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Informace z 21. zasedání zastupitelstva obce
Po krásných ale krátkých prázdninách je třeba se alespoň zkráceně vrátit k
předprázdninovému zasedání zastupitelstva obce ze čtvrtka 23. 6. 2016.
V úvodu vlastního programu byl navržen plán zasedání zastupitelstva obce na II.
pololetí roku 2016. Dále bylo nutné projednat rozpočtové opatření č. 6/2016 v návaznosti
na přijaté dotace na střechu DPS a pracovníky na VPP, dále závěrečný účet Svazku obcí
Jestřebí hory za rok 2015 a v poslední řadě návrh stanov Svazku obcí Jestřebí hory,
dodatek ke smlouvě č. 2, v souvislosti s odchodem Úpice ze svazku a s tím související
změnou sídla.
Pod programovým bodem různé se opět projednávalo několik nakumulovaných
záležitostí:
-

-

-

přednostní přidělení obecního bytu podle pravidel zaměstnanci ZŠ Radvanice,
přijetí dotace z dotačního podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
MMR“ pro obec Radvanice na akci „Opravu místní komunikace Radvanice do
místní části Studénka“ v částce 890.146 Kč,
„Rámcová smlouva o spolupráci“ včetně dodatků na projekční a inženýrskou
činnost, administraci dotace, administraci výběrového řízení a dotační management
na projekt „Stavební úpravy a energeticky úsporná opatření objektu školní družiny“,
smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu,
pronajmout nebytové prostory v č. p. 20 (v 1. np. 16 m2),
uvolnění částky 50.000 Kč bez DPH z rozpočtu obce na dovybavení dětského
hřiště herními prvky,
poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro MUDr. Ladislava Záveského ve výši
10.000 Kč jako finanční podporu na nákup defibrilátoru,
poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro SDH Radvanice ve výši 2.000 Kč
jako finanční podporu akce „Memoriál Miroslava Paťavy“.

Následovala diskuse, do které se jako první zapojil zastupitel p. J. Gult a informoval, že
čerpání rozpočtových prostředků na dary je realizováno podle plánu. Následně p. T. Kašpar
informoval na nutnou opravu mostu u fotbalového hřiště. Z vyjádření starosty vyplynulo,
že most je zabezpečen a do důkladnější kontroly a zjištění stavu poškození bude průjezd
zakázán. Následovat by měla jeho oprava. Pí. Mihulková se dotazovala na opravu chodníků
v sídlišti. Odpovězeno bylo, že v současné době se zpracovává studie na regeneraci
zpevněných ploch v sídlišti, ve které je snahou řešit mimo jiné i uvedené chodníky. Obec se
pokusí získat dotace na jejich opravu. V případě neúspěchu se obec vydá cestou postupné
rekonstrukce z vlastních prostředků. Následoval dotaz p. Lukáška na výstavbu
přístupového chodníku v prostorách vyšlapaných cestiček do lokality
Pokračování na str. 3.
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A23 a na snížení rychlosti u výjezdu z lokality na komunikaci II/301 směr Jívka. Starostou
bylo odpovězeno, že ideálně vyšlapané cestičky nejsou na pozemcích obce. Prvním krokem
bude získání těchto pozemků pro následné propojení chodníkem. Snížení rychlosti
v uvedeném úseku je již v řešení. Získána jsou stanoviska PČR a SÚS a následuje MÚ
Trutnov.
V samém závěru podal starosta obce zprávu o činnosti obecního úřadu. Informace
byly podány o:
-

-

-

novém územním plánu, veřejné projednání 27. 6. 2016
zhotovení projektu na zateplení stropu ve Školním klubu,
nyní poptávka na zhotovitele
zaslání dopisu starostou obce Chvaleč a Radvanice na
Krajský úřad KHK, zkapacitnění průjezdu pod viadukty
v Poříčí u Trutnova, dotaz na řešení nákladní dopravy
v průjezdních obcích
jednání výboru svazku SOJH v Radvanicích ze dne 9. 6. 2016
opravě střechy DPS, práce začínaly počátkem července
informaci od společnosti BYTY Radvanice s.r.o. o sanaci zdi v průčelí DPS a
výměně vodovodního potrubí ve sklepních prostorech, zároveň je již provedeno
odvětrání sklepních prostor z důvodu zvýšené vlhkosti
volbách do zastupitelstev krajů, které proběhnou 7. – 8. října 2016
oslavách 140. výročí založení SDH Radvanice

Následovalo ukončení s přáním prožití příjemných prázdnin.
Tak toto se událo před prázdninami. V průběhu prázdnin proběhlo plánované 22.
zasedání zastupitelstva obce, ze kterého informace z důvodu uzávěrky tohoto čísla obdržíte
v říjnovém zpravodaji. Již nyní ovšem mohu nastínit, že hlavním bodem bylo projednávání
schválení nového územního plánu obce, přijetí dotace pro JSDH na zvýšení akceschopnosti
jednotky a dotace pro obec na revitalizaci sběrných míst. Podařilo se nám částečně oživit
dětské hřiště novými prvky, které máme v plánu dále doplňovat. Došlo k nutným opravám
místních komunikací a opravě střechy na DPS. Tato nutná oprava proběhla podle smlouvy
v plánovaném termínu a podle schváleného rozpočtu.
S hasiči jsme oslavili jejich výročí založení sboru. Ve stálém projednávání je bezúplatný
převod majetku ve správě PKÚ na obec. Oproti loňskému roku vynakládáme větší
prostředky a úsilí na údržbu veřejných prostranství. Do příštího roku již nyní
rozpracováváme revitalizaci sběrných míst a zateplení školní družiny a jídelny, což bude
hlavní investice, na kterou budeme požadovat dotace.
Tomáš Němec, starosta obce
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SETKÁNÍ SLAVĚTÍŇÁKŮ
Tak jako v loňském roce tak i letos proběhlo v průběhu června setkání slavětínských
rodáků. Když velký slavětínský patriot pan Wilfried Rudolf organizoval první setkání
v roce 2015, nečekal tak hojnou účast. Sešlo se bezmála 90 lidí majících vztah ke
Slavětínu. Letošní rok ho ovšem opět překvapil. Sdělil mi číslo 106 spokojených účastníků.
Řada těchto lidí jsou místní spoluobčané, ale váží k nám cestu na toto setkání i lidé ze
vzdálenějších míst a to i ze zahraničí. Je nezapomenutelné pozorovat tyto rodáky, kteří se
např. i několik desetiletí neviděli a beztak své zážitky doposud nezapomněli. Diskuse byly
dlouhé, ale všichni se shodli na jednom. Určitě bychom se rádi příští rok viděli a založme
novou radici. Takže, pokud příští rok koncem června zbystříte zvýšený pohyb turistů po
obci, vězte, že jsou to rodáci ze Slavětína, kteří si přišli
po letech opět prohlédnout své malebné rodiště.
Tomáš Němec, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Díky všímavosti a zdravému úsudku mi bylo naší spoluobčankou pí Marií Bednářovou
nahlášeno v době sucha neobvyklé zjevení kouře z lesního porostu. Po příjezdu s velitelem
JSDH na místo byl zjištěn požár lesa o rozloze 10 x 10m. Po nahlášení a příjezdu jednotek
byl tento požár zavčas podchycen. Takže ještě jednou díky za všímavost a houbařům
výstraha s upozorněním na zákaz odhazování nedopalků
Tomáš Němec, starosta obce
v lese.

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

83

Čechová Jaroslava

75

Macounová Jiřina

65

Komárek Jaroslav

60

Bónová Irena

60

Matěna Miloslav

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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AKCE V OBCI ŘÍJEN - PROSINEC
Jestřábí jezdci o.s.

15. října

Helloween - dětský maškarní rej

ZŠ a MŠ Radvanice

27. října

Helloween pro děti

VOX Radvanice, z.s.

29. října

Jestřábí jezdci o.s.

29. října

Drakiáda

Jestřábí zavírák - ukončení motosezóny
Taneční odpoledne pro seniory

VOX Radvanice, z.s.

Guláš roku - soutěž ve vaření guláše

říjen

Jestřábí jezdci o.s.

září - říjen

White Cup - akrobatický rock and roll

VOX Radvanice, z.s.

září - říjen

Radvanický míč 3. - nohejbal

VOX Radvanice, z.s.

září - říjen

Turnaj v "Prší"

Jestřábí jezdci o.s.

12. listopadu

Rozsvícení vánočního stromu

občané Radvanic

26. listopadu

Strom splněných přání

VOX Radvanice, z.s.

27. listopadu

Radvanická opona 4.

VOX Radvanice, z.s.

listopad

Radvanický míč 4. - ping pong

VOX Radvanice, z.s.

listopad

Mikulášská nadílka pro děti

SDH Radvanice

10. prosince

Mikulášská zábava

SDH Radvanice

10. prosince

ZŠ a MŠ Radvanice

15. prosince

SDH Radvanice

24. prosince

Jestřábí jezdci o.s.

26. prosince

Zpívání v kapli sv. Jana Křtitele
Čekání na Ježíška
Vánoční posezení s ochutnávkou salátů
Vánoční koncert Kamily Nývltové
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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PROBLEMATIKA ODPADŮ V OBCI
Vážení občané,
dovolte mi, abych po nějaké časové prodlevě opět připomněl
problematiku odpadového hospodářství v naší obci.
Jako obec máme uzavřenou smlouvu na svoz odpadu s firmou
TRANSPORT Trutnov s.r.o. Svoz komunálního odpadu je prováděn
pravidelně 1x týdně ve čtvrtek. Dále máme všichni ze zákona
povinnost třídit odpad, to znamená odpad, který je recyklovatelný
oddělit od ostatního odpadu. V naší obci jsou k tomuto účelu zřízena
tzv. sběrná místa, v kterých se nacházejí kontejnery různých tvarů
velikostí a barev.
Sběrná místa na tříděný odpad a zpětný odběr spravovaná obecním úřadem jsou
rozmístěna:
Horní Radvanice – umístění u hlavní silnice na příjezdu od Trutnova po levé straně
vozovky (u budovy firmy CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.) – kontejner na sklo, plast
a papír.
U obchodu smíšené zboží Marcela Krajniaková – kontejnery na sklo, plasty, papír
a kontejner na zpětný odběr použitých domácích elektrospotřebičů
Mezi panelovými domy čp. 230 (Zeleňák) a panelovým domem čp. 173 – kontejnery na
sklo, plasty a papír.
Mezi základní školou a firmou TECHKO CZ, spol.s.r.o. – kontejnery na sklo, plasty,
papír, zpětný odběr použitých domácích elektrospotřebičů, kontejner na použitý textil
a popelnice na drobný domácí kovový odpad
Slavětín v centru obce – kontejnery na sklo, plasty a papír
Požární zbrojnice – popelnice na drobný domácí kovový odpad
U hřiště FK Baník Radvanice – kontejner na BIO odpad rostlinného původu
U hřbitova – kontejnery na BIO odpad rostlinného původu a velkoobjemový kontejner na
vytříděný odpad, který nelze dále recyklovat (určený pro osadu Studénky, kde není
zajištěn pravidelný týdenní vývoz)
Dolní Radvanice - velkoobjemový kontejner na vytříděný odpad, který nelze dále
recyklovat (rovněž zde není zajištěn týdenní vývoz).
Smíšené zboží Marcela Krajniaková v obchodě - zpětný odběr přenosných baterií
a akumulátorů
Obecní úřad v budově - zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů
Štefan Krajniak, místostarosta obce
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
17. 9. 2016 proběhne v obci Radvanice svoz nebezpečného
odpadu
Časy a stanoviště sběru:

-

8,00 hod areál bývalého dolu Kateřina (garáže)
9,00 hod jáchymovské domy

-

9,30 hod před školou

-

10,15 hod Slavětín u kontejnerů

Uvedené časy jsou orientační vzhledem k množství a náročnosti sběru na
jednotlivých stanovištích.
Další možnost odevzdání nebezpečného odpadu je v pátek 16. 9. 2015
v areálu bývalého dolu „Kateřina“ (garáže), kdy je možno předat tento
odpad pracovníkům obce od 13,00 do 17,00 hod.
V rámci mobilního svozu pracovník TT přebírá od občanů tyto druhy odpadů:
✓ 20 01 13 Rozpouštědla - technický benzín, ředidla atd.
✓ 20 01 14 Kyseliny - kyselina sírová, akumulátorová atd.
✓ 20 01 15 Zásady - čpavek pro domácí použití, Louh sodný pro domácí použití atd.
✓ 20 01 17 Fotochemikálie - Chemie pro minilaby, CP-48HVII atd.
✓ 20 01 19 Pesticidy - prostředky určené k hubení rostlinných a živočiš. škůdců atd.
✓ 20 01 26 Olej a tuk
✓ 20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
✓ 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky-autokosmetika, desinfekce atd.
✓ 20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva
✓ 20 01 33 Baterie a akumulátory
✓ 20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
✓ 20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky.
✓ Pneumatiky (osobní bez disků)
✓ Obaly obsahující zbytky nebez. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
✓ Absorpční činidla, filtrační materiály čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami.

Zpětný odběr, ostatní odpady, které odebereme:
✓
✓
✓
✓

zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
rádia, vysavače, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, televizory atd.
ostatní malé i velké domácí elektrické spotřebiče

Upozornění:
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, zářivky budou odebírány jako
zpětný odběr, nikoliv nebezpečný odpad. Proto je prosím nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti!
-

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEBUDOU PRACOVNÍKEM TT PŘIJATY!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY MIMO DOHODNUTÁ STANOVIŠTĚ NEBUDOU ODVEZENY.
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ZPRÁVY Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
V sobotu 25. 6. 2016 jste všichni mohli společně s námi oslavit 140.
výročí od založení hasičského sboru v Radvanicích.
Kdo přišel, viděl sám a úsudek je na něm a vám, kdo jste tu možnost
neměli, se pokusím oslavy trochu přiblížit. Za účasti vzácných hostů: starosta obce
Radvanice pan T. Němec, starosta obce Chvaleč pan T. Prouza, bývalý starosta obce
Radvanice pan Vl. Diblík, ředitel okresního archívu pan R. Reil, bývalý starosta hasičů pan
J. Kliment, starosta krajského sdružení Královéhradeckého kraje a okresního sdružení
v jedné osobě pan J. Orsák, místostarostka okrsku č. 2 Malosvatoňovicko - Radvanicko
paní I. Dančová, delegace polských hasičů z Minkowic a Biskupic vedená paní Elou Korol
- ředitelkou soukromé mateřské školky Bajkoludek pracující s dětmi hasiči v rámci
předškolní výchovy společně s místostarostou města Minkovic, ředitel ZŠ Radvanice pan
R. Hager, zástupci delegací Sborů dobrovolných hasičů z Jívky, Odolova, Malých
Svatoňovic, Chvalče, Velkých Svatoňovic, Petrovic, Strážkovic, Borovnice, Adršpachu,
Červeného Kostelce, Litvínova, Velkého Újezda, Ždáru nad Metují, kteří přijeli nejen
s námi slavit, ale také přivezli svou techniku – od té z Borovnice z roku 1935 až po tu
současnou a nejnovější.
Pro děti byl připraven skákací hrad, lanové centrum, malování na obličej, pan Nývlt se
svými modely traktoru Zetor, na kterém se děti mohly svézt. Taktéž nám předvedl
vojenskou techniku. Pan Hak z Jívky několikrát vystřelil z děla. Po celou dobu byla
hasičárna zpřístupněna vašim zrakům s dalšími historickými materiály v podobě hasicích
přístrojů, mašin, ale i kronik z historie dávné i blízké. Tu nejvzácnější přivezl pan R. Reil
ředitel okresního archívu v Trutnově společně s praporem, který je uložen v městském
archívu v Trutnově. Tato kronika byla k nahlédnutí pouze hodinu, protože klimatické
podmínky nebyly vhodné a nechtěli jsme kroniku vystavit poškození. Po celou dobu si
mohly děti vyzkoušet stříkání z Iberových stříkaček.
Za více jak letního počasí byl proveden slavnostní nástup Sboru dobrovolných hasičů.
Byl proveden slavnostní slib mladých hasičů a jejich ocenění. Byla předána ocenění
členům sboru a jednotky, in memoriam byla předána medaile panu Miroslavu
Paťavovi, kterou převzal pan Ladislav Paťava - syn a panu Jaroslavu Paťavovi, kterou
převzala manželka Jana Paťavová. Obě medaile byly uděleny obcí Radvanice za
dlouholetý rozvoj požární ochrany v obci. Byla udělena také čestná uznání, věrnostní
medaile, medaile za zásluhy a medaile sv. Floriána. Obrovským překvapením bylo
věnování patrona hasičů sv. Floriána manželi Zubričanovými, který je vyroben ze skla.
Bylo také předáno ocenění sboru panem starostou KSH Královehradeckého kraje,
starosta obce pan Němec věnoval historickou fotografii, která byla pořízena, když sbor
slavil 50 let od svého založení. Je zcela možné, že někteří z nás mají na fotografii své
pradědečky……….na prapor sboru byly připnuty slavnostní stuhy k příležitosti výročí
věnované obcí Radvanice a okrskem č. 2. byla oceněna práce pana J. Klimenta řádem
Svatého Floriána.
Pokračování na str. 7.
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Bylo děkováno sboru, ale i sbor poděkoval všem delegacím za podporu věnováním plaket
ze skla a půllitrů se znakem SDH Radvanice.
Všem oficialitám bylo učiněno za dost a mohli jsme začít slavit naše narozeniny
společně s obyvateli obce Radvanice, pro které je jednotka připravena zachraňovat hmotné
i nehmotné
statky.
Svou práci
nám všem
ukázala
děvčata
mažoretek
ze skupiny
Nemesis děti
i kadetky a
obrovským
překvapením
jen pro nás
k příležitosti
našeho výročí.
Přijeli nám
popřát a
představit se hasičské děti z Horního Lánova se svou přípravkou a nejen zasahovali jako
velcí hasiči, ale i zatančili. Svůj prostor dostali i naši mladí hasiči z hasičského kroužku
a ukázali své umění na překážkách a práci s hadicemi. Protože jako hasiči patříme do IZS
naše jednotka společně s jednotkou z Červeného Kostelce vyprostila zraněného
z havarovaného vozu, který byl následně ošetřen a odvezen sanitou Báňské záchranné
služby. Jednou z finálních ukázek byl proveden požární útok mladými hasičkami
z historické požární stříkačky PS8 a ukázkou poslední bylo zahoření pilin ze slitiny
a ukázka nesprávného použití hasební látky, kdy za pomocí vody vznikaly zajímavé
výbušné efekty. Zbytek vody z Tatry byl použit na zasloužené osvěžení.
Tímto byl program oslav vyčerpán a své slovo dostala skupina Mamut s.r.o., která hrála
k tanci i poslechu. Průtrž mračen nás všechny osvěžila, ale zároveň neodradila, abychom si
mohli společně užít i večerní zábavu.
Posledním překvapením byl po setmění ohňostroj, který oslavy 140. let od založení
SDH Radvanice zakončil.
Přejme sobě a přejeme všem další léta poctivé a ničím nerušené hasičské práce jak
s mládeží, tak ve sboru a jednotce dobrovolných hasičů.
Děkujeme.
Poděkování patří Obecnímu úřadu Radvanice, který převzal záštitu nad našimi
oslavami a obrovskou část financoval. Děkujeme také všem
sponzorům za pomoc buď finanční nebo materiální.
Julie Burdychová
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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OSTRAVA - RADVANICE 2016
V pondělí 20. června jsme se vypravili na dvoudenní exkurzi na naši partnerskou školu
v Radvanicích u Ostravy. Zájezdu se zúčastnila přibližně polovina žáků 2. stupně, kteří se
brzy ráno spolu s pedagogickým dozorem (p. Hager, Cabicar, Hrubý) vydali autobusem na
pětihodinovou cestu do metropole severní Moravy. Provázelo nás krásné počasí a po
slavnostním přivítání p. ředitelkou Ostřanskou jsme si prohlédli budovu školy, vybavení
tříd a zaposlouchali se do zvučneho, kratkeho ostravského nařeči.
Po obědě jsme si prohlédli centrum města a strávili příjemné odpoledne v tamějším
„Světu techniky“. Tato expozice připomíná libereckou IQ Landii, kde jsme byli minulý
rok. Se zájmem jsme prošli jednotlivá témata, např. lidské tělo, vesmír, technika a další.
Velký zájem vzbudily chemické pokusy s roztodivnými substancemi, kapalný dusík byl
patrně absolutním vítězem!
Večer nás čekala beseda u radvanických hasičů, kde jsme si prohlédli vybavení jejich
jednotky a zaposlouchali se do poutavého vyprávění velitele. Těsně před spaním jsme
protáhli svá těla při hrách v tělocvičně a poté šli na kutě. Někteří se vyspali lépe, jiní méně,
že.… ☺
Ráno jsme si zasoutěžili se svými vrstevníky ve sportovních a zábavných soutěžích a na
závěr odehráli vítězný fotbalový zápas
pro radvanickým deváťákům.
Odpolední program pokračoval
v ZOU (zoologické zahradě), kde
každý uvítal rozchod a návštěvy zvířat
dle vlastní chuti a výběru. Vzhledem
k velkému horku přišlo vhod
i občerstvení a odpočinek ve stínu
palem.
Kolem třetí jsme se rozloučili
s našimi hostiteli, poděkovali jim za
příjemně strávené dva dny a domluvili
se na dalším společném srazu. Všem
se pobyt na Ostravsku líbil, přinesl
nám spoustu veselých zážitků,
rozšíření slovní zásoby díky ostravské
mluvě a rovněž nová kamarádství
i pohled na to, jak vše funguje jinde.
Děkujeme a těšíme se na další!
Mgr. Pavel Hrubý

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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A MÁME PO PRÁZDNINÁCH
Nevím jak vám, ale mně těch 62 dnů
uteklo tak rychle, že je to jako bych včera
opustil brány naší školy. Buď to bylo tím,
že jsem musel již konečně vykonat stále
odkládané domácí práce, na které nezbyl
čas během školního roku, nebo to bylo tím,
že jsem přemýšlel nad novinkami či akcemi
na školní rok 2016/2017. Nejspíš to ale
byla kombinace obojího ☺.
Každopádně, když jsem posledního
června opouštěl školu, tak to bylo
v domnění, že příští školní rok je
přípraven. Ale to, co se událo v polovině
července a začátkem srpna, bylo určitě
horší, než když nám před třemi lety odnesl
vítr během prázdnin střechu. Z nově
přijatých tří učitelek mi dvě sdělily, že
nenastoupí. Hledat učitele během prázdnin
je doopravdy termínově to „nejlepší“, co si
můžete přát ☹. Pár nocí člověk nespí a je
naštvaný na celé okolí. Jestli je to život a
mělo se stát, tak to ještě mohlo rok počkat,
říkal jsem si. Nicméně, musel jsem dělat
vše, abych zajistil výuku na další školní
rok. Snad se mi to podařilo. Předpokládám,
že nově nastoupí paní učitelka Olga
Matěnová a z rodičovské dovolené nám
přijde vypomoci paní učitelka Lenka
Seňková. V tuto chvíli oběma děkuji za
vstřícnost a ochotu vypomoci naší škole.
A chci věřit, že tato situace se již nebude
opakovat. Každopádně výběrová řízení
jsou vypsaná a vše bude stoprocentně
vyřešeno až po 21. 8. 2016 (již po uzávěrce
R.Z.).
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ

Na nový školní rok máme opět
připraveno mnoho akcí. Jsou to nejen ty,
které se už staly tradicí a součástí dění ve
škole a v obci, ale i akce podporující
spolupráci s rodiči. Takže co vás čeká,
pokud nám chcete být nápomocni?
Procházet pravidelně web školy, na
ledničku si nejen vyvěsit, ale poté i
sledovat! školní organizační kalendář,
který obdrží vaše dítě první školní den, číst
radvanický zpravodaj. V neposlední řadě
pak přijít podpořit vaše dítě na školní akci.
My o spolupráci s vámi stojíme a vaše
účast je pro nás tím nejlepším
poděkováním za naši práci.
Do nového školního roku všem přejeme
zdraví a pevné nervy!
Za ZŠ A MŠ Radvanice
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Mgr. Robert Hager, ředitel školy

KNIHOVNA
Ve dnech 7. a 14. září bude knihovna
uzavřena.

Děkuji za pochopení.

Ivana Kubečková
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCH - OHLÉDNUTÍ
V březnu proběhl v Trutnově 8. ročník krajského kola ve šplhu základních a středních
škol Královéhradeckého kraje. Velká cena Trutnova se konala v prostorách sportovní haly
na ZŠ Náchodská 18, Trutnov.
V soutěži byly čtyři kategorie: ZŠ dívky, ZŠ chlapci, SŠ dívky a SŠ chlapci. Nechybělo
zastoupení ZŠ Radvanice, bohužel jen v kategorii ZŠ dívky. Naši školu reprezentovalo
družstvo děvčat ve složení: Lucie Tyšerová, Kateřina Spitzerová, Lenka Vanclová a Andrea
Holanová. Pro děvčata bylo největší novinkou a zároveň zkušeností měření elektronickou
časomírou, která zaručovala regulérní výsledky. Závod ve šplhu na tyči do výšky 4,5m
s přírazem nohou probíhal ve čtyřech kolech. Výsledný a rozhodující čas se počítal ze
součtu dvou nejlepších časů tří nejrychlejších závodnic. V kategorii dívky ZŠ soupeřilo
o první místo celkem 8 základních škol. Děvčata bojovala celá čtyři kola a jejich snažení
jim vyneslo bohužel tu nejsmutnější příčku, kterou je ,,bramborová“. Věřím, že se nám
podaří i nadále trénovat, aby děvčata mohla v příštím roce předvést nové, lepší výkony.
Děkuji za reprezentaci školy a za výkony, které děvčata podala. Zároveň uvádím jejich
nejlepší časy v soutěži:
Lucie Tyšerová
Kateřina Spitzerová
Lenka Vanclová
Andrea Holanová

4,58
5,28
6,75
6,52

Mgr. Monika Čáslavská

ZPRÁVIČKA ZE ŠKOLKY
V pátek 24. 6. proběhlo ve školce spaní s předškoláky. A jelikož v loňském roce spaní
neproběhlo, pozvaly jsme i loňské předškoláky.
V plánu byla především cesta za pokladem, ale bohužel bylo příliš horko na túru, tak
jsme zůstali na školní zahradě, kde se děti koupaly a společně si také zasoutěžily. Večer
byla připravená stezka odvahy, kterou všechny děti prošly bez slzičky a dokonce se ani
nikdo nebál. Moc jsme si to všichni užili.
A co nás čeká na začátku školního roku 2016/2017? Hned od 7. září začneme jezdit na
plavecký výcvik do bazénu v Trutnově. Budeme jezdit se školkou z Jívky, která s námi
byla již na mnoha výletech. Po skončení plaveckého výcviku domluvíme opět solnou
jeskyni a nově i trampolínky v Trutnově. Z divadelní
nabídky UFFA vybereme nejspíše dvě divadelní představení.
Renáta Kašparová
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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LOUPEŽNÍCI Z BREND V KUTNÉ HOŘE
Turistický oddíl mládeže KČT Úpice připravil pro členy a příznivce
víkendový výlet. Byla to letošní první větší akce a cílem bylo poznávání
města Kutné Hory a jeho okolí.
V pátek odpoledne jsme se sešli na nádraží v Malých Svatoňovicích.
Děti z Radvanic přivezli rodiče a Úpičtí přijeli autobusem. Celkem se
nás sešlo 18 a z toho 4 vedoucí. A již vyrážíme vlakem ve směru Jaroměř, Pardubice a
Kolín. Díky výluce na trati cestujeme tři hodiny, než dojedeme na nádraží v Kutné Hoře.
Naše první kroky mířily do nedalekého autocampu Tranzit, ve kterém jsme byli ubytovaní.
Po první večeři z vlastních zásob následovala krátká procházka v okolí autocampu a hraní
her. Hned po sobotní snídani jsme vyrazili na nedalekou rozhlednu Havířská bouda, která
se nachází na okraji Kutné Hory. Je postavena na vrcholu Kaňk, který je od města vzdálen
asi 2 km. Cestou jsme prošli okolo Kostnice, dovnitř jsme však nešli, neboť naše cesta
vedla po žluté turistické trase do městských lesů. Do jednoho z mála kopců jsme lesem
vystoupali až k rozhledně. Velké překvapení nás čekalo na rozhledně, protože bylo možné
nahoru vyjet výtahem. Na jejím vrcholu je zbudován zasklený ochoz s barem, stoly
a židlemi. Poté, co jsme se rozhlédli po krajině a občerstvili ve vedlejší restauraci, jsme
vyrazili zpět do města. Chvíli jsme pátrali po modré trase a potom po ní odešli do centra
města. Prošli jsme historickým centrem lemovaným několika kostely a starými domy.
Zastavili jsme se na oběd v luxusní restauraci a poté pokračovali až k chrámu svaté
Barbory, která je dominantou Kutné Hory. Chrám svaté Barbory jsme si důkladně prohlédli
a odešli na náměstí. Zde byl rozchod, abychom si mohli koupit suvenýry a občerstvení.
Čekala nás 4 kilometrová cesta do kempu. Ještě jsme se zastavili na nákup v obchodním
centru, je potřeba večeře a snídaně. Večer byl opět ve znamení her s dětmi. V neděli ráno
jsme vstávali časněji, abychom stihli autobus do centra. Na nedělní dopoledne byla
naplánována návštěva stříbrného dolu sv. Jiří. Průvodkyně nám nejprve ukázala nástroje
a způsob dobývání stříbra v období středověku. Ukázka byla zaměřená také na ražbu
pražských grošů, které se v Kutné Hoře razily. Pak nám rozdali helmy a pláště a přešli jsme
asi dvě stě metrů mezi turisty, pro které jsme v hábitech byli atrakcí. Vešli jsme do
podzemních prostorů. Podzemí bylo velmi proměnlivé, výška byla místy jen 120 cm
a nejužší místo jen 40 cm. Takže to byl velký zážitek pro děti, ale hlavně pro vyšší
a objemnější vedoucí. Po prohlídce dolu odjíždíme městskou dopravou na oběd do
restaurace a pak již zpátky do kempu. Tam si bereme batohy a odcházíme na nedaleké
vlakové nádraží a zahajujeme cestu domů. Tentokrát jsme vybrali cestu sice delší, ale bez
přestupování a tak jsme před 18 hodinou dorazili do Trutnova. Tady nás čekali někteří
z rodičů a odvezli radvanické domů a ostatní odjeli do Úpice autobusem. Výlet se velice
vydařil, počasí moc nezlobilo a tak se již těšíme na další akci.
Petr Pekárek - Peki

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
Ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. 9. 2016 v Jívce, Chvalči, v Radvanicích a Teplicích
nebudou v provozu ordinace obvodního lékaře.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v
nemocnici.

Mimo tyto uvedené dny budeme fungovat v normální
ordinační době.
MUDr . Ladislav Záveský

Děkujeme za pochopení.

DŮL BOHUMÍR - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Měděný důl Bohumír byl
začátkem srpna prohlášen za
Kulturní památku.
Vzhledem k tomuto faktu se
budeme účastnit celoevropské
akce s názvem Dny evropského
dědictví. Ve dnech 3. - 11. 9.
bude v dole poloviční vstupné.
Neváhejte a pojďte se podívat do
příběhy opředeného dolu.
Zdař Bůh!

Květa Dufková, 724805646
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