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Informace z 20. zasedání zastupitelstva obce
Jubilejní 20. májové zasedání proběhlo ve čtvrtek 26. května 2016.
Jako první a druhý bod bylo nutné projednat účetní závěrku a závěrečný účet
hospodaření obce Radvanice za rok 2015. Veškeré materiály, týkající se hospodaření obce,
byly dostupné na úřední desce a zároveň k nahlédnutí na obecním úřadě. Po projednání
obou bodů zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Radvanice za rok 2015
a zároveň i závěrečný účet obce Radvanice za rok 2015 a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením obce Radvanice, a to bez výhrad. Podkladem pro schvalování byl provedený
audit hospodaření obce, který byl bez závad.
Následovalo projednání rozpočtových opatření č. 4 a 5 pro rok 2016. Do nich byly
zapracovány příjmy dotací za pracovníky na VPP za duben a květen a dále nutný přesun
mezi paragrafy, vzhledem k plánované opravě střechy na DPS.
Při minulém zasedání bylo projednáno přijetí dotace na opravu střechy DPS ve výši
400.000,- z fondu KHK. Jelikož byla podána také žádost o dotaci na realizaci projektu
s názvem „Oprava místní komunikace Radvanice – lokalita Studénky” a tato dotace byla
také obci schválena, bylo i v tomto případě nutné schválit její přijetí. Jelikož i oprava
komunikace je plánovanou akcí v dlouhodobé strategii obce, proto zastupitelstvo obce
schválilo přijetí dotace ve výši 600.000 Kč opět z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje. Starostou byla sdělena informace, že je reálné k této dotaci získat ještě další, a to
z MMR ve výši bezmála 1.000.000,I při tomto jednání byly projednávány žádosti o dary. Z podaných žádostí obec
podpoří:
- Jestřábí jezdce o.s. příspěvkem ve výši 5.000 Kč jako finanční podporu akce
„Dětský den“
- R. Királa, příspěvkem ve výši 1.500 Kč jako finanční podporu akce „Dětské
rybářské závody“
V dalších bodech bylo projednáno:
-

zveřejnění záměru odprodat část pozemku p.p.č. 652 v k.ú. Slavětín u Radvanic
projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
schválení smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku z SOJH

Součástí jednání byla i diskuse. Paní Stonjeková se dotazovala na dětské hřiště u OÚ
a jeho neutěšený stav. Starostou bylo odpovězeno, že se čekalo na výsledek podané žádosti
o dotaci. Jelikož již dnes víme, že dotaci pro letošní rok neobdržíme, bude snahou toto
hřiště alespoň částečně oživit. Vzhledem k setrvání záměru vytvořit
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v obci více herních prvků podle zpracované vizualizace, bude snahou
podat žádost i příští rok. Toto potvrdila i zastupitelka pí. Burdychová.
Pan Lukášek měl dotaz ke snížení rychlosti na komunikaci od Jívky.
Jsou zde zhruba dvě varianty (vlastní snížení rychlosti omezením nebo
posunutím názvu obce), které jsou v jednání. Dále vyslovil nespokojenost
s obrazci a fleky na zdi DPS při příjezdu do obce. Možnosti budou konzultovány s BYTY
Radvanice s.r.o.
Paní Matěnová se ptala na postavenou reklamní plochu v zatáčce naproti DPS. Není zde
dostatečný výhled a odbočování se stává nebezpečným. Místostarosta obce odpověděl, že
probíhá řízení na odstranění stavby. Pokud majitel nedoloží veškerá povolení, dojde
k odstranění stavby.
Dalším bodem byla zpráva o činnosti úřadu:
-

územní plán, veřejné projednání proběhne 27. června 2016 v 16:00 hod. v klubu
důchodců
dotace z MMR na akci oprava místní komunikace – lokalita Studénka, možnost
sloučení a čerpání druhé dotace na tuto akci
vyvěšen návrh závěrečného účtu SOJH za rok 2015 včetně kontrolní zprávy,
9. června 2016 proběhne jednání svazku v Radvanicích
poděkování od Diakonie Broumov za sbírku od místních občanů
3. června 2016 sraz rodáků Slavětína
Tomáš Němec, starosta obce

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s nastupujícím časem letních prázdnin Vám chci popřát příjemné strávení
těchto měsíců. Zejména dostatek zaslouženého odpočinku, spoustu
zajímavých a příjemných prázdninových či dovolenkových zážitků, potřebný
čas na své blízké a přátele a pokud možno vždy dobrou náladu.
Z celého srdce bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci a těším se na tu další.
Tomáš Němec, starosta obce
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Kratochvíl Václav

93

Palounek Josef

70

Dittrich Blahoslav

86

Benešová Bohumila

70

Budílková Hella

84

Bark Jan

65

Rýgr Jiří

81

Krupková Dagmar

50

Maršíková Erna

80

Knaiflová Dagmar

50

Lutz Reinhold

80

Demeterová Hana

50

Středa Josef

75

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

AKCE V OBCI ČERVENEC - ZÁŘÍ 2016
NÁZEV AKCE

POŘADATEL

Memoriál M. Paťavy - hasičská soutěž

SDH Radvanice

Radvanická opona 2.

VOX Radvanice, z.s.

Jestřábí motopárty

Jestřábí jezdci o.s.

TERMÍN
6. srpna
červen - srpen
2.- 4. září

Šedesátkování - hasičská soutěž pro děti

SDH Radvanice

4. září

Hasičský nohejbal - turnaj v nohejbale

SDH Radvanice

24. září

Radvanická opona 3.
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HRA PLAMEN V ÚPICI
Zatímco naši kamarádi vrstevníci trávili
čas na dětském dni, děti hasiči bojovali
o cenná umístění na okresním kole hry
Plamen v Úpici. Je nám to moc líto,
ale dvě věci se prostě stihnout nedají.
O termínech okresních kol nerozhodujeme.

V sobotu 4. června jsme se naložili do
automobilů a přejeli jsme do Úpice na
Spartu, kde je každoročně pořádáno
okresní kolo hry Plamen – vyvrcholení
celé naší sezóny, veškerého celoročního
snažení. V podzimním kole jsme soutěžili
v kategorii starší, bohužel se nám
nevyhnula několikerá zranění v týmu a byli
jsme nuceni improvizovat a tři neděle před
okresním kolem postavit družstvo mladší.
Děti dvakrát týdně trénovaly a byly moc
šikovné. Naše snažení se zúročilo. Dva
zbývající kluky Adama a Pepu jsme
„prodali“ do týmu Malých Svatoňovic,
aby si alespoň trochu zaběhali a hlavně
pomohli týmu, kde dva kluci chyběli.
Vůbec neudělali ostudu, ba naopak se
statečně drželi a troufám si říct, že podrželi
všemi svými silami trochu nešikovný tým.
Jsme na ně pyšné, jak to zvládli a hlavně
prodali to, co se naučili! Paní vedoucí ještě
při druhé disciplíně váhala s jejich
nasazením, netušila a hlavně nám nevěřila,
jak dobré dva techniky a běžce jsme jim
půjčili. Další dění vše jen potvrdilo a kluci
byli prostě super.
Zpět do dění soutěže. Za velice teplého
až letního počasí jsme se potili na
škvárových drahách, sobota byla ve
znamení štafety CTIF. Na Báru
Zachovalovou jsme si přichystali malé
překvapení v podobě otočeného

rozdělovače, bohužel
jsme jej opomněli
natrénovat. Bára byla sice
překvapena, ale splnila a dokončila devátý
úsek se ctí. Malinko slziček a příprava na
druhý běh. Pilujeme, radíme se jak co
nejlépe dát druhý pokus. Výstřelem ze
startovní pistole se rozbíhá první z devíti
po sobě jdoucích úseků. Žebřík, volný
úsek, odložení hadice, podlez, laťka, volný
úsek, přeskok, hasící přístroj a hadice.
Špilmachr v podobě Báry doběhl štafetu na
páté místo. To se nám zatím líbí. Holky
drží krok s lepší polovinou, což jsme si
netroufli ani přát. Čeká nás štafeta dvojic dvě souběžně běžící štafety jedna lepší
a druhá o malinko horší (mladší). Opět
krásný výkon. Další páté místo.
Pokračujeme po dlouhém čekání na útok
CTIF - technicky i fyzicky nejnáročnější
disciplína. Každý má svůj úkol a vše je
trestáno. Náš tým odchází na start. Klárka
podává tichoučkým hlasem hlášení
a plnokrevně dívčí družstvo se rozbíhá za
podpory rodičů i diváků do boje
o nejcennější místa. Hovořím – li
o podpoře, velice si ceníme návštěvy pana
ředitele Hagera, který si udělal ve svém
nabitém programu čas. Holky ho řádně
mezi sebou uvítaly.
Na útoku CTIF i přes chyby bereme
druhým pokusem 3. místo. Sobotní
soutěžení končí. Přesouváme se do
Havlovic, ubytováváme se v místní škole
a jdeme řádit na trampolíny. Všechna
děvčata uléhají ke spánku a těšíme se
na další soutěžní den.
V neděli brzo ráno snídáme již na
stadionu. Připravujeme se ke štafetě 4x
60m, probíhá nezbytná
Pokračování na str. 6.
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rozcvička. Dva zdařilé
pokusy štafet a příprava na
královskou disciplínu
může začít. Čeká nás
požární útok. Trochu se nám
kazí počasí a v době naší
přípravy přichází jemné pršení. Nejsme
z cukru. Holky čekají na start a společně
s výstřelem z pistole nás zalévá prudký
déšť. Statečně se pereme s dopravním
vedením, trochu zlobí rozdělovač, ale
Natálka si poradila. Útok je dokončen,
děvčata se utíkají schovat a za deště balíme
hadice. Převlékáme se do suchého
a čekáme na pokus druhý. Déšť po našem
pokusu ustal. Jdeme na pokus druhý
vyzbrojeny pláštěnkami, nebyly nakonec
potřeba. Trochu nás pozlobila proudnice,
která se na hadici protočila, ale opět si
děvčata bleskurychle poradila a útokem
máme své dvoudenní snažení za sebou.
Mirka nám přivezla oběd v podobě pizzy.
Ještě držíme palce našim klukům, kteří
se teprve chystají k útokům ve starší
kategorii.
Pohodový víkend s krásným výsledným
šestým místem z dvaceti družstev.
Obrovsky chválíme celé družstvo za
předvedené výkony. Perfektní sezóna.
V neděli 12. června jeli bojovat o cenná
místa Kryštof Krajniak a Kuba Klabík
v kategorii střední dorost. Dráha ve Dvoře

Králové nad Labem zřejmě klukům sedla.
Kryštof přivezl místo 2. a Kuba místo 5.
Blahopřejeme a doufáme, že ikdyž už jdou
kluci na střední školy, že nezapomenou na
domovský sbor a budou pokračovat
v hasičském sportu, potažmo v hasičině
jako takové. To samé platí i pro děvčata.
Vždy máte naše srdce a dveře hasičárny
otevřené.

Všem dětem, nejen hasičským, přejeme
krásné prázdniny!!!!
Mirka a Julka

OZNÁMENÍ ČEZ
ČEZ Teplárenská, a.s. oznamuje plánovanou odstávku dodávek tepla
a teplé vody počínaje datem 8. července od 22:00 hod. a konče termínem
15. července do 22:00 hod. Zároveň se omlouvá za způsobené
nepříjemnosti a děkuje za pochopení.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ

-6-

ČERVENEC - SRPEN 2016

SDH RADVANICE
pořádá

17. MEMORIÁL
Miroslava Paťavy
KDY?

sobota 6. srpna 2016
u hasičské zbrojnice
Program

13:30 - 14:00 presence
14:00 nástup
14:15 štafeta hasičských dvojic
16:00 přesun na vodní nádrž
16:30 záchrana raněného na člunu
18:30 překonání pohyblivé lávky na vodní hladině
20:00 - 22:00 - občerstvení
22:00 noční požární útok
00:00 vyhodnocení soutěže
00:30 - ??:?? volná zábava
Startovné:
150kč + 0,5l zelené/rumu !!!BOŽKOV!!! na soutěžní družstvo
Disciplíny:
1. štafeta hasičských dvojic
2. záchrana raněného na člunu
3. překonání pohyblivé lávky na vodní hladině
4. noční požární útok

Za finanční podpory:

Časový posun si pořadatel vymezuje.

OBČERSTVENÍ PO CELOU DOBU AKCE ZAJIŠTĚNO!!!
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ZÁJEZD
Ve spolupráci s OÚ
Radvanice
připravujeme zájezd
a to nejen pro
důchodce.
Termín - září 2016.
Případní zájemci
nahlaste závazně svoji
účast do 5. srpna 2016
paní Bláhové.
Program: zámek Nové
Hrady, Muzeum
cyklistiky a další
zajímavosti v oblasti.
pí. Bláhová

KNIHOVNA

OLYMPIÁDA PRO STARŠÍ
Opět po roce mohou senioři reprezentovat svoji obec, a to
při Olympiádě pro starší a dříve narozené. Letošní ročník je
určený pro všechny s rokem narození 1951 a starší.
Připraveny jsou opět disciplíny jako hod válečkem nebo hod
paličkou, hod tenisákem nebo skok z místa (není třeba se
obávat náročnosti jednotlivých disciplín, stejně tak jako není
nutné se všech účastnit).
Olympiáda se koná ve čtvrtek 1. září ve Všesportovním
areálu v Havlovicích. Informace o chystané akci naleznete
postupně na www.kjh.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom touto cestou poděkovat paní Baladové za její
ochotu vést v naší obci lekce jógy. Celý rok s námi pravidelně
cvičila a udržovala nás tak v dobré kondici.
Děkujeme.
Za všechny cvičící

Knihovna bude
uzavřena v těchto
týdnech:
11. července - 14. srpna

5. - 18. září
Děkuji za pochopení.
Ivana

Kubečková

Bohumila Benešová

PODĚKOVÁNÍ
Dne 6. června 2016 obdržela naše škola z rukou pana
Krajniaka, který zastupuje Jestřábí jezdce z Radvanic, finanční
příspěvek ve výši 2277 Kč. Již nyní víme, co budeme
z příspěvku financovat - nový certifikovaný písek do pískoviště
v MŠ.
Ještě jednou, DĚKUJEME.
Za ZŠ a MŠ Radvanice

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ZDRAVÁ VÝŽIVA
Ve středu 1. června 2016 na naší škole proběhl projektový den – PESTRÁ STRAVA.
Tento den byl pro žáky 1. a 2. ročníku velkým zážitkem. Na celé dopoledne se
proměnili v kuchtíky a kuchtičky. Pod vedením paní Ing. Ivy Vívarové připravili 5 druhů
pomazánek podle receptů. Vytvořili velmi chutné zdravé svačinky, které vzájemně
ochutnávali. Poté každá skupinka vymyslela reklamní plakátek a název pro svou svačinku.
Jejich snažení bylo oceněno diplomem s logem zdravé výživy .
Mgr. Taťána Tomešová

OVOCE A ZELENINA
Víte co je kumquat nebo černý kořen?
Rozmanité druhy ovoce a zeleniny byly k vidění ve středu 18. května 2016 na základní
škole v Radvanicích. Na výstavce instalované na chodbě se žáci mohli seznámit s téměř
čtyřmi desítkami domácích i exotických druhů. Byly zde představeny plody, listy i kořeny
nejrůznějších tvarů a barev, mnohdy opravdu velmi neobvyklé a nepříliš známé.
Žáci prvního stupně pak v rámci výuky absolvovali i ochutnávku některých zástupců
ovoce a zeleniny. Tato akce proběhla v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
(www.ovocedoskol.eu), do kterého je zdejší škola zapojena a díky němuž žáci prvního
stupně dostávají
několikrát
měsíčně zdarma
některý z druhů
ovoce či
zeleniny.

Ing. Iljana
Jirmanová

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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CO SE DĚLO VE ŠKOLE
ŠKOLIČKA
NANEČISTO
Ve středu 11. května
jsme u nás přivítali
předškoláky, aby si
vyzkoušeli, jaké to je chodit
do školy, sedět ve školní
lavici, hlásit se.
Během třech setkání
děti plnily různé úkoly počítaly, psaly, řadily se
podle velikosti, poznávaly
geometrické tvary,
pohádkové postavy,
naučily se říkanku,
pracovaly na interaktivní
tabuli.
Moc všechny chválíme,
neboť se do všech činností
zapojili jako opravdoví
školáčci!

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
4. května 2016 se konalo oblastní kolo soutěže mladých
zdravotníků v Trutnově.
Za ZŠ a MŠ Radvanice bylo vysláno pouze družstvo
mladších zdravotníků a pro většinu to byla jejich soutěžní
premiéra. Kája Lukášková, Bára Zachovalová, Lea
Novotná, Natka Lukášková a Kristina Klabíková testovaly
své znalosti a dovednosti v těchto disciplínách:
3 zdravotnická ošetření, obvazová technika, transport
raněného, dopravní výchova, léčivé byliny, zdravověda a
historie Červeného kříže a Červeného půlměsíce a pamětní
úkol. Celkem se soutěže účastnilo 9 mladších týmů. I přes
velké snahy, které zdravotnice prokazovaly, si nakonec
odvezly 9. místo v celkovém umístění.
Věřím, že zkušenosti, které v tento v den získaly, jim
budou nápomocny v dalších soutěžích. Na závěr bych
chtěla poděkovat všem zdravotnicím a především Natálce
Lukáškové, která se zdravotnického kroužku neúčastní,
ale díky informacím a dovednostem, které získává na
hasičském kroužku, umožnila celému družstvu účast na
této soutěži.

Mgr. Monika Čáslavská

Přejeme nejen všem
budoucím prvňáčkům,
aby se jim ve škole dařilo
a líbilo, ale i jejich
rodičům, aby jim škola
přinášela více radostí než
starostí.
Mgr. Hana Bitnarová

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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PROJEKTOVÝ DEN
V pátek 29. dubna mnohé občany Radvanic překvapili žáci 2. stupně zdejší základní školy,
když je oslovili s anketou. Ta souvisela s pořádáním školního projektového dne na téma
ČARODĚJNICTVÍ. Žáci se Vás ptali na Atlantidu, Bermudský trojúhelník a Velikonoční
ostrov. Nutno dodat, že většina Radvanických se v těchto záhadných místech vyznala, v anketě
uspěla a správně odpověděla. Velmi chválíme ☺
A co všechno jsme kromě této ankety během projektového dne dělali?
Psali, četli, počítali, zkoumali, kouzlili a čarovali, vyhledávali, kreslili, nahrávali, luštili…
Kouzla, záhady, tajemství a čarování se zkrátka staly hlavní náplní dalšího projektového
dne na naší základní škole. V rámci celoškolních projektů se tímto snažíme o propojení žáků
různých tříd a věkových skupin, zaměřujeme se na zlepšování komunikačních, sociálních
a týmových dovedností, které jsou pro praktický život nezbytné. Žáci se tak učí vhodně
rozdělit si danou práci, vzájemně si pomáhat, spolupracovat. Mohou rovněž prožít radost
z týmového úspěchu a průběžného získávání nových a nových poznatků zábavným,
netradičním způsobem.
Během tohoto projektu jsme rovněž posílili mezipředmětové vztahy, konkrétně se nám
podařilo propojit přirozenou formou poznatky z:
✓ českého jazyka (práce s texty, klíčovými slovy, rychlost čtení, psaní recenzí),
✓ anglického jazyka (překlady čarovných lektvarů),
✓ matematiky (řešení logických úloh, sudoku, piškvorek, základy numerologie),
✓ fyziky a chemie (praktické pokusy, kouzla a triky),
✓ výtvarné výchovy (výkladové listy, pentagramy),
✓ přírodopisu (smyslové klamy, slepá skvrna, tajemství lidské energie, pozorování aury),
✓ občanské výchovy (anketa mezi občany v obci, sebepoznání),
✓ zeměpisu (Měsíc a jeho fáze, hledání záhadných míst),
✓ pracovních činností (výroba provázkových telefonů, provádění triků),
✓ informatiky (vyhledávání a třídění informací na Internetu, nahrávky zaříkávadel),
✓ dějepisu (Atlantida, Bermudský trojúhelník, Velikonoční ostrov).
Není toho málo. A to vše probíhalo zábavnou formou, ve věkově rozličných skupinách
v počtu přibližně 10-ti dětí za dohledu skupinového učitele. To vše doplnilo navíc ještě
vynikající a dech beroucí představení kouzelníka v tělocvičně, kde si v několika kouzlech
„zahráli“ i naši žáci. Projektový den se zkrátka vydařil a na závěr jsme ještě odměnili žáky,
kteří přišli v čarodějnických kostýmech. Všem děkujeme za odvedenou práci, vytvoření
pohodové atmosféry a těšíme se na další celoškolní projekty!
P.S.: Začnou-li s Vámi, rodiči, žáci doma zkoumat auru, předvádět Vám pokusy s mincemi
nebo stavěním vajíčka na špičku, hledat Vaši slepou oční skvrnu, zkoušet na Vás svoje štěstí
v jasnovidectví anebo Vám rovnou sestaví numerologickou mřížku,
víte, odkud to mají ☺
Mgr. Pavel Hrubý
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ
Blíží se nám konec školního roku,
ale my ve školce máme ještě pěkně nabitý
program.
Na konci května jsme vyrazili na náš
první školkový výlet na hrad Kunětická
hora a do „Perníkové chaloupky“ (píši
první, protože nás v červnu čeká ještě výlet
druhý a to na hrad Kost).
Na Kunětické hoře bylo pro děti
připravené představení, které jim
pohádkovou formou přiblížilo historii
hradu. V pohádce nechyběl kníže,
princezna ani čert. Po představení jsme
se přesunuli do podhradí, kde opravdu
uprostřed lesa stojí „Perníková chaloupka“.
Na začátku prohlídky si děti poslechly
známou pohádku O perníkové chaloupce,
ale trochu v jiném provedení. Prohlédly si
městečko Perníkov, putovaly tajným lesem
do perníkářské dílny Ježibaby a nakoukly
i do „Nebe“ a „Pekla“. Na konci ještě
honem nakoupily perníčky v „Medovém
ráji“ a hurá zpátky domů.
Prvního června jsme dětem ve školce
připravili k jejich svátku „Pirátský dětský

den“. Na děti čekaly zábavné úkoly
v pirátském stylu – pití pirátského rumu,
lovení pokladu, chůze po lávce přes moře
plné žraloků, pirátská bašta, pirátské počty
a mnoho dalšího. Za splnění všech úkolů si
děti odnesly drobné sladké odměny, pexeso
a pirátský diplom. S organizací nám moc
pomohli „skoro dospěláci“ z deváté třídy,
za to jim móóóc děkujeme.
Hned další týden jsme se vypravili na
dopravní hřiště na Nivách v Trutnově. Děti
si vzaly koloběžky a odrážedla a trénovaly
jízdu v „opravdovém silničním provozu“
s dopravními značkami, přechody a
kruhovou křižovatkou. Poznávaly značky
a snažily se podle nich jezdit, učily se také
jak se chovat na přechodu jako chodci
i jako řidiči.
I přesto, že si děti užívaly různé výlety
a akce, předškoláci se stihli připravit na
svůj velký den. Z našich předškoláků se
po prázdninách stanou školáci a my jsme
se s nimi přišli rozloučit na obecní úřad,
spolu s jejich rodiči, babičkami a dědečky,
a pasovali je na školáky. Předškoláci měli
připravené
vystoupení
s básničkami,
ve kterém nám všem
slíbili, že se budou
učit s radostí a že
nechtějí žádné pětky.
Tak jim ze srdce
přejeme, aby jim to
dlouho vydrželo……

Alice Zachovalová

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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JESTŘÁBÍ ROCKOVÁ NOC
V sobotu 28. června se uskutečnila v areálu FK Baník Radvanice tj.
u hřiště plánovaná akce pod názvem „Jestřábí rocková noc“.
Počasí nám vcelku přálo, i když v odpoledních hodinách nás vyděsila průtrž mračen
s kroupami, která asi na hodinu přerušila přípravné práce. Do ranních hodin, kdy byla
odehrána skupinou „BEZOBAV“ závěrečná skladba rockového večera, už spadlo jen pár
kapek, které zůstaly v záplavě dobré muziky bez povšimnutí.
Rockový večer zahájila svým vystoupení u nás v Radvanicích poprvé hrající skupina
„IDMI“, která tímto měla oproti ostatním účinkujícím kapelám v rukou tzv. „Černého
Petra“, ale svého úkolu (rozjezd večera) se zhostila na výbornou a přehráním skladeb a
písní z vlastní tvorby, naladila přítomné návštěvníky večera. Ti nezvykle brzy postávali
v blízkosti podia a pohybovali se v rytmu muziky.
Jako druhá vystupující kapela, která měla rovněž svoji premiéru v Radvanicích,
vystoupila skupina „SALIERI“, která se svým (pro většinu návštěvníků) známým
projektem „Zajatci času“ rozhýbala zbytek ostýchavých rockerů tak, že u podia byla hlava
na hlavě a tím byla vytvořena perfektní atmosféra rockového večera. Klobouk dolů před
Tomášem „Hansenem“ Treichelem, který je tvůrcem tohoto projektu. Tímto přejeme celé
kapele „SALIERI“ hodně tvůrčích úspěchů a velkou návštěvnost na svých koncertech.
Konečný punc dokonalého večera byl dán poslední vystupující kapelou a to nám místním
dobře známou, dá se říci domácí kapelou „BEZOBAV“, která svými převzatými
skladbami v podání Jirky „Nerwicka“ Steklého (zpěv) završila večer v tzv. rockový
orgasmus. Není proto divu, že někteří rockeři se jen těžko rozcházeli v ranních hodinách do
svých domovů.
Chceme všem vystupujícím
kapelám poděkovat za precizní
výkon a bezvadnou atmosféru,
které byly díky jim naladěny po
celý večer a to vše, jak se říká
v polních podmínkách. Pochvala
patří i mistrovi zvuku Pavlovi
Němečkovi a jeho kolegovi, kteří
rovněž odvedli vzhledem
k podmínkám a umístění svého
stanoviště nadlidský výkon.
Vše to, co obsahují předešlé řádky, by nespatřilo světlo světa nebýt obětavé práce nejen
členů motoklubu „Jestřábí jezdci“, pod jejichž záštitou tato akce probíhala, ale je to i díky
přiložení rukou k práci ostatních příznivců našeho klubu, čímž jim touto cestou velice
děkujeme.

Pokračování na str. 14.

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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Pokračování ze str. 13.

Veliké poděkování patří rovněž sponzorům této akce: Obec Radvanice, Autodoprava
Jánošík s.r.o., REST-TU s.r.o., CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o., Radvan spol.
s.r.o., kteří přispěli buď finančně, nebo materiálově na podporu realizace této akce.
Fotbalovému klubu FK Baník Radvanice rovněž děkujeme za poskytnuté zázemí
a poskytnutí střechy nad hlavou. Místo pro konání takovéto akce je prioritou a velice si
vážíme Vaší vstřícnosti. Snad někdy na oplátku.
V neposlední řadě poděkování patří i všem Vám, kteří jste se přišli pobavit a tím podpořit
náš motoklub „Jestřábí jezdci“. Těšíme se na setkání s Vámi při další plánované akci.
Za Jestřábí jezdce prezident klubu

Štefan Krajniak

DĚTSKÝ DEN
Na začátku června jsme pořádali dětský den, kdy jsme si společně
na jeden den vytvořili v Radvanicích ZOO. Zúčastnilo se 90 dětí, pro
které jsme měli vymyšlené tematické soutěže a za vydělané peníze si mohly koupit hračky
v našem stánku. Dětský den byl zpestřen malováním na obličej, jízdou na koni a
vystoupením sokolníků. V ZOO jsme mohli vidět papoušky, křečky, želvy nebo obří šneky.
Vstupné bylo dobrovolné a darovalo se MŠ v Radvanicích. Vybralo se necelých 2300,- Kč.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám s dětským dnem pomohli. Lidem, kteří nám půjčili
své domácí mazlíčky, sponzorům za jejich finanční podporu a dary (Drogerie Copák, Na
Hranici s.r.o., Citron Group s.r.o., Marcela Krajniaková, Obec Radvanice, REST-TU s.r.o.,
Vimmar s.r.o., IZOMAT, pivovar PRIMÁTOR Náchod, Ford Auto Trutnov, Dita
Pospíšilová) a FK Baníku
Radvanice za zapůjčení
zázemí, aby se dětský
den mohl uskutečnit.
Mockrát všem děkuji za
podporu a těším se na
příští rok. Můžete se těšit
na dětský den, který bude
nejen pro děti.
Kristýna Krajniaková

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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LMK RAPID A ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016
Rok se s rokem sešel a činnost modelářského kroužku je pro tento školní rok ukončena. Rád
bych napsal pár slov o tom, jak se nám dařilo, co jsme vytvářeli a tak.
Dětí se letos přihlásilo 8, krásně to vyšlo na
dvě party. První byli nováčci, zato druhá
skupina už byly stálice. V první skupině se
kromě Denise, Toma M. a Šimona objevila
i Kristýna, která je velmi pečlivá. Tito
začátečníci stavěli hlavně házedla. V druhé
části roku stavěli letadlo na gumu, které
bohužel nedostavěli. Druhá byla skupina ve
složení Tom D., Ondra, Nikola a Verča. Tam
se už zabývali složitějšími modely. Tom již
druhým rokem stavěl volného větroně
a také tvořič krystalů, Ondra přestavěl letadlo
na dálkové ovládání a další na gumu, Verča stavěla větší házedlo a Nikča? Ta si vyrobila dvě
kouzelnické hůlky, noční lampičku ve tvaru telefonní budky a nějaké bytové doplňky pro
panenky… (Letadla už měla vyrobená z minulého kroužku.)
V období Vánoc mě moc mile překvapil finanční příspěvek od Vás – občanů Radvanic.
Díky tomuto příspěvku jsme si zakoupili stojanovou vrtačku, pájku, stavební materiál a
potahovací papír. Část Vašeho příspěvku nám zůstala do dalšího školního roku, kdy
dokoupíme potřebný materiál a nářadí.
V únoru proběhla akce Radvadráha. Bylo to již 7 rokem. Děti z kroužku pomáhaly se
stavbou, hlídáním i opravami autíček. Pro tento rok jsme se přesunuli, jak víte, do školní
tělocvičny. Prostředí bylo vyhovující, pan školník i pan ředitel nám vyšli vstříc a ještě jednou
jim za to díky. Dorazilo opět něco okolo 250 lidiček. O této akci jsem již psal, takže to bylo
jen na doplnění.
Na konci dubna jsme se vydali na krajský přebor mládeže do Hořic. Kromě Ondry jeli
všichni, tzn. 7 závodníků. Musím poznamenat, že tentokrát se nám moc nedařilo. Většinou
jsme se umístili na konci startovní listiny. Ale co, napřesrok to dopadne lépe. Tomík D. se
svým čerstvě dostavěným větroněm ani nezkoušel závodit a pro jistotu jsme to šli vyzkoušet
po závodech. Dopadlo to ale velmi tvrdě. Takže zatím první vzlet byl prozatím i poslední.
Zakončení školního roku jsme věnovali opět výletu do Červeného Kostelce na modelářský
den. Vzhledem k tomu, že jsem dal dětem informaci bohužel až na poslední chvíli, vydaly se
děti pouze 4. Jeli jsme tradičně vlakem, takže o zábavu bylo postaráno. Kromě modelů bylo
k vidění i skutečné letadlo a helikoptéra. Modely tradiční vrtulové i s turbínou, helikoptérky
a další.
Pokud jste dočetli až sem, asi se Vám článek líbil a to mě těší.
Rád bych všem dětem popřál hezké prázdniny a těším se na viděnou v říjnu. Doufám, že
dětí bude na kroužek docházet minimálně stejně jako letos a že to bude
fajn jako letos.
Za LMK Rapid Radvanice Karel Láska
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
Omezení ordinační doby v SRPNU 2016 v ordinaci MUDr. Ladislava Záveského
v době letní dovolené.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v
nemocnici.

Mimo níže uvedené dny budeme fungovat v normální
ordinační době.
Děkujeme za pochopení.

MUDr . Ladislav Záveský

Datum, den

Ordinační doba

Místo ordinace

Ordinující lékař

15. 8. pondělí

13.00 - 15. 00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

17. 8. středa

13.00 - 15. 00

Teplice

MUDr. Magdalena Šturalová

18. 8. čtvrtek

13.00 - 15. 00

Chvaleč

MUDr. Magdalena Šturalová

13.00 - 15. 00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

24. 8. středa

13.00 - 15. 00

Teplice

MUDr. Magdalena Šturalová

25. 8. čtvrtek

13.00 - 15. 00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

16. 8. úterý

19. 8. pátek
22. 8. pondělí
23. 8. úterý

26. 8. pátek
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