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Informace z 23. zasedání zastupitelstva obce
I v měsíci září proběhlo zasedání zastupitelstva obce a to již 23. v pořadí.
Úvodním bodem tohoto zasedání bylo přednesení zprávy preventisty SDH a obce
Radvanice p. Milana Dufky za období říjen 2015 až září 2016. Jeho zpráva se dotýkala
prováděné prevence a provedených kontrol obecních i ostatních objektů. Konstatováno
bylo, že drobné závady jsou při kontrolách odstraňovány ihned a naštěstí k větším prozatím
nedochází. Následně poděkoval vedení obce, společnosti BYTY Radvanice s.r.o. a VODARA s.r.o. za spolupráci a občanům za ukázněnost v oblasti požární ochrany. V zápětí byla
přednesena zpráva o činnosti jednotky SDH Radvanice, za období říjen 2015 až září
2016, jejím velitelem p. Petrem Lukáškem. Ve své zprávě se dotkl všech výjezdů jednotky
v tomto období (9x požár a 1x technická pomoc), vybavení jednotky a kulturně
společenských akcí organizovaných SDH Radvanice. Závěrem svého vystoupení
poděkoval všem vedoucím, kteří se neúnavně starají o rozvoj hasičské mládeže.
Dalším bodem jednání byla inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2016.
Jako každoročně byl starostou obce vydán příkaz k provedení inventarizace majetku obce
Radvanice, který zastupitelstvo vzalo na vědomí. Tento příkaz obsahuje plán vlastních
inventur včetně postupu s vlastním harmonogramem a jmenováním inventarizačních
komisí.
I v tomto zasedání bylo nutné projednat rozpočtová opatření č. 9 a 10/2016. 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 v příjmech a výdajích.
Neméně důležité bylo schválení usnesení o projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace z KHK na projekt „Oprava místní komunikace Radvanice – lokalita
Studénka“, kde bylo nutné změnit typ dotace z neinvestiční na investiční. Došlo tím
k narovnání s dotací z MMR, taktéž získanou na tento projekt. V dotačních záležitostech
bylo také v dalším usnesení schváleno přijetí dotace z dotačního fondu KHK pro JSDH
Radvanice na realizaci projektu s názvem „Zvýšení akceschopnosti JPO III“ ve výši 10.000
Kč. Tento projekt umožňuje vybranému členovi JSDH, který splňuje dané podmínky,
zvýšit si řidičské oprávnění na skupinu „C“.
Již v minulých zastupitelstvech byly projednány a zveřejněny záměry prodeje pozemků.
Nyní byl v obou případech schválen jejich prodej novým majitelům, kteří obývají své
chalupy ve Slavětíně.
Nejobsáhlejším bodem byl předposlední bod různé, kde schváleno bylo:
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
v souvislosti se stavbou vrtané studny v lokalitě Paseka,
- smlouvy o budoucích smlouvách kupních z důvodu narovnání majetkových
nesrovnalostí v katastru obce, v souvislosti s opravou komunikace do lokality
Studénka,
Pokračování na str. 3.
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- provozní řád veřejného dětského hřiště,
- poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX Radvanice z.s. ve výši 1.500 Kč
jako finanční podporu akce „Halloween pro děti“.
Následující diskuse opět přinesla několik otázek a odpovědí.
P. Kašpar se dotazoval na pokračování projektu „Revitalizace sběrných míst v sídlišti“.
Starostou bylo odpovězeno, že byla získána a přijata dotace z KHK na přestavbu
kontejnerových stání a tím i zkulturnění těchto nevzhledných plechových přístřešků.
V zimních měsících bude probíhat oslovení dodavatelů, kde je reálné vysoutěžit příznivou
cenu za dílo ve výběrovém řízení. Čerpání dotace je do konce roku 2017. P. Krajniak
apeloval na občany v souvislosti s nebezpečným odpadem. V polovině září proběhl
organizovaný sběr nebezpečného odpadu, který byl dostatečně anoncován. Je zarážející, že
hned po sběru a průjezdu kontejneru obcí někdo ze spoluobčanů odložil nový nebezpečný
odpad ke garážím v areálu Kateřina I. Někteří občané se stále mylně domnívají, že se zde
nachází sběrný dvůr a že je povinností obce tento odpad bezplatně shromažďovat a ukládat.
P. Gult se dotazoval velitele jednotky SDH na pálení např. větví na zahradách. Při pálení
většího množství je nutné tuto skutečnost nahlásit na HZS KHK. Odkaz k vyplnění
formuláře je na www stránkách SDH Radvanice. Pí. Bláhová upozornila na stálé plnění
kontejneru u hřbitova odpadem, který sem nepatří a dá se např. třídit. Zdálo by se, že je
nepravděpodobné, že by se v kontejneru mohl vyskytnout biologický odpad, když
v blízkosti je velkoobjemový kompostér. Ovšem opak je pravdou, opět nepochopitelné,
bohužel. P. Lukášek vyslovil požadavek na účast při inventurách majetku SDH.
Jako tradičně byly v závěru starostou předneseny informace o činnosti obecního úřadu:
- proběhla kontrola hospodaření obce z KHK (audit), bez zjištěných chyb,
- volby do zastupitelstva KHK (v tomto zasedání šlo o přípravnou fázi, v současné době
je již po volbách,
- silnice Studénka, nástup dle smlouvy, ukončení taktéž v termínu,
- kontrola OPP z probační a mediační služby, výkon alternativního trestu u obce,
- v projektu VPP ukončila činnost další osoba, nyní 1 pracovník u obce,
- opatrovnictví, 1x probíhá předání na město Hradec Králové, 1x soudní líčení z důvodu
odvolání se (prozatím odročeno),
- proběhl sběr nebezpečného odpadu v obci,
- sběr papíru ZŠ a MŠ Radvanice.
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání.
Listopadové zastupitelstvo obce Radvanice se bude konat 24. 11.
2016 od 18.00 hod.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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OPRAVA CAS TATRA 148
V průběhu měsíce září byla dokončena rekonstrukce výjezdové techniky jednotky SDH
Radvanice – CAS 32 TATRA 148. Celkové náklady na tuto opravu dosáhly částky 200.000
Kč. Na dotacích od Královéhradeckého kraje bylo získáno 110.000 Kč.

Projekt „Rekonstrukce požární techniky typu CAS 32 TATRA 148“ byl
realizován za finanční podpory v rámci
dotačního programu Královéhradeckého
kraje.
Tomáš Němec, starosta obce

OPRAVA KOMUNIKACE NA STUDÉNKY
V průběhu měsíců září a října byla prováděna firmou REPARE TRUTNOV, s.r.o.
oprava komunikace do místní části Studénka. Plánované celkové náklady na tuto opravu
dle smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou by měly dosáhnout částky
2.199.318,39 Kč. Na dotacích z fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR bylo získáno
890.146 Kč a z fondů Královéhradeckého kraje bylo získáno 600.000 Kč. K přesnému
vyúčtování dojde po předání díla a ukončení projektu.

Projekt „Oprava místní komunikace Radvanice do místní části Studénka“
byl realizován za finanční podpory v rámci dotačních programů
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Královéhradeckého kraje.

Tomáš Němec, starosta obce
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Liskovská Irena

90

Matěnová Jarmila

85

Hořanský Zdeněk

81

Andrejčák Michal

75

Semelková Jitka

65

Cinka Jiří

60

Farská Eva

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

ZPRÁVA PREVENTISTY OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám připomněl pár slov o prevenci v naši obci a připomněl některé
předpisy a opatření spojené se zimním obdobím.
Během letošního léta bylo jako v minulém roce poměrně velké sucho, ale nebylo
vyhlášeno hejtmanem našeho kraje žádné zvýšené opatření. Ale i přesto jsme s preventistou
SDH Lukášem Dufkou, prováděli kontroly dodržování protipožárních opatření a předpisů.
Během našich kontrol jsme se nesetkali s žádným přestupkem, a za to bych chtěl všem
občanům a chalupářům poděkovat.
Díky tomu byly v katastru obce jen dva malé požáry. První požár byl trafostanice na
Dolních Radvanicích, způsobeno technickou závadou, a druhý požár byl lesní, malého
rozsahu a pravděpodobná příčina – nedbalost.
Díky výměně kontejnerů ve Slavětíně nám ubyly požáry velkoobjemového kontejneru,
a doufáme, že to bude trvalý stav.
Při kontrolách bytového fondu, došlo ke zlepšení v dodržování vyhlášky č.23/2008 Sb.
“O technických podmínkách požární ochrany staveb“, zejména k odstraňování předmětů
z chodeb. Na těchto chodbách nesmí být žádné předměty (botníky, skříně, květináče,
apod.). Proto je potřeba dodržovat všechna opatření nařízené firmou BYTY s.r.o..
Pokračování na str. 6.
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Dále nám dovolte připomenout na začátku topné sezony, že je nutné dodržovat vyhlášku
č. 34/2016 Sb. „O čištění, kontrole a revizi spalinové cesty“. Dle této vyhlášky je povinnost
provádět pravidelné čištění spalinové cesty a to nejméně 3x za rok při celoročním provozu
a 2x za rok pří sezonním užívání, a to buďto sám nebo kominíkem. 1x za rok je povinnost
provést kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou v oboru kominictví a dobře
schovat doklad o provedené kontrole.
Jelikož se nezadržitelně blíží období Vánoc, žádáme občany, aby v této době věnovali
zvýšenou pozornost při zapálení adventních svíček a svíček na vánočních stromcích a
hlavně je nenechávali bez dozoru. Zároveň dejte pozor na co pokládáte věnce a dbejte na
dostatečnou vzdálenost od hořlavých předmětů.
Kdyby někdo potřeboval naši radu, není problém se na nás obrátit, rádi pomůžeme.
Přejeme všem našim občanům krásné vánoční chvíle, aby nezavdali
žádnou příčinu k požáru a aby nepotřebovali služeb našich hasičů.

Milan Dufka,
preventista obce

POMOC PEPÍČKOVI
Po tragické události, která zasáhla jednoho z našich členů a na popud
občanů, se náš hasičský výbor rozhodl pomoci. Tím vznikla akce „Pomoc
Pepíčkovi“.
Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli a přispěli jste.

S vaší pomocí bylo vybráno 9 551,- Kč.
Pokladničky byly otevřeny dne 14. 10. 2016 v 15:00 h za přítomnosti paní J.
Burdychové, paní R. Mihulkové a paní J. Čeřovské.
Po spočítání jsme kontaktovaly tatínka. Sdělil nám, že se před Vánocemi budou
stěhovat do většího bytu. Poté vás budeme informovat, co se za vybrané peníze zakoupilo,
čím jste přispěli Pepíčkovi do nového
života.
Ještě jednou bych za SDH
Radvanice chtěla poděkovat všem
zúčastněným.
Renata Mihulková,

jednatel SDH Radvanice
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STŘÍPKY Z HASIČSKÉHO KROUŽKU
1. 10. 2016 přivítala obec Třebihošť nejen partu našeho hasičského
kroužku, ale i ostatní hasičské děti z celého okresu Trutnov. Konalo se zde
podzimní okresní kolo ZPV- závod požárnické všestrannosti. Děti
v pětičlenných hlídkách běží 3km a postupně plní různé úkoly na
stanovištích: střelba ze vzduchovky, uzlování, překonání překážky po
vodorovném laně, požární ochrana, základy první pomoci, topografie. Náš kolektiv vyslal
na trať jednu hlídku starších - Adama Zachovala, Nikolu Zubričanovou, Báru
Zachovalovou, Karolínu a Natálku Lukáškovi, dvě hlídky mladších. První hlídka Veronika Paťavová, Sabina Ciroková, Bára Záveská, Kateřina Burdychová, Klára
Machatová…… a druhou ve složení Jan Záveský, Matyáš Machata, Tereza Doulíková,
Denis Doulík a Maruška Matěnová. Všichni se svých úkolů zhostili se ctí. Opravdu se moc
snažili a do jarního okresního kola urvali cenné body za pořadí svých hlídek. Starší místo
jedenácté a mladší místo třinácté. Dětem patří obrovská pochvala za snahu a výkony.
Pokračujeme v přípravě na další závody. Počasí nám moc nepřeje. Potřebovali jsme si
několikrát zkusit zapojování hadic, rozdělovače i proudnice. V pátek před osmým říjnem
konečně neprší i sluníčko vyšlo. Trénujeme a v sobotu 8. 10. 2016 se účastníme prvního
závodu v šedesátkování nového ročníku seriálu okresní odborné rady mládeže okresu
Trutnov a to v Horním Lánově.
Za velice chladného počasí absolvujeme šedesát metrů překážek jednotlivců a to poprvé
podle nových pravidel. Někteří běželi šedesátku poprvé v životě, tak na ně ta lepší místa
teprve čekají. Domů si každý odváží umístění a zapisuje první body do celkového sčítání
v oborníkovi. Kategorie „Přípravka“: Matyáš Machata 7. místo, Jan Záveský 12. místo,
Maruška Matěnová 15. místo, Anička Záveská 22. místo. Kategorie „mladší dívky“ : Bára
Zachovalová 6. místo, Natálie Lukášková 8. místo, Sabina Ciroková 16. místo, Karolína
Lukášková 24. místo, Veronika
Paťavová 28. místo, Kateřina
Burdychová 26. místo, Bára Zaveská
46. místo, Klára Machatová 52. místo,
Tereza Doulíková 53. místo. Denis
Doulík soutěžil poprvé v kategorii
„mladší chlapci“. Nikola Zubričanová
kategorie „starší dívky“ 8. místo z 36
zúčastněných. Adam Zachoval kategorie
„starší chlapci“ 6. místo z 32
startujících. Všem blahopřejeme
a těšíme se na jarní kola, kterým bude
předcházet příprava v tělocvičně.
vedoucí hasičského kroužku
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DOŽÍNKY
V pátek 16. 9. se konala
v Hradci Králové zemědělská
výstava Dožínky 2016.

Této akce, jejíž součástí jsou
soutěže, ukázky chovu, prezentace
a prodej zemědělských výrobků,
se s naší školou už několik let
účastníme. Letos bylo přihlášeno
celkem 51 žáků od 6. do 9. třídy,
kteří plnili různé úkoly (např.
třídění odpadu, ekologie, kvíz
o hospodářských zvířatech, otázky
ohledně včelstev a využití jejich
produktů, rozpoznávání
zemědělských plodin apod.).
Za správně splnění získávali
razítka, přičemž po dosažení 12
razítek mohli své lístky odevzdat
do závěrečného slosování. Po
splnění úkolů následovala možnost
zakoupit si produkty zemědělského
hospodářství, občerstvit se nebo
navštívit různé atrakce. Akce se
nám včetně počasí vydařila
a užili jsme si všichni krásný
zářijový den.

ŠKOLENÍ MZ
V pátek 2. 10. 2015 se žáci ZŠ Radvanice
v rámci volitelného zdravotnického kroužku vydali
na školení mladých zdravotníků do Trutnova, na
Paradráhu...takto začala článek vloni naše
kolegyně Mgr. Čáslavská. A letos to zbylo na
mně... :-)
Letošní rok, v pátek 7. října, se školení opět
konalo v Trutnově, ale vzhledem k nestálému
počasí byla celá akce přesunuta do prostor SLŠ
v Trutnově. Díky panu Kremlíkovi, který mi
pomohl dopravit žáky naší školy na tuto akci, jsme
tak mohli úspěšně absolvovat celé školení mladých
zdravotníků.
Akce byla perfektně připravena a žáci si
odnesli mnoho poznatků
a hlavně praktických
zkušeností. Učili se
obvazovat, zastavovat
tepenné a žilní krvácení,
ošetřovat úrazy – zlomeniny,
uřezané prsty a neposlední
řadě i umělé dýchání z út do úst s masáží srdce.
Věřím, že vše poté využijí ve zdravotnickém
kroužku, který letošní rok povede paní Mgr.
Matěnová, a třeba někdy pomůžou zachránit
zdraví či lidský život i doopravdy, i když
samozřejmě nikomu nic špatného nepřejeme
a nechceme přivolávat. Ale štěstí přeje
připraveným!

zastupující zdravotník ,

Mgr. Pavel Hrubý
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Vážení rodiče, přátelé školy, obyvatelé Radvanic,
jako každoročně se na naší škole od října rozbíhá volnočasová činnost žáků – tedy
kroužky. Nabídku volnočasových aktivit sestavujeme podle zájmů, možností a schopností
našich kolegů – pedagogů. Často totiž slýchávám, že je to málo, nebo není žádný kroužek
pro malé, popřípadě: „když můj kluk chce do dvou kroužků, tak je to vše v jednom dni a to
je hrozné…“
Uvědomte si, prosím, že tuto aktivitu všichni pedagogové nabízejí z vlastní dobré vůle.
V našich pracovních smlouvách a povinnostech není nic, co by nás zavazovalo k této
činnosti. Kroužky vedeme dobrovolně a ve svém vlastním volnu. Chceme tím nabídnout
něco více našim žákům, kteří by jinak museli za vším dojíždět do okolních měst. A my
všichni dobře víme, že je to časově a finančně velmi náročné. Z naší školy je do vedení
kroužků zapojeno 9 pedagogů, tj. 90% z pedagogického sboru! Domníváte se, že toto
procento zapojení najdeme i v Trutnově či v jiném velkém městě? Je mi pak opravdu
smutno, že kritické věty uvedené výše slýchávám. Navíc mě zaráží i to, že oněch 150 Kč
(platba za kroužek na celý školní rok) z některých rodičů páčíme i půl roku….
Proč ale toto vše tak obsáhle píšu... Nejen proto, abyste měli tuto základní informaci,
ale také proto, abych vás, rodiče, přátele školy, obyvatele Radvanic vyzval k tomu, abyste
se přidali k nám, tedy zvážili možnost vedení nějakého kroužku i vy, kteří chcete pracovat
s mládeží, vy, kteří máte našim žákům co nabídnout, Vy, kteří víte, že čas vložený do
našich dětí je tou nejlepší investicí. Nabízíme prostory, finanční ohodnocení, nabízíme
pomoc… zatím ale nemáme moc komu… Až na čestné výjimky!
Touto cestou bych chtěl velmi poděkovat panu Karlu Láskovi, který pro naši školu
již několik let pracuje jako vedoucí modelářského kroužku! Děkuji také všem, kteří už
zapojují naše děti do volnočasových aktivit, jako jsou fotbal, hasiči, turistika…. Pokud
jsem na někoho zapomněl, omlouvám se a těším se na hojnou spolupráci, která zabaví naše
žáky a přivede je ke smysluplnému trávení
Mgr. Robert Hager, ředitel školy
volného času.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Tímto zvu všechny rodiče našich žáků na třídní schůzky (dále je TS), které se
konají 24. 11. 2016. Pro první stupeň je začátek stanoven na 15.30 hod a stejný čas
platí i pro rodiče vycházejících žáků, tedy deváťáků!!!!!! Druhý stupeň začíná TS
od 16.00 hod.
Na TS deváťáků zvu i samotné žáky, a to vzhledem
k tomu, že na začátku těchto schůzek vystoupí výchovní
Mgr. Robert Hager,
poradci z okolních středních škol a učilišť s představením
ředitel školy
svých škol.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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VOLBA POVOLÁNÍ
Máte zajímavé povolání? Pochlubte se našim
žákům!
Žáci posledních ročníků základní školy stojí téměř vždy, samozřejmě spolu se svými
rodiči a blízkými, před nelehkým rozhodnutím: Kam dál? Na jakou školu? Čím chci být???
Dětská přání a představy (kosmonaut, popelář, prodavačka v hračkárně...) už asi u většiny
vzaly za své a teď je třeba vzít rozum do hrsti a udělat ten zásadní krok správným
směrem... Řešit tato rozhodnutí může být snazší díky předmětu Volba povolání nebo
různým veletrhům středních škol. Ale nabízí se ještě další možnost – osobní příklad. Proto
se obracíme na vás: Co vy, nechcete těmto dětem pomoci? Máte zajímavé zaměstnání?
Baví vás vaše práce a chtěli byste s ní seznámit žáky naší školy? Pokud jste na předchozí
otázky odpověděli ANO, jste právě těmi, které chceme tímto článkem oslovit a požádat o
představení vašeho povolání žákům. Formu, způsob provedení (beseda, ukázka výrobků,
prohlídka pracoviště... apod.) necháme na vás a vašich možnostech. V případě vašeho
zájmu nám zavolejte, napište nebo se prostě zastavte ve škole. Těšíme se na vás a vaše
prezentace povolání!
Mgr. Robert Hager, ředitel školy

ŘEDITELSKÝ DEN
Oznamuji, že na den 18. 11. 2016 jsem vyhlásil volný den dle §24 odst. 2 zákona
561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání).
Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup –
www.zsradvanice.cz
Zákonní zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v žákovských
knížkách.
Provoz v MŠ beze změny.
Mgr. Robert Hager, ředitel školy

ZPRÁVIČKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Koncem listopadu nebo začátkem prosince proběhne v mateřské škole informativní
schůzka ohledně lyžování v MŠ. Podle sněhové nadílky a připravené sjezdovky na
lyžařském vleku na Studénkách. Rodiče budou včas informováni. Sledujte nástěnku v MŠ.
Renáta Kašparová

Děkujeme.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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Vás srdečně zve na „Adventní tvoření“
Kde: v jídelně ZŠ
Kdy: 29. 11. 2016 v 15,00 hodin
Program: pečení štědrovníčků (minivánočka), výroba ozdob
z vizovického těsta. Vyrábění adventních věnců.
S sebou: koření (hřebíček, skořice, badyán…).
Budete-li si tvořit adventní věnec poskytneme přírodniny, ostatní si
prosím přineste -korpus (základ věnce), zápichy a svíčky, ozdoby a mašle.
Vstupné dobrovolné.
Pro vás a vaše děti je opět připraveno malé pohoštění.

Těšíme se na vás!

!

Diakonie Broumov,

sociální družstvo

➢ Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
!

➢ Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

7. 11. 2016 od 8:00 do 17:00 hod.
8. 11. 2016 od 8:00 do 14:00 hod.

dne: 7. - 8. 11. 2016

Sbírka se uskuteční:

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➢ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
➢ nábytek
➢ znečištěný a vlhký textil

čas:

místo: Obecní úřad Radvanice, přízemí - vlevo

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 724 060 712, 739 999 112

LISTOPAD 2016
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LOUPEŽNÍCI Z BREND NA BRUNTÁLSKU
Na začátku září bylo našemu turistickému oddílu mládeže nabídnuto,
že se můžeme společně s dospělými členy našeho Klubu českých turistů
účastnit třídenního výletu na Bruntálsko. Obsadili jsme polovinu
autobusu a v pátek ráno vyrazili z Radvanic.
Jeli jsme do Úpice, kde nastoupili další děti a dospělí. Ještě jsme
přibrali v Batňovicích, Rtyni a Zbečníku další účastníky a v plném
počtu vyrazili směrem na Moravu. Nejprve jsme navštívili skanzen ryžování zlata
v Zlatých horách. Zde si všichni mohli zkusit vyrýžovat „svoje“ zlato. Po prohlídce jsme
jeli na parkoviště pod Biskupskou kupu a odtud vystoupali k rozhledně na vrcholku.
Vystoupali jsme i na rozhlednu a kochali se pohledem po okolí. Po sestupu k autobusu jsme
již vyrazili do Bruntálu, kde jsme měli zajištěný nocleh, večeře a snídaně. Po ubytování
jsme ještě vyrazili na večerní procházku po Bruntálu a pak již na kutě. Ráno jsme jeli
nejprve na hrad Sovinec, kde jsme s průvodkyní prošli celý hrad a někteří z nás vystoupali
i na věž. Odtud jsme pokračovali do Šternberku, kde jsme si prohlédli zámek. Ve městě
právě probíhali závody automobilů do vrchu, a tak jsme měli možnost vidět mnoho
různých modelů závodních automobilů. Po návratu do hotelu Slovan a krátkém odpočinku
ještě někteří vyrazili do večerního města.
V neděli jsme již zamířili k domovu se zastávkou na Dolní Moravě. Tam jsme
sedačkovou lanovkou vyjeli na vrchol sjezdovky, kde stojí nově zbudovaná Stezka do
nebe. Tato mohutná stavba 50 metrů vysoká je velmi zajímavá a cestou nahoru mohli
odvážlivci zkusit trochu adrenalinu při zkratkách do vyššího patra vystoupáním síťovaným
tunelem s pohledem až na zem. Až na vrcholu byl krásný výhled a opět síť, na kterou se
dalo postavit, a pod námi byla 50 metrová hloubka. Někteří si pak zkrátili cestu dolu
nejdelším suchým tobogánem dlouhým 100 metrů. Byl to zážitek, na který budeme dlouho
vzpomínat. Po
návratu k autobusu
jsme pak vyrazili
k domovu, kam
jsme dojeli večer.
Počasí nám
velice přálo a tak se
nám výlet společný
s dospělými velice
líbil a těšíme se na
další.
Míla Dubnová,
vedoucí TOM

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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AKCE V PENSIONU RADVANICE
Halloween 2016 – 29. 10. 2016 od 16 hodin – tradiční dlabání
dýní, které si můžete odnést domů, strašidelná stezka pro děti i
dospělé, soutěže pro děti. Pořádá VOX Radvanice z.s. za podpory
obce Radvanice
Radvanický míč 2. ročník 2016 – 19. 11. 2016 od 9 hodin ve víceúčelovém sále Pensionu
Radvanice – NOHEJBALOVÝ turnaj smíšených družstev. Pořádá VOX Radvanice z.s. za
finanční podpory Královéhradeckého kraje a Svazku obcí Jestřebí hory.
Taneční odpoledne nejen pro seniory – 19. 11. 2016 od 15 hodin v Pensionu a
Restauraci Radvanice, pořádá VOX Radvanice z.s. Hudba, tanec, zábava.
STROM splněných přání 26. 11. 2016 od 15 hodin ve společenškém sále Pensionu
a Restaurace Radvanice. Bohatý vánoční program. Jedná se o
Roman Lindauer
charitativní akci. Pořádá VOX Radvanice z.s.

SDH NABÍZÍ
Blíží se období, kdy se na naše děti přijde podívat Mikuláš se svou
družinou. Pokud si přejete, aby navštívili i vaši rodinu, objednejte se včas.
Julie Burdychová

Tel: 605953678, 608519332

JAK SE PEKLO PROBOUZÍ
Měděný důl Bohumír objevil ve svých podzemních chodbách
PEKLO, které se hříšné veřejnosti otevře 16.-17. 11. 2016 (16. pro
organizované skupiny, 17. pro veřejnost).
Pojďte si s čerty vyzkoušet jejich každodenní činnosti, poznat samotného pána pekel Lucifera a nebo dokonce obehrajte čerta v kostkách!!
Rezervace nutná!!
Prohlídky s čerty: v 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h (další
časy po dohodě).
Vstupné 50,-/dítě, dospělí
Rezervace na tel. 499 829 842, 724 805 646
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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re l i ab l e p art n er

Divize stavební konstrukce Jívka
www.gemec.cz

Jívka 187, 542 13

přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozici

obsluha CNC pálicích strojů
Požadujeme : základní čtení výkresové dokumentace,
vyučení v oboru nebo praxe
Zdravotní způsobilost, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost,
schopnost samostatné práce, ochota učit se novým věcem

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

re l i ab l e p art n er

Divize stavební konstrukce Jívka

www.gemec.cz

Jívka 187, 542 13

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

LISTOPAD 2016
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EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL

Základní neodkladná resuscitace
& automatizovaná externí defibrilace
Zkontrolujte vědomí
Jemně postiženým zatřeste
Hlasitě jej oslovte: „Jste v pořádku?“

Pokud nereaguje
Zprůchodněte dýchací cesty a zkontrolujte dýchání

Pokud nedýchá normálně
nebo nedýchá vůbec

Pokud normálně dýchá

Volejte 155 & přineste AED
(pokud je k dispozici)

Okamžitě zahajte resuscitaci
Položte svoje ruce na střed hrudníku
postiženého a proveďte 30 stlačení hrudníku:
t Hrudník stlačujte do hloubky alespoň 5 cm
frekvencí nejméně 100/min
t Obemkněte svými rty ústa postiženého
t Plynule do nich vdechujte,
dokud se nezvedne hrudník
t Jakmile hrudník klesne, vdech zopakujte
t Pokračujte v resuscitaci

*
Otočte postiženého do
zotavovací polohy na boku
t Volejte 155
t Neustále kontrolujte, zda
normálně dýchá

KPR 30:2

Zapněte AED & nalepte elektrody
Postupujte neprodleně podle hlasových pokynů přístroje
Nalepte jednu elektrodu pod levé podpaží
Nalepte druhou elektrodu pod pravou klíční kost, vpravo od hrudní kosti
Pokud je na místě více zachránců, nepřerušujte KPR během nalepování elektrod

Odstupte & proveďte defibrilaci
Postiženého by se nikdo neměl dotýkat:
- během analýzy srdečního rytmu
- při defibrilačním výboji

Resuscitaci ukončete, pokud se postižený začne probouzet (hýbe se, otevírá oči a normálně dýchá).
Pokud zůstává v bezvědomí a normálně dýchá, otočte jej do zotavovací polohy*.
www.erc.edu | info@erc.edu - www.resuscitace.cz
Vydáno v říjnu 2010. European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Referenční číslo: Poster_10_BLSAED_01_01_CZE Autorská práva: European Resuscitation Council

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.
MUDr . Ladislav Záveský

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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