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Informace z 22. zasedání zastupitelstva obce
Se závěrem prázdnin se ve čtvrtek 25. 8. 2016 uskutečnilo již 22. zasedání zastupitelstva
obce.
V úvodu starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany s výsledky hospodaření
obce za 1. - 7. měsíc roku 2016. Bylo konstatováno, že obec hospodaří v souladu se
schváleným rozpočtem pro rok 2016, kde příjmy jsou 9.953.571,29 Kč, výdaje jsou
6.402.519,87 Kč a financování je 3.551.051,42 Kč.
I další bod se dotýkal hospodaření obce. Bylo nutné projednat rozpočtová opatření č. 7
a 8/2016. V prvním případě se jednalo o opatření z důvodu přijetí dotací a v tom druhém
o nutné přesuny mezi paragrafy rozpočtu z důvodu probíhajících změn a v této souvislosti
i plateb.
Stěžejním bodem bylo projednání schválení Územního plánu Radvanice. Jednalo se
o takovou poslední fázi procesu, který započal zhruba před 5-ti lety. Tehdejší zastupitelé
rozhodli o pořízení nového ÚP obce. Samotná tvorba souvisí s mnoha vlastními procesy,
které celou tu dobu probíhaly a vedly k tíženému cíly, tento nový plán schválit.
Zastupitelstvo projednalo návrh Územního plánu Radvanice, předloženého odborem
rozvoje města Městského úřadu v Trutnově, ověřilo jeho soulad s Politikou územního
rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu a odsouhlasilo
vydání Územního plánu Radvanice.
V dalších bodech vlastního programu bylo projednáno: přijetí dotace z dotačního fondu
KHK pro obec Radvanice na revitalizaci sběrných míst v sídlišti ve výši 185.000 Kč
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje; pronajmout nebytové prostory v č. p. 20 jako
drobnou provozovnu – prostory sloužící podnikání a zveřejnění záměru odprodat pozemek
p.p.č. 97 v k.ú. Slavětín u Radvanic. Všechny tyto projednané body byly schváleny.

-

Bod různé obsahoval několik záležitostí k projednání. Schváleno bylo:
stanovení ceny za nájem hrobových míst na 15 Kč/m2 za rok. Tato cena se skládá
z položky nájemného 7 Kč/m2 a položky služeb spojených s nájmem 8 Kč/m2,
podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP k umístění
uchazečů o zaměstnání,
podání žádosti o dotaci z dotačního fondu KHK z programu „Zvýšení akceschopnosti
jednotek JPO III“,
poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro Jestřábí jezdce o.s. ve výši 8.000 Kč jako
finanční podporu akce „8. Jestřábí motopárty“.

Následovala diskuse. V úvodu p. Lukášek položil dotaz související s opravou omítky na
DPS v souvislostí s tím, že na tomto objektu bylo postaveno lešení. Starostou bylo
odpovězeno, že lešení bylo v rozpočtu firmy, která opravovala střechu. BYTY Radvanice
s.r.o. provádějí kroky na opravách zjištěného průsaku odpadu do zdi a

Pokračování na str. 3.
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Pokračování ze str. 2.

odvětrání vlhkosti ze sklepních prostor. Po zjištění rozpočtu nákladů je v plánu omítku
opravit. Následně se p. Trejtnar dotazoval na existenci reklamního poutače v křižovatce u
DPS. Starostou bylo na odboru výstavby zjištěno, že probíhá řízení o odstranění stavby.
Majitel byl vyzván k doložení patřičných dokladů. Lhůta byla odborem výstavby stanovena
do konce roku 2016. Dále p. Matýs vznesl dotaz, týkající se mostu u fotbalového hřiště.
Z odpovědi starosty vyplynulo, že dřevo na nutnou opravu je již objednáno. Po dopravení
dřeva dojde k opravě tohoto přejezdu. P. Gult upozornil na skutečnost, že řidiči v obci
neznají pravidla provozu, týkající se obytné zóny (pozn. pravidla byla otištěna
v Radvanickém zpravodaji č. 37). Navrhoval doplnění označení zóny o dodatkovou tabulku
upozorňující na tuto skutečnost. Závěrem diskuse byl p. Lukášek informován o probíhajícím
řízení v případě posunutí označení obce nad výjezd z lokality A23 (pod lanovkou). Veškerá
souhlasná stanoviska byla předložena Oddělení silničního hospodářství a dopravy MÚ
Trutnov pro vydání rozhodnutí.

-

-

-

V úplném závěru byly starostou předneseny informace o činnosti obecního úřadu:
volby do zastupitelstva KHK se uskuteční 7. – 8. 10. 2016
vydán spisový a skartační řád obce
proběhly nutné opravy komunikací v obci, pokračovat se bude v příštím roce
oprava komunikace na Studénky, bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo s upřesněním
termínu zahájení díla, termín zahájení je 5. 9. 2016
v srpnu proběhla povodňová prohlídka toků v obci, v řešení jsou 2 zjištěné závady
projekt na zateplení školního klubu pozastaven, nejprve je nutná oprava střechy a její
nátěr, s tímto je spojen nátěr střechy na tělocvičně ZŠ (podzim 2016 – jaro 2017)
projekt zateplení jídelny a školní družiny je v jednání, dotační akce na příští rok
proběhlo jednání na MÚ TU v souvislosti se zkapacitněním podjezdu pod železničním
viaduktem v Poříčí, které by mělo proběhnout v příštím roce (reakce na dopis zaslaný na
Krajský úřad KHK); v případě zvýšení provozu na komunikaci II/301 o nákladní dopravu,
nikdo neřeší zmíněnou komunikaci, do které již několik let nejsou vkládány žádné
investice; po volbách bude pokračovat iniciativa obcí na zkvalitnění komunikace
dětské hřiště je v provozu, dodány nové herní prvky
došlo k prořezávce vzrostlých lip u č.p. 80, 166 a 167; v podzimních měsících bude nutné
tyto ozdravné a bezpečnostní zákroky provést u školní družiny, kde nabídka odborné
firmy je 25.000 Kč
v měsíci září proběhne audit hospodaření obce
v opatrovnictví probíhají soudní řízení, které jsou na základě odvolání se proti rozsudku
soudu
Cena východních Čech v orientačním běhu, pronájem prostor – celorepubliková reklama
obce

Další jednání zastupitelstva obce Radvanice se bude konat
dne 27. 10. 2016.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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VOLBY 2016 - OZNÁMENÍ STAROSTY OBCE
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů informuji voliče o době a místě konání
voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na území obce Radvanice.
Doba konání voleb je v pátek 7. 10. 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. 10. 2016
od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb je Obecní úřad Radvanice č.p. 160, místnost v přízemí vlevo.
Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo platným cestovním
Tomáš Němec, starosta obce
pasem ČR.

OPRAVA STŘECHY DPS
V průběhu měsíce července byla dokončena firmou GOS CZ s.r.o. Trutnov oprava
střechy na č.p. 27, Dům s pečovatelskou službou. Celkové náklady na tuto opravu dle
smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou dosáhly částky 1.154.208 Kč včetně
DPH. Na dotacích od Královéhradeckého kraje bylo získáno 400.000 Kč.
Projekt „Oprava střešní krytiny domu s pečovatelskou službou“ byl realizován
za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Tomáš Němec, starosta obce

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

83

Ištoková Eugenie

82

Lacková Vlasta

65

Hreus Ján

65

Krét Ondřej

60

Jurišová Zdenka

50

Halász Ivo

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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PROBLEMATIKA ODPADŮ V OBCI II.
Základní informace pro správné třídění odpadu
Černá popelnice velikost 240 litrů – slouží ke sběru drobného domácího odpadu
(plechové obaly od potravin a nápojů, kovové obaly od zboží, kovová víčka a uzávěry od
sklenic a lahví, plechové obaly od krmiv pro zvířata atd.)
Červeno - zelené pomalované kontejnery – slouží k zpětnému odběru
elektrospotřebičů (fény, kulmy, klávesnice, mixéry, žehličky, vrtačky, kalkulačky, AKU
nářadí), dá se říci vše co má přívodní šňůru na elektriku, nebo dráty a tištěné spoje v sobě
a vejde se do vhazovacího otvoru.
Žlutý kontejner na plasty - do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.
Modrý kontejner na papír - hodit sem můžeme například časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím
umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy
oddělí.
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír, stejně tak plata od vajíček. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru
na papír, ale do popelnice.
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe
zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo
barevné.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Pokračování na str. 6.
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Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton (tento druh kontejneru
v obci nemáme, plně ho nahrazuje žlutý na plasty) - kontejner na nápojové kartony nemusí
být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity
oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku,
pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné
zbytky potravin.
Štefan
Použity propagační materiály firmy ELEKTROWIN a.s.

Krajniak,

místostarosta obce

ZPRÁVA Z HASIČÁRNY
V neděli 4. září se u hasičské zbrojnice uskutečnil druhý ročník
Radvanických útoků. Požární útok a útok CTIF. Všem, kdo se přišel
podívat, se naskytla příležitost vidět tyto útoky v provedení hasičů
z Radvanic, Havlovic a Suchovršic. Utkaly se v kategoriích mladší a starší.
Požární útok klasicky s vodou tak, jak jen můžete dnes vidět na mnoha
závodech v provedení i velkých hasičů, a útok CTIF, který se mimo okresního kola provádí
pouze u nás v Radvanicích. Náročná disciplína na provedení a počet soutěžících, ale velice
poutavá, když se umí a naše děti předvedly, že UMÍ. Radvanické děti musely složit jedno
družstvo z obou kategorii, poctivě se poslední týden prázdnin věnovaly tréninku a útoky
provedly sice pomaleji,ale bez jakékoliv chybičky. Za to jim patří obrovské blahopřání
k výkonu a poděkování.
Děkujeme všem, kdo jste naše a svoje děti přišli podpořit!!!
Děkujeme SDH Radvanice za uspořádání tohoto klání.
HASIČSKÝ KROUŽEK JIŽ PRACUJE!!! Každé pondělí od 16,00 u hasičské
zbrojnice.
Rádi mezi sebou přivítáme nové členy z řad mládeže z Radvanic. Nebojte se trochu
sportovat a trochu se učit. Zažíváme společně nejen soutěže, ale i jiné prožitky mimo
sportovní výkony.
Provádíme nábor od 5ti let do 15let. Poplatek za kroužek je 150,- členský příspěvek
a pojištění + 100,- platba za tělocvičnu kam v zimních měsících chodíme.
Dětem se věnují vedoucí Burdychová Julie, Zubričanová Miroslava, Erben Dominik,
Lanfeld Pavel a nově instruktoři Krajniak Kryštof a Panochová Iveta, kteří věnovali 14 dní
prázdnin složení zkoušky instruktora mladých hasičů na Letní škole.
Julie Burdychová
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ZA HRANICEMI NAŠEHO OKRESU I KRAJE
V neděli 11. září 2016 jsme vyjeli
s našimi dorostenci na Polabské
stovkování do Pískové Lhoty.
Kryštov Krajniak si přivezl osobní čas
19,27 a Iveta Panochová čas 20,51.
V obrovské konkurenci z celé republiky se
za žádnou cenu neztratili v celkovém
startovním poli.
Ohlédnutí za prázdninami:
Ani o prázdninách naše děti nezahálejí.
Řady vedoucích a instruktorů rozšířili

splněním 14ti denního
kurzu Letní školy – Kryštof
Krajniak a Iveta
Panochová. Kryštof si
statečně udržoval celých čtrnáct dní jistotu
postupu ke splnění kvalifikace vedoucího
III. stupně svými výkony a neméně
i závěrečnou „maturitní zkouškou“.
Bohužel je mladý a ke splnění praktické
maturity nebyl pro své mládí připuštěn.
Ivetka se již na začátku Letní školy
rozhodla bojovat o vítězství v Letní škole
a to svými výkony a výsledky
v soutěžích po celých čtrnáct
dní udržovala. Potvrdila to
„maturitní zkouškou“
a završila skvělou
„praktickou maturitou“. Stala
se celkovým vítězem „Letní
školy 2016“ a splnila
kvalifikaci II. stupně
vedoucího mladých hasičů.
Oba se zapojili do přípravy
mladých hasičů a budou se
věnovat přípravce.
Doufám, že jejich snažení
povzbudí další naše mladé
hasiče, kteří vyrostli v našem
kolektivu. Již nesoutěží, ale
mohou nám být nápomocni
při práci s mládeží. Denisko,
Kubo a ostatní – termím LŠ
2017 je 22. července – 5.
srpna 2017!!!!
Julie Burdychová
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ZAČAL ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
Prvního září proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků a žáků naší školy. Slavnostní řeč
pronesl jak starosta obce pan Tomáš Němec, tak i ředitel školy Mgr. Robert Hager.
Následovala letmá informace o počtu školních dnů, ředitelského volna (1), státních
svátcích (7) a prázdninových dnech (17). Po sečtení budou vaše děti doma celkem 25 dnů.
Nevím, jestli je to pro vás příjemná informace, ale pro děti určitě ano, ocenily ji radostným
potleskem ☺.
Další část slavnostního dne pokračovala v jednotlivých třídách. Nejrušněji bylo v první
třídě, kam žáky doprovodili i jejich rodiče. Prvňáčci byli všem představeni a od školy a
Královéhradeckého kraje obdrželi pár dárečků, které jistě využijí v rámci školní docházky.
Pro nový školní rok chystáme s kolegy mnoho zajímavých akcí. Některé z nich jsou již
standardem školy, některé však novinkou. Mezi ně bude patřit např. cyklistický kurz pro II.
stupeň a podstatnou změnu máme připravenou i na Masopust 2017… Něco ale musí zůstat
překvapením, proto ve výčtu končím… ☺
V zářiovém zpravodaji jsem informoval o problémech spojených se zajištěným výuky.
Vše se podařilo vyřešit, a tak bych vás rád informoval, že do naší školy nastupují tři noví
kantoři: paní Eva Vlková, paní Olga Matěnová a slečna Veronika Nyklíčková. Všem přeji
pevné nervy a mnoho pracovních úspěchů na novém pracovišti.
Pedagogickými pracovníky školy jsou:
první třída – Mgr. Hana Bitnarová
druhá a pátá - Mgr. Taťána Tomešová
třetí třída – Mgr. Věra Doležalová
nově samostatně čtvrtá třída – Renáta Štěpánková
šestá třída – Mgr. Veronika Nyklíčková
sedmá třída – Mgr. Jan Cabicar
osmá třída – Eva Vlková
a devítka – Mgr. Pavel Hrubý
bez třídnictví: Ing. Iljana Jirmanová, Mgr. O. Matěnová

Všem žákům naší školy přeji krásné a informacemi naplněné školní dny. A nezoufejte,
za 17 dnů jsou tu opět prázdniny! ☺
Mgr. Robert Hager, ředitel školy
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SBĚR PAPÍRU

•Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru •
Výzva občanům Radvanic

Základní škola a Mateřská škola Radvanice

uskuteční

sběr papíru
v pondělí 10. října
od 6.30 hod - 17.00 hod.
Třídění sběru: 1. noviny
2. časopisy + reklamní letáky
3. lepenka
Tříděný sběr se shromažďuje u vchodu do školy

DĚKUJEME VÁM ZA KAŽDÝ KILOGRAM PAPÍRU!

•Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru •
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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DÝŇOVÉ TVOŘENÍ

ZŠ a MŠ Radvanice

Vás srdečně zve na dýňové tvoření /Halloween/
Kde:

v jídelně ZŠ

Kdy:

25. 10. 2016 v 15,00 hodin

Program: dlabání dýní, pečení s dětmi ovocných kornoutů, výroba
podzimních dekorací.
S sebou: dýně z vlastní úrody, zavařovací sklenici (lampička – ubrousková
technika), přírodniny.
Pokud budete vyrábět věnec přineste si vlastní.
Děkujeme případným sponzorům za darování přebytečné úrody dýní.
Vstupné dobrovolné.
Pro vás a vaše děti je opět připraveno malé pohoštění.
Těšíme se na vás!

(

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ZPRÁVIČKA ZE ŠKOLKY
Tak nám to zase začalo…nový školní rok. A naše děti ho přivítaly plaváním. Už první
středu jsme začali jezdit do
krytého bazénu v Trutnově.
První plavání máme úspěšně
za sebou. Děti foukaly do
vody, potápěly se a zahrály
si spoustu her
s instruktorkou plavání.
Plavat budeme jezdit až do
listopadu. Jestli vyjde počasí,
tak na konci září nebo na
začátku října pojedeme
s jíveckou školkou do
Chlumce nad Cidlinou do
Fajn parku. Plánů na tento
školní rok máme hodně,
Renáta Kašparová

uvidíme, které se nám podaří uskutečnit.

NOVINKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o rozšířené nabídce služeb v naší mateřské
škole. Jedná se o poskytování logopedické péče. Služba je určena pro děti s narušenou
komunikační schopností. Do této skupiny nepatří pouze děti, které neumí vyslovovat
některou z hlásek, ale i děti s opožděným řečovým vývojem, nízkou slovní zásobou nebo
špatnými vyjadřovacími a komunikačními schopnostmi. Cílem logopedické prevence je
věnovat zvýšenou pozornost a péči těmto dětem a tím předcházet nesprávnému vývoji řeči
a odkladu školní docházky z důvodu špatné řečové úrovně dětí. Logopedická péče bude
probíhat ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Trutnov, které poskytuje
metodickou pomoc. Logopedickou prevenci jsme začlenili do ŠVP a bude probíhat jak
v dopoledních tak i odpoledních hodinách, po předchozí domluvě s rodiči.
V dopoledních hodinách probíhá v mateřské škole logopedie jak skupinová, tak
individuální. Skupinová logopedie probíhá během řízených činností a účastní se jí všechny
děti. Formou hry učíme děti správně dýchat, rozvíjíme motoriku mluvidel, artikulační
dovednosti, komunikační schopnosti, slovní zásobu, fonematický sluch, sluchové a zrakové
vnímání. Dále se zaměřujeme na jemnou a hrubou motoriku, které velmi úzce souvisí
s řečí.
Individuální logopedie bude probíhat v samostatné místnosti, kterou jsme si ve školce
zařídili, říkáme ji „Logopednička“. V „Logopedničce“ budu pracovat s každým dítětem
samostatně, a také se zde budeme scházet, alespoň jednou měsíčně,

Pokračování na str. 12.
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Pokračování ze str. 11.

na společném sezení s rodiči dětí.
Dále přicházíme s dalším
projektem, který bychom rády zařadily
do programu naší mateřské školy
a který se bude moci uskutečňovat
pouze s vaší pomocí. Nechaly jsme
se inspirovat jednou mateřskou
školou, kde tento projekt funguje již
několik let a setkává se s velkou
oblibou jak u dětí, tak ostatních lidí
z vesnice. Jde o to, že každý den před
spaním předčítáme nebo vyprávíme
našim dětem pohádku a my bychom
tento rituál chtěly dětem zpestřit tím,
že by občas dětem předčítal nebo
vyprávěl pohádky někdo jiný. Nemusí
to být pouze příbuzní dětí, rády u nás
přivítáme kohokoliv, kdo má chuť
obohatit sebe i naše děti o nové
zážitky.
Chceme vás tímto způsobem
poprosit, pokud máte čas a chuť,
přijďte našim dětem přečíst nebo
vyprávět
pohádku,
třeba vaši
oblíbenou
z dětství.
Stačí nám do
školky
zavolat a
domluvit se
na konkrétní
den.

LOUPEŽNÍCI Z BREND
Turistický oddíl
mládeže "LOUPEŽNÍCI
Z BREND”
Turistický oddíl působí
při Klubu českých turistů Úpice. Schůzky
probíhají každý pátek od 15,30 hod ve školním
Klubíku. Dále o víkendech jako jednodenní
nebo víkendové akce.
V létě pořádáme desetidenní tábor na
Jestřebí boudě v osadě Paseka. Výlety jsou
zaměřeny na turistiku a poznávací činnost.
V našich řadách se děti naučí turistické
dovednosti a poznají přírodní krásy nejen
našeho blízkého okolí.
Děti obdrží průkaz KČT, na jehož základě
lze čerpat slevy, např. na ubytovnách, při
návštěvách turistických zajímavostí. Roční
poplatek je 140,- Kč a platí se v lednu 2017.
Další informace získáte na:
http://www.loupeznicizbrend.estranky.cz/
Přihlásit se do oddílu je možné u paní
Dubnové, Radvanice č.p. 230C, případně emailem na adrese: m.dubnova@seznam.cz

Míla Dubnová

Budeme se těšit.
Alice Zachovalová

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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TÁBOR NA JESTŘEBÍ BOUDĚ
Jako každoročně i letos KČT Úpice pořádal pro své členy a ostatní
děti Tábor na Jestřebí boudě.
Ve čtvrtek 28. 7. 2016 jsme se sešli v Radvanicích, naložili kufry do
auta a my již obtěžkáni pouze příruční batožinou jsme se vydali vstříc našemu
desetidennímu dobrodružství. Pěšky jsme došli na chatu, kde se děti po ubytování
dozvěděly téma táborové hry. Náš letošní tábor byl ve znamení Olympijských her.
Táborníci byli rozděleni do družstev a každý člen družstva dostal kšiltovku v barvě svého
týmu. První výprava byla na rozhlednu Žaltman. V dalších dnech již začalo to správné
sportovní zápolení a obhajoba týmových barev. Závodilo se o medaile a umístění
v táborové hře. V neděli odpoledne jsme se vydali do Malých Svatoňovic do Muzea bří
Čapků. V úterý nás čekal celodenní výlet na rozhlednu Čáp. Vlakem jsme dojeli do Janovic
a pěšky se vydali na rozhlednu. Počasí nám přálo, z rozhledny byla vidět i Jestřebí bouda,
z čehož jsme měli všichni radost. Dále jsme pokračovali na Bischofstein, kde jsme si
udělali přestávku. Zpět do Radvanic jsme se vrátili vlakem z Teplic nad Metují. Zde bych
ráda pochválila všechny táborníky, výlet to byl náročný a děti ho zvládly s přehledem.
Nejlepší disciplínou v naší olympiádě byl Sparťan race. Vedoucí pro děti připravili běh
náročným terénem s plazením v blátě a zakončený studenou vodou v bazénku. Všichni
závodníci trať zdolali a nakonec i vedoucí ukázali, že mají bojovného ducha a utkali se
v tomto závodu. Také proběhla soutěž Miss a Missák tábora. Na konci tábora si všichni
odnesli nějakou medaili a ocenění v táborové hře.
Tábor se nám vydařil, za to děkuji především všem táborníkům
a také vedoucím, praktikantům a kuchařům.

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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8. ROČNÍK JESTŘÁBÍ MOTOPÁRTY
V sobotu 3. září proběhlo setkání motorkářů, motorkářek a
příznivců jedné stopy v Radvanicích u "Jestřábí chýše", již na osmém
ročníku "Jestřábí motopárty".
Oproti předešlým ročníkům jsme byli nuceni, pořádat tuto naši stěžejní motorkářskou
akci v polních podmínkách a ve zkrácené verzi tzn. jednodenní. O to víc nás potěšil zájem
a účast, jak na spanilé jízdě kdy z Radvanic vyjelo 75 strojů, tak i večer kdy probíhaly
soutěže a vystoupení kapel. Vyjížďka nás letos zavedla do sousedního Polska, konkrétně
do "Kowar", kde se nachází muzeum miniatur, které kdo chtěl, navštívil a mohl
v doprovodu průvodkyně obdivovat umění, zručnost a trpělivost modelářů tvořící
jednotlivá vystavená díla. Po hodinové prohlídce jsme se opět vydali směr základna
"Radvanice". Kdo si dal letos celou spanilou jízdu "Jestřábích jezdců" najel celkem 124 km
a prohlédl si Krkonoše z obou stran tzn. jak z Čech, tak i z Polské strany.
Po příjezdu k "Jestřábí chýši", vypukla druhá část "motopárty" a tou byla večerní
zábava a soutěže. Žezlo úvodní kapely tentokrát převzala u nás poprvé vystupující kapela
"WAJNOT" z Broumova, která byť vzhledově mladá (jedná se o gymnazijní studenty) se
nenechala vůbec zastrašit drsným vzezřením některých motorkářů a rozjela to, jak se říká
na plný pecky a předvedla své umění, které bylo precizní a věřím, že tato kapela má před
sebou skvělou budoucnost a doufám, že ji ještě v Radvanicích uslyšíme. Po této kapele
nastoupila kapela "SALIERI", která si u nás již zahrála na rockové noci. K jejich výkonu
není co dodat, každý, kdo se zúčastnil, si vytvořil svůj názor, i když tato kapela hraje
výhradně svojí tvorbu z projektu "Zajatci času" rozproudila pomyslný parket do patřičného
varu. Jako třešničku na dortu jsme na závěr večera měli domluvenou a objednanou kapelu
"BEZOBAV", která již neodmyslitelně patří k Radvanicím a hlavně k "Jestřábím jezdcům".
V průběhu večera proběhly i soutěže jako pojídání švestkových knedlíků a jízda na trakaři.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům: obec Radvanice, autodíly na Polské, Šolc
Konstrukce s.r.o., Autodoprava Janošík s.r.o., VAPO Zdeněk Vavřena, hospoda
“U Píšťalky”, BALA – Marcela Andresová, lyžařský vlek – Miroslav Mádr, GEMEC
UNION s.r.o., Milan Němeček, TOPBIKE – Miloš Ježek, Těsnění Nývlt s.r.o., RADVAN
s.r.o., Auto Trutnov s.r.o., bez kterých by to prostě nešlo. Poděkování patří vystupujícím
kapelám, zvukaři Pavlovi Němečkovi, dále všem kteří se podíleli na přípravě: hasiči
z Malých Svatoňovic (zapůjčení a postavení stanů), FK Radvanice zapůjčení brány
(součást pódia), přátelé a kamarádi, kteří nám pomáhali s přípravou, no a samozřejmě
velké poděkování patří všem, kteří jste přijeli jak na vyjížďku, nebo jste se přišli večer
pobavit, protože bez Vás by nebyla veškerá vynaložená snaha, naše a všech výše
uvedených zúročena a bylo by vše, jak se říká "vniveč". Pevně tedy věříme, že se Vám
u nás líbilo a těšíme se na další akci.
prezident klubu Štefan Krajniak

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ZUBAŘSKÁ POHOTOVOST ŘÍJEN - PROSINEC

01.10 a 02.10.

MUDr. Vladimír Hrudík

Žižkova 239/16, Trutnov

499 817 592

08.10. a 09.10.

MUDr. Eva Jirásková

Hornická 417, Rtyně v
Podkrkonoší

776 589 020

15.10. a 16.10.

MUDr. Miroslava Kodrová

Polská 91/14, Trutnov

499 815 585

22.10. a 23.10.

denTu s.r.o.

Horská 634, Trutnov

608 191 099

28.10.

Dentinum s.r.o.

Polská 91/14, Trutnov

499 815 120

29.10. a 30.10.

Centrum zdravých zubů s.r.o.

Dr. Hejny 133, Úpice

602 623 210

05.11. a 06.11.

MUDr. Rudolf Dušánek

Riegrova 359, Úpice

499 329 559

12.11. a 13.11.

MDDr. Ondřej Krčmář

Říční 102, Trutnov

972 351 522

17.11.

MUDr. Miroslava Vojáčková

Polská 91/14, Trutnov

499 815 229

19.11. a 20.11.

MUDr. Zdeňka Kudlejová

Úpské nábřeží 379, Trutnov

499 826 532

26.11. a 27.11.

MUDr. Irena Millerová

nám.K.Čapka 147, Malé
Svatoňovice

499 886 384

03.12. a 04.12.

MUDr. Jolana Nezvalová

Bratří Čapků 774, Úpice

499 846 073

10.12. a 11.12.

MUDr. Jarmila Novotná

U Hřiště 212, Trutnov

499 733 427

17.12. a 18.12.

MUDr. Rudolf Dušánek

Riegrova 359, Úpice

499 329 559

24.12.

MUDr. Miroslav Voženílek

Polská 91/14, Trutnov

499 814 867

25.12.

MUDr. Simona Vykouřilová

Zubní ordinace č.p.35, Hajnice

499 393 810

26.12.

IH DENT – MUDr. Zapadlo s.r.o.

Polská 91/14, Trutnov

499 818 003

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
Dne 18.11.2016 v pátek v Radvanicích a Teplicích
nebudou v provozu ordinace praktického lékaře.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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LAST SUMMER

2016

www.lastsummer.cz

Pořádnej bigbít?!

Sobota 29. října od 17:00 hod.
Jestřebí bouda, Radvanice-Paseka

Ivan Hlas trio

Progres 2
Pumpa / Pegas
POŘÁDÁ KLUB
ČESKÝCH TURISTŮ
ÚPICE
Cena vstupenky v předprodeji za 350 Kč
na prodejnách Stavebniny Pro-Doma Trutnov
a hudebniny Skala Music Úpice nebo
na www.lastsummer.cz. Počet vstupenek
je omezen na 100 kusů.
Výtěžek akce bude věnován na dobročinné účely.

Město Úpice
generální sponzor

foukaná izolace

HT - elektro
Havelka Tomáš
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