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Informace z 27. zasedání zastupitelstva obce
První letošní zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve čtvrtek 26. 1. 2017.
Plán tohoto zasedání byl možná vzhledem k přelomu roku programově skromnější,
ovšem právě přelom roku nám nabídl možnost projednat předběžné výsledky hospodaření
obce za rok 2016. Podle předběžného výkazu obec hospodařila s příjmy 16.359.128,62
Kč a výdaji 12.992.274,81 Kč. Předběžně lze konstatovat, že hospodaření obce Radvanice
za rok 2016 skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši 3.366.853,81 Kč.
Financováním jsou pokryty úvěry a to částkou 815.000 Kč. Lze tudíž říci, že v součastné
době je rezerva, která pro nás bude letos důležitá, navýšena na 2.551.566,72 Kč.
Dalším bodem jednání bylo vyúčtování poplatků za sběr, svoz a likvidaci
komunálního odpadu za rok 2016 a v této souvislosti i kontrolní zpráva o nakládání
s komunálním odpadem na území obce Radvanice. Oba tyto body přednesl místostarosta
obce Štefan Krajniak a blíže se tyto informace dočtete v jeho článku. Jisté je, že výsledky
se díky stálé práci místostarosty v této problematice blíží ke zlepšenému hospodaření
a dalšímu přiblížení se vyrovnanému rozpočtu v této problematice.
Obsáhlejším bodem bylo projednání přijatých žádostí o finanční podpory, zahrnuté
do části různé. Neschváleno bylo poskytnutí finanční podpory spolku Chalupění, z.s.,
Domovu pro seniory Pilníkov a Diakonii Českobratrské církvi evangelické Vrchlabí.
Podporu obce naopak získal LKM Rapid Radvanice na akci Radvadráha VIII ve výši 3.000
Kč a Oblastní charita Trutnov na zajištění péče o imobilní spoluobčany částkou 20.000 Kč.
V diskusi p. Trejtnar vznesl dotaz na možnost opravy sjezdu ze silnice II/301 směrem do
areálu bývalého dolu Kateřina II. Starostou bylo odpovězeno, že při opravách výtluků byl
požádán správce komunikace a část sjezdu již byl opraven. Bude snahou opravit i další část
a to novým požadavkem na správce, popř. spoluúčastí obce a firem v prostoru
podnikajících.
P. Mádr se dotazoval na úpravu běžeckých stop svazkem SOJH a na dostupnost či
nedostupnost záchranných složek v lokalitě Jestřebích hor. Jeho konkrétní zkušenost
vyplývala ze záchranné akce při těžkém úraze u Slavětínské rozhledny. Toto je spíše otázka
na systém dostupnosti záchranných složek a jejich vybavení do hůře přístupného terénu
v místní lokalitě. Jako případné řešení se nabízí varianta oslovit prostřednictvím správce
běžeckých stop pro nás spádovou Báňskou záchrannou službu v Odolově a požádat o
vyjádření se k vybavení v těchto konkrétních případech. Cílem je tuto složku podpořit
v případných úvahách o dovybavení technikou do terénu. Nelze ovšem srovnávat službu
v Odolově s Horskou služkou. Pro tyto účely jsou speciální složky IZS vybaveny
vrtulníkem s podvěsem.
Pokračování na str. 3.
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Tradičně v závěru starosta informoval o činnosti úřadu obce. Informace se týkaly:
- plánu akcí 2017, který byl publikován a zaslán na SOJH (možno doplňovat termíny,
plakáty budou zároveň zasílány a publikovány na stránkách SOJH),
- vyhlášky o rušení nočního klidu, která byla právním rozborem MV ČR odsouhlasena,
- vyhlášené dražby bývalého provozního objektu Kateřina II., která se uskuteční
v prostorách FÚ Trutnov 28. 2. 2017,
- účasti na výroční schůzi KČT,
- poděkování za Tříkrálovou sbírku – Oblastní charita TU, kde letošní sbírka vynesla
6.252 Kč od občanů Radvanic,
- informace o daru škole od firmy Na Hranici spol. s r.o. – 20.000 Kč,
- nabídky bytů k pronájmu společností BYTY Radvanice s.r.o.,
- informativní schůzky s nájemníky č.p. 230, 231 o připravovaném převodu bytových
jednotek do vlastnictví nájemníků plánované na 1. 2. 2017,
- nabídky volného pracovního místa na pozici údržbář obecních objektů a veřejných
prostranství.
Tomáš Němec, starosta obce

REKONSTRUKCE ULICE PETŘÍKOVICKÁ
Realizace této akce se po několika desetiletích odkládání stává skutečností. Nebude to
ovšem jednoduchá záležitost a určitě přinese i spoustu komplikací. Tou hlavní komplikací,
která nás zajisté nemine, bude úplná uzavírka komunikace II/301 v rekonstruovaném
úseku.
V půlce února jsem byl se starosty okolních obcí součástí informativní schůzky ohledně
právě zmíněné rekonstrukce ulice Petříkovická - Trutnov, úseku od elektrárny směrem
k označení konec obce Trutnov – jedná se o 1,065 km. Hlavním cílem pro nás, jakožto
dotčené obce, mělo být získání informací o připravovaných omezeních na komunikaci II/
301.
S velikou pravděpodobností již v týdnu od pondělí 20. 2. začne od značky obce Trutnov
po odbočku na Lhotu částečná uzavírka kvůli výstavbě vodovodu a kanalizace. Úsek bude
takto průjezdný kyvadlovou dopravou na semafory. Realizace těchto nutných prací by měla
být provedena do 31. 3. 2017. Zároveň by tímto krokem mělo dojít k přípravě staveniště a
zkrácení plánované úplné uzavírky. Jelikož však stále probíhá řízení o vydání stavebního
povolení, kdy všechny termíny stavby se budou odvíjet teprve od nabytí jeho právní moci,
nelze stanovit pevné termíny realizace akce. Proto lze pouze prozatím nastínit předběžné
informace a termíny, které nemusí být jako definitivní. SÚS KHK by po našich
Pokračování na str. 4.
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intervencích měla následně doložit harmonogram prací a termíny jednotlivých uzavírek,
včetně objízdných tras.
Celý úsek 1,065 km bude rozdělen na dvě etapy. Jako první by měla proběhnout etapa
právě od značky Trutnov po odbočku na Lhotu a jako druhá od odbočky na Lhotu ke
křižovatce u elektrárny v Poříčí. Plánovaná realizace celé stavby je od půlky května až
zhruba do půlky srpna 2017. Omezení se plánují pro:
- linkovou autobusovou dopravu a dopravu firmy Continental, která by měla být
nahrazena vlakovou dopravou ze zastávky Trutnov-střed až do Radvanic,
- nákladní dopravu, která nebude úsekem po celou dobu rekonstrukce moci projíždět
vůbec a bude mít stanovenou objízdnou trasu přes Úpici - Stárkov – Jívku,
- osobní dopravu, která bude zprvu jezdit podle semaforů kyvadlově, při uzavírce
prvního úseku bude úplná a při uzavírce druhého úseku se plánuje objízdná trasa
přes odkaliště do Libče,
- vozidla IZS, která budou mít v případě jejich zásahu zajištěn průjezd stavbou.
Dodavatelem stavby navrženou úplnou uzavírku prvního úseku (od značky Trutnov po
odbočku na Lhotu) pro veškerý provoz po dobu 2,5 měsíce, jsme okamžitě na jednání za
obce zamítli a po dialogu se dohodli, na nejkratším možném termínu uzavření celého
úseku, což bude činit asi tři týdny. Nejspíše se bude jednat o termín 22. 5. - 15. 6. 2017.
Toto je minimální doba pro provedení technologických postupů bezešvým způsobem po
celé šířce vozovky. Při těchto pracích bude možné objet staveniště trasou Jívka – Odolov Malé Svatoňovice - Trutnov.
Souvisejícím problémem však je skutečnost, že se v letošním roce budou zároveň
realizovat tyto stavby:
- dokončování stavebních prací v Náchodě, tzn. kamionová doprava bude vedena jako
loni přes Trutnov,
- rekonstrukce silničního mostu u elektrárny,
- rekonstrukce povrchu silnice od elektrárny v Poříčí do Bohuslavic.
Jak již bylo napsáno, nečeká nás nic příjemného. Budeme se však snažit včas
informovat o nových skutečnostech. Snažili jsme se však pro naše obce dojednat nejkratší
možné lhůty uzavírek, ale určité době se prostě nevyhneme. I stavební firmy mají dané
technologie, které musejí dodržet. Nevýhodou v tomto případě je to, že se jedná o úzkou
silnici (cca 6 metrů šířky), takže postup prací, jaký byl použitý vloni v ulici Polská na 12
metrů široké silnici se v tomto případě prý použít nedá. Odměnou by nám mělo být to, že
odbočením u elektrárny by se kvalita cestování měla výrazně zlepšit, alespoň co se
opravovaného úseku týká.
Tomáš Němec, starosta obce
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KONTROLNÍ ZPRÁVA
Kontrolní zpráva o fungování
systému nakládání s komunálním
odpadem na území obce dle vyhlášky
č.1/2015 v platném znění
Systém nakládání s komunálním
odpadem je v naší obci zaveden od roku
2002 na základě tehdejšího zákona
o odpadech. Systém funguje a splňuje
základní požadavky, které obec od něj
potřebuje. Svozová firma TRANSPORT
Trutnov s.r.o. zajišťuje likvidaci odpadu
pravidelně po celý rok prakticky bez
problémů.
Místní poplatek – výše poplatku byla
v roce 2016 ve výši 550,- Kč na občana
nebo rekreační objekt. V roce 2016 se nám
opět podařilo docílit zlepšení platební
kázně v placení poplatku. Dlužné částky ke
konci roku 2016 jsou za rok 2014 - 2 900,Kč, za rok 2015 – 3 850,-Kč a ke konci
roku 2016 – 10 618,-Kč. Celková dlužná
částka tedy ke konci roku 2016 činí
17 368, což je oproti roku 2015 zlepšení
platební kázně o 15 450,- Kč. Nutno ještě
podotknout, že tato dlužná částka je
vytvořena pouze na poplatcích místních
občanů. Rekreační zařízení mají tento
poplatek do koruny vyrovnán a jsou tudíž
bez dluhů. Samozřejmě, že i v tomto roce
se budeme snažit docílit zlepšení platební
kázně některých občanů, kteří takto
parazitují na úkor těch, kteří tyto poplatky
řádně platí. V tomto směru je i dobrá
spolupráce s firmou BYTY Radvanice
s.r.o., která nemalou měrou přispívá k lepší
vymahatelnosti těchto nedoplatků.
V pravidelných týdenních svozech se
v roce 2016 z obce vyvezlo 219 t odpadu,
což je o cca 64 t méně než v roce 2015.
Radvanický zpravodaj BŘEZEN 2017

V průměru vychází 600 kg
vyprodukovaného odpadu denně/obec
a cca 0,6 Kg/občan/den. Ve srovnání
s rokem 2015 došlo k celkovému poklesu
produkce komunálního odpadu. Což
v celkovém globálu naznačuje, že i třídění
odpadů se podepsalo na konečné hmotnosti
komunálního odpadu určeného na skládku.
V třídění odpadu v obci v roce 2016
nastalo zlepšení. Oproti roku 2015 jsme
vyprodukovali cca o 13,7 t tříděného
odpadu více. Celkem bylo v obci vytříděno
cca 40,7 t a to v tomto složení 19,2 t papíru
(na tom se škola podílí 17 t), dále plast
11,8 t, sklo 9,4 t a nápojové kartony 0,3 t.
V třídění odpadu, ale máme pořád rezervy.
Některé popelnice a kontejnery obsahují až
50% složek tříděného odpadu. Přitom
třídění odpadu má nejen ekologický
význam, ale také nezanedbatelný význam
ekonomický. Výnosy za tříděný odpad
ovlivňují výši poplatku, který za likvidaci
odpadu všichni platíme.
Zpětný odběr elektrospotřebičů.
Občané měli možnost nepotřebné
elektrospotřebiče odevzdávat v průběhu
roku kdykoliv. Elektrospotřebiče ukládáme
v obecní garáži a firma Elektrowin a.s. je
přes SDH Radvanice v rámci programu
„Sbírejte s hasiči“ vykupuje, výtěžek
z tohoto sběru zůstává příjmem SDH,
jelikož tento sběr zajišťují a organizují
svoz jednou ročně po celé obci. Letos se
nám v obci rovněž objevily dva kontejnery
na drobné elektrospotřebiče z domácností,
do kterých je možno vhazovat vše, co má
v sobě elektroniku nebo je elektrické.
Velikost vhazovaných spotřebičů je zde
omezena velikostí vhazovacího otvoru.
Pokračování na str. 6.
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Podnikatelským subjektům obec
nabízí v rámci zavedeného v rámci
zavedeného systému odpadového
hospodářství zapojení se do tohoto systému
na základě smluvního vztahu. Tato služba
je poskytována jako vstřícný krok
živnostníkům a podnikatelům, kteří jsou ze
zákona povinni likvidovat vyprodukovaný
odpad. V této oblasti nastaly změny ke
konci roku 2015, kdy se v rámci změny
zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a
zrušením obecní vyhlášky č.2/2001
uzavřeli s původci nové smlouvy s novými
smluvními cenami. Víme, že ne všichni
živnostníci a podnikatelé působící na
území naší obce jsou do obecního systému
zapojeni. Produkují odpad a přitom
využívají náš systém. Budeme opět do
budoucna tyto původce monitorovat
a v první řadě hledat cestu domluvy
a dohody, pokud však nenajdeme rozumné
řešení, bohužel dojde i na sankce, které
jsme ze zákona oprávněni použít.
Jaké změny nastaly v roce 2016
v odpadovém hospodářství? Počátkem
roku, jak jsem se již zmínil, přibyly po
obci kontejnery na drobné domácí
elektrospotřebiče. V loňském roce se
rovněž posílilo sběrné místo u školy
o jednu popelnici na drobný domácí
kovový odpad. Dále se zrušil
velkoobjemový kontejner na komunální
odpad, který se nacházel v Horních
Radvanicích, tento kontejner byl nahrazen
kontejnery o velikosti 1 100 l. Další přínos
v odpadovém hospodářství pro naši obec,
by měl být v podobě zřízení kompostárny,
o kterou se snaží firma Jaroslav Diviš, ale
nebudeme předbíhat událostem vše je
zatím v jednání a řeší se kolem toho
patřičná legislativa.

Co budoucnost odpadového
hospodářství? Tento otazník je plně v režii
nás občanů. Je to všechno o ukázněnosti
v třídění odpadů. Rok 2016 nám trochu
ukázal, že když se jen trošku chce, tak to
jde a co teprve kdyby se chtělo víc.
Bohužel nedokážeme číst z křišťálové
koule, ale jak jistě sledujete v tisku a ve
sdělovacích prostředcích, naši politici
chystají v odpadovém hospodářství velké
změny. Jednou takovou tou největší, pro
nás uživatele odpadového systému pomocí
skládkování na vyhrazených skládkách, asi
dost zásadní a podstatnou změnou bude to,
že chceme být opět evropštější, než celá
Evropa a naši legislativci nás ženou do
zrušení skládek. Odpad se bude následně
likvidovat pouze jenom ve spalovnách,
kterých je v naší zemi po skromnu, takže
si asi dovede každý spočítat, jak vyjde
nákladově likvidace tuny komunálního
odpadu, když se na místo na skládku do
Bohuslavic, poveze někde do spalovny
v severních Čechách. Musíme proto
doufat, že snad zdravý rozum zvítězí,
nechají se dojet skládky, které jsou již
rozjeté a některé mají kapacity na desetiletí
skládkování. Mezi tím se postaví nové
spalovny a vše se pozvolna a v klidu
převede na spalování komunálního odpadu.
Tak to bylo jen takové nastínění
budoucnosti odpadového hospodářství
nejen pro naši obec. Nic to však nemění na
tom, že by se měl odpad třídit. Čím méně
se případně poveze komunálního odpadu
na spálení tím méně bude obec - potažmo
občan - platit za likvidaci. Dalším
nezanedbatelným přínosem je životní
prostředí, které tím, že třídíme odpady,
šetříme pro nás a další generace.
Závěrem mi dovolte, abych vám
představil pár čísel pro představu a
Pokračování na str. 7.
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motivaci pro ty, kteří ještě netřídí.
Vyúčtování odpadů v jednotlivých letech:
rok 2014 z obecního rozpočtu doplaceno 180.569,- Kč
rok 2015 z obecního rozpočtu doplaceno 84 .095,- Kč
rok 2016 z obecního rozpočtu doplaceno 13.418,- Kč
Peníze, které se ušetří, jsou samozřejmě investovány do rozvoje obce.
Štefan Krajniak, místostarosta obce

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Budská Hana

82

Mičic Emil

82

Vaisarová Radomila

80

Kostičová Jana

70

Poliačková Jarmila

65

Hrdličková Jindřiška

65

Kinclová Ivana

50

Zsigo Kamil

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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PŘEDNÁŠKA O PARKOURU
Dne 21. 1. 2017 navštívil základní školu v Radvanicích Jim Dohnal, který je runnerem,
parkouristou, sportovcem, kaskadérem a hercem. Nejprve žákům přednášel o svém studiu,
poté o své cestě životem.
Vyprávěl například o tom, že ve škole nebyl úspěšným studentem, ale po shlédnutí
videa Davida Belle se rozhodl začít s parkourem. První skoky podniknul venku před
rodným domem a netrvalo dlouho a začal spolupracovat se skupinou Sans Encombre.
Ve škole Jim žákům vysvětloval svůj pohled na svět, důležitost pohybu a sportu, popisoval
správný životní styl. Také předvedl několik skoků, například backflip, gainerflip a
doublekong. Poté si pozval několik žáků, aby si lehli na zem a tyto žáky přeskočil. Nutno
podotknout, že délka ležících dětí činila cca 3 m. Děti byly z přednášky nadšené, vyžádaly
si autogramy.
Jim spolupracuje s HTC, Adidas Originals a dalšími. Přidal se k týmu Zabil.cz,
složeného z profesionálních sportovců. Propaguje životní styl extrémní zábavy a kromě
jiných úspěchů má i pravidelný
pořad na Óčko TV. V roce
2012 založil projekt
ArtMoving, ve kterém vytváří
příležitosti pro další sportovce,
aby měli lehčí cestu k úspěchu.
Je také jediným
sponzorovaným runnerem
v ČR a jeho sponzorem je Gshock. Má také zkušenosti z
filmového prostředí
a reklamních kampaní.
Myslím, že návštěva Jima
Dohnala v základní škole
v Radvanicích byla prospěšnou
akcí, dětem ukázala, jak je
důležité sportovat a zdravě žít.
Za ZŠ

Eva Vlková
Radvanický zpravodaj BŘEZEN 2017
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CELOŠKOLNÍ PROJEKT “KAREL IV.”
V pátek 27. ledna jsme se uspořádali na základní škole projektový den. Tentokrát byl
věnovaný 700. výročí narození jedné z největších postav nejen našich, ale i světových dějin,
„Otci vlasti“, proslulému českému králi a římskému císaři Karlu IV.
Během projektu byli žáci 2. až 9. třídy rozděleni do 18 -ti
malých skupin, záměrně věkově rozlišných. Účelem projektu
bylo nejen všechny seznámit s osobou a dobou Karla IV., ale
také přirozeným způsobem prohloubit mezi žáky vzájemnou
pomoc, spolupráci, rovněž také koordinaci při činnostech a
respektování věkových či individuálních odlišností mezi členy
ve skupině.
Co se týče náplně projektu, plnili jsme různé úkoly, které
s dobou výše zmíněné světoznámé osobnosti souvisely. Jako
motivační video jsme shlédli krátké pořady z populárního cyklu
„Dějiny národa českého“. V bloku výtvarném jsme kreslili,
vybarvovali hrad Karlštejn, korunovační klenoty a vyráběli z papíru královskou korunu,
v bloku věnovaném jazykům jsme vymýšleli a dotvářeli básně, překládali texty do
angličtiny nebo psali proslovy k osobě Karla IV. V zeměpisné části nás čekala práce
s mapami a územím tehdejšího českého království, v části dějepisné pak celkové
seznámení se se středověkem. Rovněž tělocvičné úlohy, při kterých jsme si například
zahráli hru „Sejmi svého rytíře“ nebo počítali kliky, měřili sílu a výdrž (jako inspirace nám
posloužila fyzicky velmi zdatná manželka císaře Karla IV. Eliška Pomořanská), se setkaly
s ohlasem ze strany žáků (ale i učitelů). V bloku matematickém jsme podle vzorců a
odmocnin počítali císařovy manželky, v části věnované pracovním činnostem jsme vyráběli
středověké mince - pražské groše a při práci jsme rovněž vyhledávali informace na
internetu, takže i moderní technologie si zde samozřejmě našly své místo na slunci.
Během projektového dne jsme se zkrátka UČILI, i když mnoha žákům to připadalo,
jako že se neučí. Inu, zdání klame ☺ Projektový den se vydařil a můžete se těšit na další!
VZKAZY ŽÁKŮ KARLU IV.:
„Naše vlast už není to, co bývávalo… Už nemáme království, ale republiku… Vystřídalo se
mnoho panovníků, ale v dnešní době vládnou prezidenti…Byl jste rozhodně lepší než ten
současný… Z Vašich pražských grošů máme české koruny…Velice se vyvinuly dopravní
prostředky… Karle, prosíme tě o ochranu naší země... Karle, zařiď větší obchůdek u pana
školníka! Děkujeme ti, že jsi pomohl naší zemi v těžkých dobách… Byl si velice dobrý král
a za vše ti moc děkujeme.“
Mgr. Pavel Hrubý
Radvanický zpravodaj BŘEZEN 2017
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 1. STUPNĚ
31. 1. 2017 se již tradičně na naší škole konala recitační
soutěž.
Žáci soutěžili ve třech věkových kategoriích. Porota ve složení: paní uč. Tomešová,
Bitnarová, Štěpánková a Doležalová měla velmi těžké rozhodování. A jak soutěž dopadla?
I. kategorie – 1.třída
1. místo: Anežka Svobodová
2. místo: Matyáš Polák
3. místo: Kateřina Burdychová
II. kategorie – 2. a 3. třída
1. místo: Denis Doulík
Zuzana Vařáková
2. místo: Michaela Tyšerová
3. místo: Tereza Jurkuczová

Ocenění poroty za II. kategorii získal:
Radek Dlouhý
Laoš Vašíček
III. kategorie - 4. a 5. třída
1. místo: Pavel Tyšer
2. místo: Bára Zachovalová,
Jan Štěpánek
3. místo Magdaléna Ducháčková,
Michal Knotek

Všem žákům děkujeme za pěkný

zážitek a pečlivou přípravu na soutěž.

paní učitelky 1. stupně
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VERNISÁŽ VE ŠKOLE
„Cílem umění je dělat člověka šťastným.“

Michelangelo Buonarroti

Nové pololetí školního roku 2016/17 bylo v naší škole přivítáno v pravdě kulturně.
Hned první únorový den proběhla v odpoledních hodinách vernisáž první školní výstavy
žákovských prací. Tato výstava je shrnutím, průřezem pracemi žáků prvního i druhého
stupně za celého první pololetí. Účast byla opravdu hojná a velice příjemně předčila naše
očekávání. O to větší radost měli všichni ti, kteří se na přípravě vernisáže podíleli, protože
jejich úsilí bylo každým jednotlivým návštěvníkem zúročeno.
V úvodu vernisáže se svým pěveckým umem blýskli někteří žáci z prvního i druhého
stupně s písní “Barvy” dua Svěrák – Uhlíř na rtech. Poté zaznělo několik slov k výstavě
a záhy se rozezněly tóny zobcových flétniček z kroužku paní učitelky Renáty Štěpánkové.
Hudební představení pak uzavřel opět sbor, tentokráte s milou písničkou “Umím prase
zepředu” od stejné autorské dvojice jako na začátku. A nejenže se zpívalo! Zpívané bylo
doprovázeno i kostýmovaným představením – jako na módním molu se divákům předvedla
žirafa, prasátko, jelen, ještěrka, skot a kůň.
Na své si vedle dychtivých diváckých očí a jejich příjemně naladěných uší přišly
i chuťové pohárky zúčastněných – drobné občerstvení, sladké i slané, teplé i studené,
připravovali nejen žáci, ale svým dílem přispěla i školní kuchyně, která dodala vynikající
buchtu.
Součástí vernisáže bylo také hlasování o největšího umělce – pro každého návštěvníka
byl připraven hlasovací lístek s pěti políčky pro pět jmen autorů nejlepších vystavených
obrázků. A jak hlasování dopadlo?
Za první stupeň:
Za druhý stupeň:
1. Adéla Čermáková
1. Ester Truxová
1. Zuzana Vařáková
2. Jana Kroupová
1. Šimon Kult, Amálie Mihulková
3. Ondřej Vojáček
Nutno konstatovat, že výše zmínění výherci byli mile překvapeni i sladkou odměnou.
Vernisáž první školní výstavy proběhla vskutku báječně a ve velice příjemném duchu.
Nezbývá tedy než ještě jednou poděkovat všem, kteří při přípravě přiložili ruku k dílu,
ať už stran organizace, instalace, hudební produkce nebo zásobování. Byli jimi – Renata
Štěpánková, Mgr. Olga Matěnová, Ing. Iljana Jirmanová, Mgr. Robert Hager, Mgr. Věra
Doležalová, Mgr. Hana Bitnarová, Mgr. Taťáňa Tomešová a žáci, kteří trpělivě zkoušeli
a nacvičovali na hudební a pěvecké vystoupení.
Na závěr bych ještě ráda popřála všem žákům, aby jim to i nadále pěkně malovalo,
kreslilo, zpívalo a hrálo, a také všem ostatním, aby nám vydrželo nadšení a chuť podobné
akce pořádat.
„Dětství, láska a umění, to je to, co dává
lidskému životu smysl.“ Vladimír Křivánek
Radvanický zpravodaj BŘEZEN 2017
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SVĚTOVÝ DEN MANŽELSTVÍ
Na základní škole jsme se v rámci pravidelného připomínání světových dnů věnovali
Světovému dni manželství. Tento se slaví vždy druhou neděli měsíce února.
K této příležitosti jsme připravili neobvyklou školní nástěnku. Jejím tématem byly
sňatky a jejich statistiky, výročí a oslavy svateb. V informační části bylo zmíněno také
téma rozvodů, které se bohužel týkají více jak poloviny uzavřených manželství.
Nejčastějšími důvody pro konec manželství jsou uváděny rozdílné povahy partnerů,
odlišné názory na život, nevěra, přílišná dominance (prosazování) jednoho partnera,
závislosti (alkohol, kouření apod.) a násilí spolu s psychickým šikanováním (ze strany
mužů, ale i žen).
Žáci druhého stupně byli osloveni v anketě, aby se vyjádřili ke dvěma otázkám. První se
týkala vlastností, které by měl mít jejich budoucí partner, a ve druhé jsme zjišťovali, co by
naopak u partnera nikdy netolerovali, „nezkousli“.
V odpovědích byly zpočátku patrné rozdíly mezi chlapci a dívkami. Zatímco pro
chlapce je nejdůležitějším kritériem vzhled (krása, atraktivita) následovaná láskou a
přáním, aby partnerka byla hodná, u dívek byly výsledky jiné. Na prvním místě je přání,
aby byl partner hodný, poté milý a slušný, rovněž věrný, pracovitý a se smyslem pro
humor. Pouze tři dívky uvedly, aby vypadal trochu k světu.
Co se týče druhé otázky, zde byly kupodivu odpovědi chlapců
i dívek prakticky stejné. Více jak tři čtvrtiny odpovídajících
uvedly, že by nikdy netolerovali partnerovu nevěru a lhaní. Tyto
dva požadavky se umístily suverénně na prvních dvou pozicích
a to i přesto, že v dnešní celkově uvolněné době nevěru ve
svazku přiznává dle průzkumů kolem 60% mužů a 40% žen.
Další místa s velkým odstupem zaujaly agresivita, vulgárnost a
lenost. Zmíněny byl také různé závislosti (alkohol, cigarety
apod.), které někteří žáci rovněž považují za nepřijatelné. Na druhou stranu např. žárlivost
uvedli jen dva tázaní. Co z výsledků školní ankety vyplývá? I přes pár povětšinou
chlapeckých vtipných odpovědí (nesmí být negramotná, nesmí být blbá, neměla by dělat
dlouhodobé nákupy, měla by vařit teplé večeře, nesmí být líná a válet se doma, nesmí být
protivná…) se ukázalo, že starší žáci a žákyně se umí zcela vážně zamyslet nad tím, co je
ve vztazích důležité. Je potěšitelné, že i v současnosti dokáží ocenit věrnost, upřímnost či
pravdomluvnost a nepovažují tyto vlastnosti za staromódní, překonané nebo zbytečné. Ba
co víc, pro školní mládež jsou tyto kladné morální hodnoty naprosto zásadní, bez nich si
nedokáží dobře fungující vzájemný vztah představit. Jsou to morální vlastnosti, které se jim
snažíme společně předávat i během docházky na radvanickou základní školu. Zdá se, že
úspěšně, což potěší ☺
Rovněž učitelé přispěli svým dílem a přinesli do školy své svatební fotografie spolu s
citáty, popř. myšlenkami, které je napadají v souvislosti s manželstvím. Zde se s Vámi
podělíme o některé z nich:

Pokračování na str. 14.
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Pokračování ze str. 13.

„Manželka má pravdu vždy….pokud ji nemá, platí bod číslo 1…. nemám čas na
manželství, učím 6 hodin…. muž je lyrický, žena epická a manželství dramatické….
ideální manžel je svobodný…. nejlepším předpokladem manželství je slepá žena a hluchý
muž.“
Celkově se Světový den manželství setkal se zájmem,
a to jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů. Věříme, že
Mgr. Pavel Hrubý
nejinak tomu bude i u čtenářů Radvanického zpravodaje.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Informuji Vás o novém telefonní čísle do školní jídelny a do školní družiny - 733 133
709.
Věřím, že tímto dojde k nápravě a problémy se spojením již nebudou. Telefonní číslo
499 897 621 bude odpojeno k 28. 2. 2017.
Připomínám rodičům našich žáků, že v pátek 3. 3. bude
ředitelské volno.

Mgr. R. Hager,
ředitel školy

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
Ve dnech 23. 3. a 24. 3. 2017 nebudou v provozu ordinace praktického
lékaře.
V případě potřeby navštivte odpovídající ordinaci v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.

MUDr . L. Záveský

NOC S ANDERSENEM
Upozorňuji všechny zájemce ve věku od 6 do 12 let o nocování
v knihovně.
Naše již 5. pohádková noc se bude konat v pátek 31. března 2017.
V průběhu noci se konají nejrůznější akce pro děti se čtením a knihami. Patronem
17. ročníku pohádkového nocování jsou hrdinové Čtyřlístku a jejich
Ivana
výtvarník Jaroslav Němeček.
Přihlášky na spaní a bližší informace dostanou děti v knihovně
Kubečková
v březnu.
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SÁŇKOVÁNÍ A BOBOVÁNÍ
Jako tradičně každý rok, tak i letos jsme pořádali tradiční
sáňkování a bobování na čemkoliv pro děti a dospělé. Letošní zima je
příznivá a dopřává těmto a jiným zimním radovánkám, i když v den
závodů sobota 4. 1. nastala obleva a ráno dokonce pršelo.
Nic to však nebránilo k tomu, aby odpoledne ve dvě hodiny propuklo klání dětí a
dospělých na zasněženém kopci za fotbalovým hřištěm FK Baník Radvanice.
Na startovní listinu se nakonec přihlásilo 17 dětí a 6 dospělých. Závodící děti byly,
rozděleni do tří kategorií. Výsledné klání sobotního odpoledne, dopadlo následovně:
Kategorie předškoláci:
1. místo - Péťa Pospíšil
2. místo – Helenka Raisnerová
3. místo – Tadeáš Stonjek

Kategorie 2. stupeň:
1. místo Adéla Stonjeková
2. místo Adam Fiala
3. místo Leona Poskočilová

Kategorie 1.stupeň:
1. místo – Šimon Kult
2. místo – Matouš Kult
3. místo – Štěpán Schatzler

Kategorie dospělí:
1. místo Jaroslav Kult
2. místo Karel Láska
3. místo Jiří Pospíšil

Poprvé byla udělena i cena za originalitu pojízdného sněhového prostředku, kterou si
odnesl Karel Láska.
Děkujeme všem, kteří si přišli užít krásné zimní odpoledne ať v podobě soutěžících
nebo jako diváci, opět děkujeme fotbalovému klubu FK Baník Radvanice za propůjčení
zázemí a těšíme se na příští rok opět na setkání při dalších závodech „Sáňkování
bobování na
čemkoliv pro
děti a
dospělé“.

Štefan

Krajniak
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
TKALCOVNA FROLEN, STÁRKOV
přijme okamžitě do šicí dílny

ŠIČKU
(obrubování bytového textilu, rovné
šití – utěrky, ručníky apod.)
POŽADUJEME:
• manuální zručnost
• praxe výhodou

NABÍZÍME:
• velmi dobré ohodnocení (mzdová práce)
• příspěvek na stravování
• práce na ranní směnu
• doprava z Chvalče, Radvanic, Jívky
bezplatně zajištěna
KONTAKT A DALŠÍ INFORMACE:
Ing. Vlastimil Duch ml. – ředitel společnosti
mob: 603 501 914 email: frolen@frolen.cz
Osobně na adrese: Frolen, Linex, Export, Stárkov 169
Ve Stárkově dne 1.2.2017
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