbytek příjemné
Filipojakubské noci.
Děkujeme všem, kteří jste přišli podpořit tradiční pálení čarodějnic, velmi starý
a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek oslavující příchod jara.
Za všechny Radvanické hasiče Vám přeji milé a plodné jaro. Doufáme, že s námi společně
25. června přijdete oslavit 140 let od založení hasičského sboru
Julie Burdychová
v Radvanicích. Jste srdečně zváni!!!
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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Sbor dobrovolných hasičů Radvanice

1876

2016

140.výročí založení sboru
25. června 2016 u hasičské zbrojnice
Zahájení ve 13:00 h
Nástup jednotky, členů sboru a dětí, složení slavnostního
slibu dětí
Ukázka práce mladých hasičů, hašení různých druhů požárů
Simulovaný zásah při havárii vozidla, první pomoc
Vystoupení mažoretek, RC modely
Po celé odpoledne ukázka historické a současné hasičské
techniky

Pro děti zdarma – skákací hrad a malování na obličej
Od 18:00 h živá hudba - Mamut s.r.o.
Po setmění ohňostroj
Občerstvení po celou akci zajištěno

Za finanční podpory:
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Z HASIČSKÉHO KROUŽKU
Kolotoč soutěží se roztočil. Dovolím si
tvrdit, že každý náš víkend je naplněn
nějakou hasičskou soutěží.
Na začátku měsíce dubna se v
Radvanicích již poněkolikáté uskutečnilo
okresní kolo Uzlovky. I Radvanické děti se
zúčastnily a hájily tak svůj domovský sbor.
23. dubna jsme absolvovali pro nás
nejbližší soutěž. V Malých Svatoňovicích
se uskutečnil osmý ročník Memoriálu
Ivany Valnohové.
První soutěž po zimě. Někteří se
potýkáme se zdravotními problémy, někteří
běhat šedesátky nechtějí a my to
respektujeme. Někteří bez rozloučení se
a jediného slova odešli z našeho týmu.
Nám ale nezbývá, než se s tím, byť nám to
moc nejde, smířit. Ale to je na jiný
rozhovor a jiný článek.
Vraťme se do Malých Svatoňovic.
Travnatý povrch zdejšího fotbalového
hřiště nás přivítal jak jinak než mokrým
povrchem. Malou kompenzací je, že od
ledna tohoto roku se snížila překážka pro

mladší a starší děvčata.
Kdo naše soutěže trochu
sledujete, víte, že
překážka měřila 80 cm
a nyní je to 70 cm. O co
snazší je přeskok o deset
centimetrů nižší překážky nám děvčata
ukazují nejen u hasičárny.
Všichni jsme prožívali své male i velké
premiéry. Změnily se nám ročníky.
No nezměnily, jen děti trochu zestárly
a posunuly se do jiných kategorií. Někomu
se závody povedly a jak říkáme, mu sedly,
někdo se trochu trápil.
Premiéru závodní měl Jan Záveský,
který druhým pokusem ukázal, že by to
i šlo s trochou pozornosti. Budiž mu
omluvou, že je v kategorii předškolák
a je to jeho první soutěž. Zato jeho
vrstevník Matyáš Machata má rok
trénování náskok – odváží si osmé místo.
Bára Záveská a Klára Machatová si svou
premiéru vychutnaly a hlavně ji zvládly.
Mají naši velikou pochvalu, protože
provedly přesně to, co se po nich chtělo.
Mirka je na jejich prvních závodech
poučila a ony provedly
všechno, jak měly.
Karolínka a Natálka
Lukáškovy jsou ostřílené
bojovnice. Dařilo se více
Natálce a bere 10. místo.
Prý, když přikryje tu nulu,
je to první místo. Měla
obrovskou radost a my s
ní. Kačenka Burdychová
běží v mladší kategorii.
Dělá vše jak má být,
bohužel je pomalá. Na její
Pokračování na str. 9.
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Lukášková 36. místo,
Kačenka Burdychová 44.
místo a Klárka Machatová
56. místo.
8. května Mirka
absolvovala soutěž s Kubou Klabíkem
a Kryštofem Krajniakem. Kategorie
dorostu je velice záludná, ale podle slov
Mirky jim to prostě oběma sedlo.
Konkurence dorostu je obrovská a na této
soutěži se nedělí dorost na tři kategorie,
jak jsme zvyklí. Kluci se porvali statečně
a odváží si Kryštof 9. a Kuba 19. místo.

medaile si ještě trpělivě počkáme :o))).
Ostudu neudělala ani Veronika Paťavová,
Sabina Ciroková, Pepa Kučera.
Nikola Zubričanová je po zdravotních
problémech trochu hendikepovaná, ale
vyrovnává se a bojuje. V prvním pokuse
zazlobila proudnice, tréma pracuje. V
pokuse druhém bylo všechno špatně už
od břevna. Nikča vlastně bojovala sama
se sebou. Nevadí. Mrzí nás to, ale věříme,
že bude lépe. Kategorie starších jí zatím
nepřeje, ale snaží se a trénuje.
7. května jsme zavítali do Jaroměře.
Přípravka tj. Matyáš si asi trochu
předmluvil svou medaili a opět si odváží
osmé místo.
Bára Zachovalová - po dlouhé nemoci
první závod a čtvrté místo. Je mi záhadou,
jak to ta Barča dělá, ale její rozdělovače
jsou prostě luxusní, abychom to ale
nezakřikli.
V Jaroměři dále soutěžily: Natálka
Lukášková 13. místo, Nikola Zubričanová
14. místo, Veronika Paťavová 26. místo,
Sabina Ciroková 31. místo, Karolína

Děkujeme všem rodičům za pomoc
při dopravě dětí na soutěže. Ještě musíme
doladit jejich pomoc při soutěžích,
abychom předešli zbytečným zmatkům
a hledání soutěžících. Děti se snažíme
naučit, co mají dělat, a tak trochu počítáme
s jejich disciplinovaností, která je
bezesporu u takovýchto soutěží potřeba.
Za hasičský kroužek zdraví
Mirka a Julka

PODĚKOVÁNÍ SPOLUOBČANŮM
Poděkování všem spoluobčanům za sběr víček. Odevzdali jsme 232 kg plastových a 245
kg kovových víček.
Výtěžek je věnován na zakoupení
tříkolky pro Elišku Bezděkovskou,
7 letou hasičku, která bojuje se
zhoubným nádorem mozku.
Děkujeme a sbíráme dál :-)
Julie Burdychová
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DOTEK
Ve středu 30. března se
žáci 1. stupně vydali do
Horního Maršova. Autobus
nás zavezl před bývalou
faru, kde dnes sídlí DOTEK
- Dům obnovy tradic,
ekologie a kultury. Před
branou nás uvítala slečna
průvodkyně a už jsme byli
zvědavi, co nás čeká uvnitř.
Dozvěděli jsme se, jak
se žilo před sto lety. Děti
poznaly různá řemesla,
viděly, jak se vyráběly např.
šindele, sklo. Také jsme se
podívali do kuchyně, kde si
děti vyzkoušely, jak se
stloukalo máslo. Ke konci
prohlídky jsme se opět
vrátili do dnešní doby
a slečna průvodkyně děti
seznámila s některými
regionálními produkty,
vyráběnými ručně,
tradičním způsobem
a šetrně k životnímu
prostředí.
Poté již následovala
druhá část našeho výletu,
která již probíhala venku.
Vydali jsme se na okružní
trasu, kde děti plnily různé
úkoly, které nás měly
dovést k pokladu. Byli jsme
úspěšní, poklad jsme
objevili ve starém pařezu.
Pak už zbývalo jen
rozloučení a cesta domů.
Akce se vydařila.

DEN ZEMĚ 2016
Na prvním stupni byl vyučovací den 19. dubna věnován
naší planetě Zemi. S dětmi jsme se učili, které nejdůležitější
podmínky pro život nám poskytuje planeta Země. Žáci se
zamysleli, jakým způsobem mohou i oni sami přispět
k ochraně životního prostředí. Seznámili se také s tím, jaký
význam má třídění odpadu doma i ve škole. Uvědomili si, že
odpadkové koše s názvy PLAST, SKLO, PAPÍR mají své
opodstatnění.
Část dopoledne jsme plnili ve skupinách úkoly. Následně
jsme vyrazili do přírody, kde jsme se aktivně podíleli na
úklidu naší obce.
Středa 20. dubna pak byla projektovým dnem pro druhý
stupeň. Žáci 6. 7. a 8. třídy se vydali „vyzbrojeni“ pytli
a rukavicemi sbírat odpadky nejen v okolí školy, ale také
podél potoka od zahrádek po fotbalové hřiště, dále pak
okolo kostela a na lesní pěšině ke sjezdovce a také podél
cesty na Slavětín. „Úlovek“ v podobě mnoha naplněných
pytlů svědčí o tom, že mezi námi bohužel stále žije mnoho
lidí, kteří zarputile ignorují sběrné místo či nádoby,
odpadkové koše a další možnosti, které jsou v obci
k dispozici. Odměnou pilným sběračům potom byly párky
k opékání, které nám laskavě poskytla Obec Radvanice.
Děkujeme.
Žáci devátého ročníku se celé dopoledne zabývali
otázkou, co nelze vyčíst z displeje mobilního telefonu. Na
toto téma pro ně byl připraven výukový program, během
něhož zjistili, že za výrobou a používáním mobilu se skrývá
velké množství problémů, jako jsou nenávratné poškozování
životního prostředí, vykořisťování, šílené pracovní
podmínky, dětská práce i ozbrojené konflikty. Na závěr
programu mohli žáci sami přijít na to, že každý z nás nese
svůj díl zodpovědnosti a má možnost něco změnit. Ve škole
se snažíme jít příkladem minimálně možností odevzdat zde
vysloužilá elektrozařízení a také baterie.
Už tradiční aktivitou pořádanou ke dni Země je na naší
škole sběr papíru. Tentokrát se ho podařilo odevzdat okolo
devíti tun. Všem, kteří se do této aktivity zapojili,
mnohokrát děkujeme!!!
Taťána Tomešová, Iljana Jirmanová

Věra Doležalová

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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SBĚR PAPÍRU - JARO 2016
Děkuji všem, kteří se zúčastnili sběru papíru. Výsledek v letošním roce je opět
ohromující. Když jsem nastoupil před třemi lety, začínali jsme společně na 4,5 tunách
starého papíru. Letos jsme nasbírali něco málo přes 9 tun papíru!
Sběru se zúčastnila nejen mateřská škola (dvě děti), ale i škola základní (51 žáků) spolu
s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. Celkem nás „sběračů“ bylo 62. Jak je
vidět, jisté rezervy zde jsou…. Uvidíme, jak dopadne podzim 2016 ☺
Celkové výsledky
Nejlepší třída:
první stupeň – 4. třída

druhý stupeň – 7. třída

Nejlepší sběrači:
1. Lenka Vanclová (763 kg)
2. Vojáček Ondřej (586 kg)
3. Jakub Šebek (554 kg)
4. Leoš Mádr (510 kg)
Dále jsou v první desítce žáci, kteří nasbírali od 450 kg do 200 kg – Veronika Paťavová,
Adéla Stonjeková, Lucie Tyšerová, Václav Kůs, Veronika Prášilová a Amálie Mihulková.
Lenka získala odběrní poukaz na papírenské zboží a kluci se zúčastní výletu, který pro ně
připraví ZŠ. Ostatní vynikající sběrači dostali sladkou odměnu ve formě větrníku. Stejnou
odměnu dostaly i dvě děti z MŠ, a to Kateřina Burdychová a Marie Matěnová.
Ze zaměstnanců školy nejvíce nasbírala ing. Jirmanová (202 kg). V těsném závěsu poté
byla paní Mgr. Bitnarová a paní Čeřovská.
Vzhledem k tomu, že letošní sběr byl opravdu výjimečný (9 211 kg), rozhodl jsem, že
ocením všechny sběrače papíru:
- Pro žáky prvního stupně připravíme výlet do okolí s posezením a občerstvením na
Jestřebí boudě
- Žáci druhého stupně se zúčastní natáčení ČT do pořadu Toulavá kamera
Ještě jednou děkuji všem sběračům, rodičům (někde i příbuzným), kteří takto přispěli
škole nemalým sponzorským darem. Poděkování patří i obci Radvanice, která se taktéž do
sběru papíru zapojila. Bohužel, zatím nemáme informace
Mgr. Robert Hager
o celkovém množství odevzdaného papíru.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ZPRÁVIČKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve čtvrtek 14. dubna 2016 proběhl zápis do Mateřské školy v Radvanicích na školní rok
2016/2017. V době od 15, 00 – 17, 00 hodin se přišlo zapsat 14 dětí. Ze školy máme 2 děti
s odkladem školní docházky. Od nás ze školky do 1. třídy nastupuje 13 dětí. Proto můžeme
přijmout pouze 13 dětí.
Hurá! Tak po několika odkladech jsme se s dětmi dočkaly a jely i s kamarády z MŠ
Jívka do Hradce Králové do zábavného centra TONGO. Cesta pro děti do Hradce Králové
byla moc dlouhá, protože se nemohly dočkat. TONGO nás všechny překvapilo, krásné
a příjemné prostředí, které bylo uzamknuto, a nám tak nikdo nenarušoval program. Děti
se ihned rozprchly a užívaly si dopoledne. Vyzkoušely nafukovací rybu, která je spolkla,
různé skluzavky, sopku, na kterou se dostaly po horolezecké stěně a dolů sjely po prudké
skluzavce. Také si zajezdily na tříkolkách a zaskákaly na trampolínách. Po náročném
dovádění si děti snědly řízek, který měly připravený z kuchyně ZŠ. Následně jsme všichni
autobusem vyrazili zpět, kdy nám cesta utekla rychleji, díky nadšení a vyprávění zážitků
dětí.
Slet čarodějnic a čarodějů ve školce byl 29. dubna, kdy pro děti již byly připraveny
různé úkoly a pracovní listy. Každý čaroděj a čarodějnice za splnění dostal sladkého
pavouka, žížalu a myš. Všechny převleky byly velmi vydařené a všem maminkám
děkujeme za pomoc při jejich tvoření.

Renáta Kašparová

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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A JE TO!
Vážení a milí příznivci a přátelé Jestřebí boudy a úpických turistů,
s hrdostí Vám všem můžeme sdělit, že jsme splnili slib o
omezeném provozu Jestřebí boudy do 1. května 2016 a od víkendu
7. května 2016 je Jestřebí bouda opět v plném provozu po
rekonstrukci kuchyně. Při příležitosti oprav v kuchyni byly
provedeny ještě opravy za výčepním pultem. Ale to všímavý návštěvník určitě
nepřehlédne. Všichni zainteresovaní členové KČT Úpice doufají, že budete i nadále všichni
věrni naší boudě a že Vám budou chutnat jídla připravovaná našimi službami s největší
péčí v nové kuchyni. Hlavní dík patří našim členům a příznivcům, kteří odpracovali na této
rekonstrukci více jak 4000 brigádnických hodin. Také náš dík patří všem dodavatelským
firmám, které dodržely všechny slíbené termíny a tím přispěly k včasnému dokončení
rekonstrukce. Díky patří i všem návštěvníkům, kteří jste se museli uskromnit
a k odpočinku použít jen zadní polovinu sálu a vzít za vděk omezenou nabídkou
občerstvení. Při tom si určitě vyslechli, zpoza plenty předělující sál, jadrné nadávky
pracujících brigádníků. Za to se dodatečně omlouváme, ale když se kácí les...
Tedy díky všem a přijďte pobejt. Těšíme se na Vás.
M. Vořechovský

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ÚPICE
pořádá v sobotu

25. ČERVNA 2016
oddíl mládeže

21. ročník akce rodinné turistiky

Po stopách loupežníka
Lotranda

Start: Malé Svatoňovice, náměstí od 10,30 do 11,30 hod.
Cíl: Jestřebí bouda, osada Paseka do 15,00 hod.
Cestou potkáte pravé „Loupežníky z Brend“ a další pohádkové postavy.
Pod jejich dohledem si děti vyzkouší své dovednosti.

Trasa je dlouhá 8 km.

Odměnou pak pro všechny bude pravý loupežnický diplom od Lotranda. Na zpáteční cestě můžete navštívit
rozhlednu „Žaltman“, nebo novou rozhlednu „Na Markoušovickém hřebeni“.
Jedinou podmínkou účasti je dobrá nálada a doprovod rodičů, dědečků, babiček, tetiček, strýčků, nebo jiných
dospělých.
Startovné 10,- Kč
Do Jestřebích hor srdečně zve pořadatel KČT Úpice a jeho oddíl mládeže

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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DŮL BOHUMÍR
Prší? Je horko k nevydržení? Je vlezlé chladno? Máte
v plánu výlet nebo si chcete užít tajemné dobrodružství?
Pojďte prozkoumat krásy a taje nitra naší země. V horku se
zde ochladíte, před deštěm zase uchráníte. Pojďte se podívat na geologické složení
země, která je pod námi.
Důl byl provozován od poloviny 19. století až do roku 1959. Do roku 1965 pak
probíhala likvidace dolu. To z něj vyfárali poslední horníci. Od loňského roku se do
podzemí může podívat široká veřejnost a vrátit se tak v čase do dob dolování. Zjistit jak
horníci pracovali, co museli všechno umět. A že nevíte, kam chodili horníci na záchod?
Přijďte na prohlídku a tuto důležitou informaci se dozvíte.
Celkový dojem z prohlídky umocňují ochranné pomůcky, které návštěvník dostane před
vstupem (plášť, přilba, svítidlo). Trasa v podzemí dlouhá cca 400 m zajímavě graduje
žebříkovým výstupem větrací šachticí na povrch země.
Na trase jsou k vidění figuríny horníků, dovrchní i úpadní prorážky, strojovna,
paleontologický nález, historické nářadí a spousta dalšího.
Novinky:
Nápady a připomínky návštěvníků loňské sezóny nás posunuli zase o pár kroků dále,
a proto se můžete těšit nejen na novinky v dole, ale také na Netopýří tabuli.
Důl je zimovištěm chráněných netopýrů, a proto jsme se rozhodli věnovat jim u nás místo
nejen v zimě na spinkání, ale také v létě prostřednictvím naučné cedule. Návštěvníci tak
budou moci lépe poznat životní cyklus netopýra, dozví se, proč je netopýr důležitý a pro
svět tak významný.
Návštěvníci se mohou těšit na novou expozici fotografií, dokumentů a historických
důlních předmětů. Velké pátrání, které bylo rozjeté na popud jednoho z pamětníků dolu
Bohumír, přineslo své ovoce. Podařilo se nám získat originální mzdový výkaz z roku 1954,
fotografie přímo z dolu, dobové originální předměty, ale i fáračky, které věnoval jeden ze
synů horníka, jež tu
doloval.
Novinkami mezi
suvenýry pak budou
originálně netradiční
Bohumírovy ponožky
a pamětní mince, kterou
si návštěvníci vyrazí sami
v naší vlastní raznici.
S pozdravem Zdař Bůh
Květa Dufková

724 805 646

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
V pátek dne 17. června 2016 nebude v provozu ordinace
v Radvanicích a Teplicích.
V pondělí dne 4. července 2016 v Radvanicích a Teplicích
nebudou ordinace v provozu.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.

Omezení ordinační doby ČERVENEC - SRPEN 2016 v ordinaci MUDr.
Ladislava Záveského v době letní dovolené.
Mimo níže uvedené dny budeme fungovat v normální ordinační době.
Děkujeme za pochopení.

Datum, den

Ordinační
doba

MUDr . Ladislav Záveský

Místo
ordinace

ordinační
doba

Místo
ordinace

Ordinující lékař

18. 7. pondělí 8.00 - 11.30

Radvanice

MUDr. Ladislav
Záveský

19. 7. úterý

8.00 - 11.30

Chvaleč

MUDr. Ladislav
Záveský

20. 7. středa

8.00 - 11.30

Teplice

13.00 - 17.00

Radvanice

MUDr. Ladislav
Záveský
MUDr. Ladislav
Záveský

21. 7. čtvrtek 8.00 - 11.30

Jívka

22. 7. pátek

8.00 - 11.30

Radvanice

25. 7. pondělí 8.00 - 11.30

Radvanice

MUDr. Ladislav
Záveský

26. 7. úterý

8.00 - 11.30

Chvaleč

MUDr. Ladislav
Záveský

27. 7. středa

8.00 - 11.30

Teplice

28. 7. čtvrtek 8.00 - 11.30

Jívka

29. 7. pátek

Radvanice

8.00 - 11.30

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ

13.00 - 17.00

13.00 - 17.00

Teplice

Radvanice

MUDr. Ladislav
Záveský

MUDr. Ladislav
Záveský
MUDr. Ladislav
Záveský

13.00 - 17.00
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Teplice

MUDr. Ladislav
Záveský
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Divize stavební konstrukce Jívka
Jívka 187, 542 13
r e l i ab l e p ar t n er

www.gemec.cz

přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozici

strojní zámečník - svářeč CO2
Požadujeme : znalost čtení výkresové dokumentace,
vyučení v oboru nebo praxe
Zdravotní způsobilost, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost,
schopnost samostatné práce
Výhodou: Certifikát svářeče dle EN ISO 9606-1 pro metodu 135

Odměňování v úkolové mzdě, osobní ohodnocení, prémie, individuální
ohodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků.
Možnost ubytování a stravování

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, kontaktní osoby :
p. Zikuda Josef, vedoucí výroby, 724633285, e-mail:Josef.Zikuda@gemec.cz
p. Stonjeková Hana, os.oddělení, tel. 499829823,e-mail:Hana.Stonjekova@gemec.cz

Nástup možný ihned
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