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Vážení spoluobčané,
následující měsíce jsou hlavně spojené s prázdninami školáků. Ti si
zajisté toto období roku zaslouží a užijí si ho co nejaktivněji.
Nicméně i Vám všem ostatním přeji krásné zážitky z plánované
dovolené ve spojení s krásným letním počasím. Hlavně zasloužený
odpočinek plný nezapomenutelných, pozitivních zážitků. A těm,
kteří léto stráví ne zcela podle svých představ, přeji alespoň klid
a pohodu.

Tomáš Němec, starosta obce

Informace ze 31. zasedání zastupitelstva obce
Ani v květnu zastupitelé neměli přestávku a jednali na svém pravidelném
zasedání, které se konalo ve čtvrtek 25. května 2017.
V úvodu vzalo zastupitelstvo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017
v souvislosti s příspěvkem z úřadu práce na pracovníky z projektu aktivní
politiky zaměstnanosti. S příjmem do rozpočtu obce nelze dopředu kalkulovat, jelikož
dotovaní pracovníci musí být nejprve schváleni úřadem práce.
Dalším bodem bylo projednání žádosti o změnu smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v č.p. 25. Podmětem k tomuto bodu je přechod z fyzické osoby na s.r.o. Tímto
vlastně dochází ke změně právní subjektivity. Zastupitelstvo schválilo vyhlásit adresný
záměr, kde se ve veřejném zájmu stanovuje pronájem nebytového prostoru k provozování
zdravotnické praxe konkrétnímu subjektu, kterým je Venkovský lékař s.r.o. Tento subjekt
zároveň zažádal o začlenění se do systému zavedeného obcí v souvislosti s nakládání
s komunálním odpadem pro firmy a podnikatele. I tato formální změna byla odsouhlasena.
Na obec byla podána žádost o změnu územního plánu a bylo rozhodnutím
zastupitelstva, zda bude tento požadavek akceptovat, či nikoliv. Po zralých úvahách s
posouzením nedávného pořízení nového ÚP nebyl požadavek na změnu schválen. Žadateli
byla skutečnost písemně zodpovězena.
Celkem jednoznačné bylo schválení prodeje pozemku v k.ú. Slavětín žadateli na
základě vyhlášeného záměru a schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
v č.p. 25. V prostorách zdravotního střediska bude od září k dispozici prostor sloužící
podnikání s preferovaným záměrem.
Tradičně se do bodu různé zařadilo projednání žádostí o dary a diskuse. Mezi schválené
dary patřil dar pro Jestřábí jezdce, z.s. ve výši 5.000 Kč jako finanční podporu akce
„Dětský den“ a 5.000 Kč jako finanční podporu akce „Večerní zábava“. Neschváleno bylo
poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro Linku bezpečí, z.s. Při diskusi pan Krajniak
informoval o rozšíření možnosti třídění odpadů v obci. Jedná se o dvě sběrná místa na
použité náplně do tiskáren. Náplně lze možno odkládat do speciálních krabic v prodejně
paní Krajniakové, popř. v prostorách OÚ. Náplně nelze vhazovat v krabicích, ale zabalené
v novinách nebo v sáčku airbagu. V jednání jsou další místa na sběr žárovek. Dále pan
Olah konstatoval neutěšený stav v okolí vlakové zastávky. Starosta obce již v minulosti
upozornil vlastníka pozemku, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, na nevzhlednost okolí zastávky. Ze strany SŽDC došlo jen k částečným
krokům, tudíž bude následovat nový požadavek obce.
Pokračování na str. 3.
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Pokračování ze str. 2.

V závěrečném bodu podal starosta následující informace:
- do následujícího zasedání bude zahrnuto projednání závěrečného účtu
- dne 1. června 2017 proběhne jednání SOJH
- schváleny 2 osoby na VPP od 1. 6. 2017
- od 22. května 2017 jedna osoba na OPP na 300 hodin
Tomáš Němec,
- dne 20. května 2017 proběhl cyklistický závod
- uzavírka ul. Petříkovická do 15. června 2017
starosta obce
- proběhne oprava komunikací (kanály, výtluky a H. Radvanice)

INFORMACE K OPRAVĚ PETŘÍKOVICKÉ ULICE
Vážení dojíždějící občané,
ještě se poohlédnu za rekonstrukcí ul. Petříkovická. Dne 16. června 2017 jsem se zúčastnil
kontrolního dne na stavbě, kde byla zhotovitelem předána I. etapa této akce. Možná někdo
pochyboval a možná i proběhly klamné informace o nedodržení termínu. Je samozřejmé,
že z naší strany bylo dodržení harmonogramu v hledáčku a předávání informací pro Vás
bylo prováděno bez prodlevy. Realita je taková, že došlo ke splnění a dodržení
plánovaného termínu a tím se nám všem ulevilo od nepříjemného objíždění této stavby.
Zahájení II. etapy bylo závislé na opravě objízdné trasy přes popílkoviště. I toto se
podařilo a tudíž se v současné době veřejná doprava vrátila do „takřka“ původních kolejí.
Musíte ovšem počítat s určitými dílčími omezeními i nadále, jelikož budou probíhat
dodělávky chodníků, svodidel, atp. Zároveň je nutno upozornit, že rekonstrukce druhého
úseku od křižovatky na Lhotu k elektrárně je plánována do 31. 8. 2017. Jak bylo uvedeno,
objízdná trasa vede přes popílkoviště, kde úsek je označen zákazem vjezdu všech vozidel
B1 s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo bus a dopravní obsluhy obcí Radvanice,
Chvaleč, Lhota“. K tomuto je nutné si oživit význam pojmu dopravní obsluha z vyhlášky
č. 294/2015 Sb., která stanoví: „Jeli v dodatkové tabulce použit text s výrazem
„dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské,
opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé
nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo
nemovitost“. Z této formulace lze usoudit, že i toto je pozitivní informace pro dojíždějící
občany.
V poslední řadě je neméně důležité podat informaci Policie ČR, která upozorňuje řidiče,
že průjezd stavbou je omezen rychlostí 30 a toto bude namátkově prověřováno hlídkami.
Tomáš Němec, starosta obce
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ROZŠÍŘENÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V NAŠÍ OBCI
Přibýváním nových technologií, které na jedné straně nám jako lidem usnadňují a šetří
práci potažmo energie, se bohužel dostáváme do problémů ohledně ochrany životního
prostředí a to ve chvíli, kdy se nám tyto prostředky, nástroje stávají nepotřebnými, tzv.
běžným spotřebitelským opotřebením, případně spotřebováním a řadí se do kategorie
odpadů. V některých případech do té nejméně populární kategorie pro životní prostředí
„kategorie nebezpečných odpadů“, tady nastává „Nerudovský“ problém „kam s ním“.
Snažíme se jako obec zajišťovat různé druhy sběru, jelikož naše obec nedisponuje
v současné době „sběrným dvorem“. Na druhé straně si rovněž uvědomujeme, že některé
druhy nebezpečných odpadů nelze doma schraňovat a čekat na to až bude svoz
nebezpečného odpadu (jednou za rok). Hledáme proto cesty jak vám doma, potažmo
životnímu prostředí, odlehčit a zajistit sběr odpadu s nálepkou „nebezpečný odpad“.
Vedeme proto různá jednání a hledáme řešení. V posledních letech se nám takto
podařilo vyřešit problém s drobnými domácími spotřebiči – dva sběrné kontejnery po obci
od firmy ELEKROWIN, další problém, který jsme vyřešili, jsou baterie a akumulátory –
dva sběrné boxy od firmy ECOBAT (instalované přes obec) smíšené zboží Marcela
Krajniaková jeden box a druhý je umístěn přímo v budově obecního úřadu.
Nově se nám podařilo zajistit zpětný odběr dalších dvou druhů odpadu s nálepkou
nebezpečný. Jedná se o úsporné žárovky, led žárovky, zářivkové tělesa do 40 cm atd.
Druhým sortimentem nebezpečného odpadu jsou vypotřebované (nefunkční, nepotřebné)
tonery, cartrige z tiskáren.

Umístění a sběr jednotlivých nebezpečných odpadů:
Úsporné žárovky, led žárovky – ve spolupráci s neziskovou organizaci EKOLAMP. V
obci jsou umístěny dva sběrné boxy. Budova základní školy Radvanice jeden box, druhý
box je umístěn v prodejně smíšené zboží Marcela Krajniaková.
Co patří do režimu zpětného odběru osvětlovacích zařízení:
- Světelné zdroje - lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky),
výbojky, LED žárovky
- Průmyslová svítidla
Do zpětného odběru nepatří běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je možné
vyhodit do směsného odpadu. Neobsahují nebezpečné látky, tudíž nepředstavují
ekologické riziko a dle legislativy jsou z povinnosti zpětného odběru vyňaty.
Tonery, cartrige z tiskáren - ve spolupráci s Cart4Future, což je Česká společnost, která
se na území celé České a Slovenské republiky zabývá sběrem, výkupem a ekologickou
recyklací použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. V obci jsou
umístěny dva sběrné boxy. Jeden je umístěn v budově obecního úřadu a druhý box je
umístěn v prodejně smíšeného zboží Marcela Krajniaková.
Pokračování na str. 5.
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Pokračování ze str. 5.

Co a jak se do těchto boxů vhazuje:
- tonery a cardrige všech výrobců a typů
- do sběrného boxu je prosím vkládejte v airbagu (vzduchový obal), igelitovém
sáčku, novinách nebo jinak zabalený (aby nedošlo k jejich poškození)
Prosíme, nevhazujte tonerové válce.
Tyto informace jsou rovněž za pomocí piktogramů a popisů uvedeny i na uvedených
sběrných nádobách.

Štefan Krajniak, místostarosta obce

Z HASIČSKÉHO KROUŽKU
3. a 4. června 2017 se družstvo mladých hasičů mladší zúčastnilo
okresního kola celorepublikové hry Plamen v Havlovicích a Úpici.
V sobotu pod neúprosnými slunečními paprsky děti odvedly skvělou práci při
požárním útoku, štafetě dvojic a útoku CTIF. Den jsme si užily na dětském hřišti
v Havlovicích, jako malou odměnu. Přespali jsme v místní základní škole a ráno se
stěhovali do Úpice na stadion. Kam se za námi přišel podívat i pan ředitel ZŠ a podpořit
nás!!! Zbývaly štafety 4x60m a CTIF. Po celkovém sečtení umístění jsme obsadili 7. místo
v okrese Trutnov.
Děkujeme za reprezentaci SDH a obce Radvanice. Tým ve složení Matyáš Machata, Klára
Machatová, Kateřina Burdychová, Natálka Lukášková, Veronika Paťavová, Bára Záveská,
Bára Zachovalová, Karolína Lukášková, Sabina Ciroková.
Zapomenout nemůžeme ani na naše starší žáky Nikolu Zubričanovou a Adama
Zachovala, kteří se pro tuto soutěž zařadili do družstva Havlovic, kde týmu pomohli ke
krásnému 4. místu.
I dorostenec Kryštof Krajniak nezahálí, startuje za SDH Havlovice, společně s nimi
vyhrál okresní kolo dorostu a na krajském kole v Hradci Králové obsadil místo druhé.
Děkujeme za skvělou sezónu!!!!
Všem dětem i jejich rodičům přejeme skvělé, slunečné prázdniny plné odpočinku a
těšíme se na září, kdy hned 3. září se Vám předvedeme na Radvanických útokách přímo u
naší hasičárny.
Děkuji kolegům vedoucím Mirce Zubričanové a Dominiku Erbenovi za práci pro dětský
kolektiv a SDH Radvanice za podporu. Ani bez podpory obce bychom se neobešli.
Děkujeme!!!
Krásné léto všem!!!!
První poprázdninová schůzka hasičského kroužku proběhne v posledním týdnu
prázdnin 28. srpna 2017 - ozveme se Vám!!!
Nábor nových členů do kroužku mladých hasičů se uskuteční
4. září 2017 od 16,00 pro děti již od 3 let. Těšíme se na Vás!!!!!
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OKRESNÍ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU
Hasiči chlapi soutěžili na okresním kole v požárním sportu.
10. června 2017 se část hasičů zúčastnila okresního kole v PS. Štafeta 4x100m,
100 m jednotlivci a požární útok, to vše jsme absolvovali. Soutěži předcházelo několik
tréninků.
Doufám, že touto účastí naše soutěžení nekončí.
Rostislav
Děkuji za Vaše výkony a věřím, že naše čtvrté místo nikoho
nepohoršilo, ba naopak.
Burdych

JAK BYLO VE ŠKOLNÍM ROKCE 2016/2017?
Máme za sebou oněch deset školních měsíců, během kterých se
mnohé změnilo. Prvňáčci už nejsou zakřiknutí, šesťáci zjistili, že
už je nikdo za ručičku vodit nebude a deváťáci si uvědomují, že
slastný život na základce jim pomalu končí…
Pokud se mám poohlédnout za tímto školním rokem a napsat, co se nám povedlo, pak
vy, kteří naše dění ve škole sledujete, snad souhlasíte, že by asi Radvanický zpravodaj
musel „přišpendlit“ další stránky. Povedly se nám akce jak školní, tak i akce pro
radvanickou veřejnost. Mnohé z akcí si už našly své místo v kalendáři a my (a doufáme,
že i vy) už s těmito akcemi počítáme i pro další školní rok. Vzpomínáte? Koncert v kapli,
Lampiónový průvod, Školní bál, vernisáž výstavy výtvarných prací žáků, Školní
akademie…. Zapomenout nesmím ani na dotace získané v rámci tzv. „šablon pro školy“,
díky kterým můžeme např. školu vybavit potřebnými pomůckami, žáci mohou rozvíjet své
dovednosti a prohlubovat vědomosti v klubu her či čtenářské dílně… atd.
V dalším školním roce se budeme snažit vtáhnout více do dění ve škole rodiče. Ano,
to se nám zatím nedaří k úplné spokojenosti. Mnozí rodiče mají školu jen jako „odložiště“
pro děti v době, kdy jsou v práci. Domácí úkoly jsou vnímané jako nutné zlo a o domácí
přípravě už ani nemluvě. Vždyť se přijďte podívat na třídní schůzky druhého stupně. A
co se nám vůbec nedaří, je zlepšení platební morálky některých rodičů (platby za kroužky,
pomůcky… apod.). Něco sice vyřešíme úpravou vnitřního řádu, ale i přes to prosím
všechny rodiče, kterých se to týká, aby se nad tím zamysleli….
Příští školní rok nám všem začne 4. září 2017. Cestou do školy projdeme okolo nově
opravené školní jídelny a po přivítání nových prvňáčků se opět roztočí kolotoč akcí,
domácích úkolů, písemek… no prostě všeho, na co se již všichni jistě těšíme ☺.
Přeji všem hodně krásných a prosluněných letních prázdninových či dovolenkových
dní. Vždyť všichni víme, že sluneční paprsky jsou blahodárné. A proto nemusí být jen
Slunce na obloze, ale mějme ho, prosím, i v duši.
Mgr. Robert Hager
Radvanický zpravodaj ČERVENEC - SRPEN 2017
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TURISTICKÝ KURZ
Pro žáky druhého stupně byl ke konci měsíce května uspořádán cyklo-turistický kurz.
Ti, kteří si vybrali pěší chůzi, se rozdělili do dvou skupin. Na jednu skupinu dohlížely paní
učitelky Iljana Jirmanová a Eva Vlková, druhá skupina byla vedena učitelkami Olgou
Matěnovou a Veronikou Nyklíčkovou. Obě skupiny navštívily stejná místa, jen v jiných
dnech.
Trasa jednoho výletu vedla kolem krásných domečků v Horních Radvanicích, přes
kopec do Janovic. Pak jsme společně stoupali až do míst Pod zvětralým vrchem a po
vrstevnici jsme došli až na rozcestí k rozhledně Čáp. Zde jsme si chvilku odpočinuli,
nabrali síly a pokračovali nahoru pokochat se výhledem na “rodnou krajinu”. Z rozhledny
jsme pak již jen seběhli dolů na zámeček Bischofstein. Zde se žáci mohli občerstvit
výbornou bramborovou polévkou a odpočinout si. Po té, co si vyzkoušeli prolézačky
a zahráli si hru s příslovími, vydali jsme se dál. Cestou do Teplic nad Metují jsme prošli
kolem pramene Svatého Huberta, kterým jsme se osvěžili. V Teplicích jsme již trochu
zmoženi lehce doklusali na autobus, vděčně usedli na sedačky a zamířili domů.
Druhý výlet byl kratší, za to byl ale více zaměřen na získávání znalostí. Trasa vedla
po modré turistické značce směrem za fotbalové hřiště v Radvanicích a pak vzhůru do
kopce. Když jsme se překulili přes hranu Jestřebích hor, měli jsme krásný výhled. Do
Malých Svatoňovic jsme sešli Mariánským sadem a zhlédli zde křížovou cestu. Ve
Svatoňovicích nás již čekali v muzeu, kde nás paní podrobněji seznámila se životem obou
bratří Čapků. Žáci pozorně naslouchali vyprávění, a tak jim nedělalo problém vyplnit
pracovní list. Na zpáteční cestu jsme se vypravili po pauze. Nejprve opět do kopce, ale
nyní již bylo stoupání mírnější. Cestou nás uchvátila krásně rozkvetlá louka na Zadních
horách a následně nás pohltil příjemný chládek bukoviny pod hranou Jestřebích hor. Kozí
stezkou jsme se vyšplhali k Jestřebí boudě. Již po několikáté jsme si zahráli další hru
a nakonec sešli do Radvanic.
V pátek byl pro obě skupiny vymyšlen společný výšlap. Postupně jsme se přes
Studénky a Slavětín dostali až k “nové” Markoušovické rozhledně. Zopakovali jsme si,
které význačné body v okolí vidíme, a pokračovali jsme po vrstevnici směrem na Žaltman.
Cestou jsme se zastavili a odpočinuli si u Jestřebí boudy. Zahráli jsme si opět hru
a pokračovali dál. Na Žaltmanu jsme se mohli pokochat dalším výhledem a už jsme se
těšili na opékání vuřtů u Bílého kolu. Zde jsme se sešli i s cyklisty. Po té se část turistů
odpojila a sešla rovnou do Radvanic. Ti zdatnější si s námi ještě zašli na poslední vyhlídku
a kolem Kolčarky jsme se vydali zpátky do Radvanic.
Za celý turistický kurz jsme ušli téměř 45 km. Musím přiznat, že i když jsme řešili
drobné neshody v názorech žáků a nás (pedagogického dozoru), tak jsme si výlety užili
a žáci nás mile překvapili, jací jsou mimo školu.
Mgr. O. Matěnová,
Už se těšíme na další podobné akce.
Mgr. V. Nyklíčková
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CYKLISTICKÝ KURZ
Ve dnech 24. – 26. května proběhl třídenní cyklistický kurz pro žáky 2. stupně.
Zúčastnilo se jej 13 žáků pod vedení dvou zkušených pedagogů – Mgr. Jana Cabicara
a Mgr. Pavla Hrubého.
První den jsme se vydali směrem na Slavětín, Lhotu a přes Markoušovice zpět do
Radvanic, ujeli jsme kolem 25 kilometrů. Druhý den na nás čekala 35-ti kilometrová trasa
do Adršpachu, Teplic nad Metují a Janovic. A konečně třetí den pak vyjížďka po Jestřebích
horách spolu s dovednostními a rychlostními soutěžemi.
Během kurzu se všichni žáci naučili bezpečně ovládat svá kola, klesl počet
nevysvětlitelných pádů, zvedla se leckdy bídná fyzická kondice některých cyklistů
(převážně cyklistek). Částečně ubylo hysterických, nervově labilních a plačtivých výlevů
v dámské části cyklistického spektra při zdolávání obtíží na trasách. Časem rovněž ubylo
shozených řetězů a došlo k nárůstu počtu pochopení, co se týče správné práce s převody a
přehazovačkou. Díkybohu.
Cyklistické výletování se včetně počasí vydařilo a už se těšíme na další několikadenní
sportovní akci, kterou bude již brzy lyžařský výcvik.
Mgr. Pavel Hrubý
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KONEC ROKU VE ŠKOLCE
Blíží se konec školního roku, čekají nás prázdniny, ale školka má stále nabitý program.
Během května proběhlo několik akcí. První akce bylo vystoupení, které si děti připravily
pro svoje maminky ke „Dni matek“. Krátké pásmo básniček, písniček a tanečků spolu
s dárky, které si děti připravily, určitě udělalo radost nejen maminkám.
Další akce, která proběhla ve škole i ve školce byl „Barevný týden“. Pro každý den
v týdnu byla určena jedna barva, celý týden chodily děti oblečeny dle jednotlivých dnů.
Na začátku týdne byla vyhlášena soutěž o to, které dítě nasbírá nejvíce barevného oblečení
nebo doplňků. Musíme poděkovat hlavně rodičům, kteří se ochotně zapojili do soutěže
a každý den se snažili najít tolik barevného oblečení, kolik jen mohli. Všechny děti se
zapojily a každý den zářily jednou barvou, ale vyhrát můžou jen tři a proto jsme na konci
týdne vyhlásili tři „nejbarevnější“ děti – první místo Maruška Matěnová, druhé místo
Klárka Kinclová a třetí místo Vikča Gultová.
Měsíc květen byl také měsícem vystoupení. Prvním vystoupením byly naše děti potěšit
seniory na „Jarním tanečním odpoledni“ v Penzionu Radvanice a druhé vystoupení se
konalo společně s žáky základní školy pro všechny občany Radvanic.
1.června všechny děti slavily svůj svátek a na naše děti čekal ve školce dětský den, letos
s názvem „Z pohádky do pohádky“. Děti měly za úkol přijít přestrojené za pohádkové
postavičky a opět musíme moc poděkovat rodičům za vstřícnost. Pro děti bylo připraveno
deset stanovišť, na kterých plnily pohádkové úkoly. S realizací dětského dne nám, stejně

Pokračování na str. 10.
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jako loni, pomáhali deváťáci, také jim proto patří naše velké poděkování.
Poslední akcí bylo představení „O Kulíškovi“, které si pro nás připravili odsouzení
z věznice Odolov spolu s pracovníky věznice. Jednalo se o hudební představení plné
hudebních nástrojů, písniček a legrace s malým klukem Kulíškem. Děti všechny písničky
znaly, a tak se mohly také zapojit. Nakonec pro děti vyhlásili soutěž o nejkrásnější obrázek
z představení. Obrázky jsme poslali do věznice Odolov, kde vyberou ten nejhezčí a na
vítěze čeká odměna.
Do konce roku nás ještě čeká poslední hodina muzikoterapie, výlet do Broumova,
vyřazování a spaní našich předškoláků ve školce a pak už hurá na prázdniny……
Alice Zachovalová

TOM - LOUPEŽNÍCI Z BREND NA VÝLETĚ
Chcete dlouhou nebo krátkou, vydáme se za pohádkou ...
V sobotu 20. května 2017 nás „teta“ Míla vzala na výlet do Pardubic. Vyjeli jsme ráno
z vlakové zastávky v Radvanicích. Asi po dvou hodinách jsme dojeli do Hradce Králové
a přestoupili na rychlík až do Pardubic.
Po příjezdu jsme šli rovnou na Pardubický
zámek, kde probíhala akce „Pohádkové
království“. Celý den jsme si užili, chodili
jsme na různé soutěže, třeba jako střelnice,
kuželky nebo katapult. Mohli jsme si koupit
také různé dobroty. Skoro každého zaujaly
balónky naplněné heliem, které jsme hojně
nakoupili. Bohužel některým ale po krátké
době uletěly nebo praskly. Prima náladu,
kterou jsme měli, nám to však nezkazilo.
Před odjezdem jsme se ještě zastavili v
nákupním centru AFI Palace, kde jsme
utratili zbytek kapesného :-) . Po
pohádkovém dni jsme vyrazili zpět domů.
Chtěla bych tímto za všechny TOMíky
poděkovat Míle Dubnové, která tento hezký
výlet zorganizovala.
Adéla Stonjeková
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DĚTSKÝ DEN “JESTŘÁBÍCH JEZDCŮ”
V sobotu 3. června od 14,00 hod začal, jako již tradičně, dětský den na fotbalovém hřišti
FK Baník Radvanice. Letošní rok byl oproti předcházejícím létům obohacen o soutěže i pro
dospělé. Takže i doprovod dětí si užil soutěžní sobotní odpoledne. Pro dospělé bylo
připraveno šest soutěží, na kterých si ověřili své znalosti a dovednosti. Odměnou jim bylo
vylosování hodnotných cen, které byli určené pro dospělé.
Dětské soutěže, kterých letos bylo jedenáct, se nesly jako tradičně v duchu sportovních
a dovednostních soutěží a sloužily k tomu, aby si ty nejmenší vydělaly nějaký ten „Jestřábí
zlaťák“, za který bylo možné opět nakupovat v naší samoobsluze, která byla k dispozici po
celou dobu sobotního odpoledne.
Po dobu konání dětského dne proběhly i doprovodné programy, jako vystoupení
tanečních skupin „Rodeo Trutnov“ a „Star West“ rovněž z Trutnova. Dalším neméně
zajímavým vystoupením, bylo předvedení dálkově řízených modelů letadel, které proběhlo
pod dohledem a v režii pana Karla Lásky. Navštívilo nás i pár veteránů z řad sběratelů
motocyklů a automobilů, kteří nám přijeli ukázat své historické miláčky. Dalším
zpestřením sobotního odpoledne, byla určitě pro děti projížďka na koni, kterou prováděl
pan Aleš Těžký se svým koníkem, který přijel z nedalekých Markoušovic. Závěr sobotního
odpoledne patřil místnímu SDH Radvanice, kteří pro děti opět připravili atrakci v podobě
tradiční pěny, která v prosluněném a teplém sobotním dni přišla některým dětem určitě
vhod.
Do soutěží se v průběhu dětského dne přihlásilo a soutěžilo 102 dětí a 31 dospělých,
kterým patří poděkování za to, že si přišli užít krásné sobotní odpoledne. Poděkovat
bychom touto cestou chtěli i kamarádům a příznivcům, kteří nám pomohli, při zajištění
celkového průběhu dětského dne tzn. od pořadatelské služby až po soutěže. Velké
poděkování patří i sponzorům, bez kterých by dětský den nebyl tak zajímavý a plodný.
Dovolím si jim ještě jednou touto cestou poděkovat, jsou to sponzoři, kteří se podíleli
finančně nebo materiálově na našem tradičním „Jestřábím dětském dni“.
Sponzoři dětského dne: Obec Radvanice, Na Hranici s.r.o., Citron elektro group s.r.o.,
Izomat s.r.o., Wimmar s.r.o., Top Bike – Miloš Ježek, Šolc konstrukce s.r.o., REST – TU
s.r.o., Drogerie Copák, Pekárny a cukrárny Náchod s.r.o., smíšené zboží – Marcela
Krajniaková, Auto Trutnov s.r.o., hospoda „U Píšťalky“, FK Baník Radvanice, SDH
Radvanice, Aleš Těžký – Markoušovice.

Poděkování patří i členům motoklubu „Jestřábí jezdci“, kteří pracovali na přípravě
a organizaci, této akce, zejména Kristýně Krajniakové, která zajišťovala a připravovala
doprovodné programy, soutěže atd.
Budeme se opět těšit na příští rok, proto nám zachovejte přízeň jak účastníci, tak
sponzoři.
Za motoklub Jestřábí Jezdci
Štefan Krajniak
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Z KNIHOVNY
Z důvodu dovolené
bude od 17. července
do 18. srpna uzavřena
veřejná knihovna.
Děkuji za pochopení.
Ivana Kubečková

TANEČNÍ ODPOLEDNE NEJEN …
V sobotu 27. května od 14 hodin pořádal
VOX Radvanice z.s. ,,Taneční odpoledne
nejen pro seniory“.
Nejdříve vystoupily děti z MŠ Radvanice se svým
pásmem písní, říkadel a tanečků. Děti za své vystoupení
dostaly malou pozornost. Moc děkujeme jim i paním
učitelkám Renatě Kašparové a Alici Zachovalové, že si na nás
a naše občany udělaly ve slunečném sobotním odpoledni čas.
Celé odpoledne do večerních hodin nám k tanci a
poslechu hrála kapela Kocábka Nataši Řezníčkové. Akci již
tradičně pořádáme se SPOZem Radvanice a můj velký dík
patří Míle Světlíkové, která nám pomohla s organizací. Na
akci k nám letos zavítalo i pár “Slavětínských rodáků“, kteří
měli předchozí den sraz. Myslím, že perfektně zapadli
a bavili se stejně dobře jako místní občané.
Za VOX Radvanice z.s. Petra Spitzerová
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OBČANÉ RADVANIC
Vážení spoluobčané,
v sobotu 20. května jsme pořádali historicky první letní kino v Radvanicích. Tedy
alespoň si to myslíme.
Připravili jsme si pro Vás českou komedii Pelíšky. Z mého pohledu akce měla úspěch,
i když nám moc počasí nepřálo, byla celkem dost zima. Odhadem se promítání zúčastnilo
cca 70 lidí, což je krásný počin.
Při projekci jsme společně s Vámi vybrali 3.500,- Kč na pomůcky první pomoci nebo
na náhradní zdroj AED (automatizovaný externí defibrilátor) pro pana Lukáše Dufku, který
je začleněn do IZS jako First Responder.
Na měsíc červenec chystáme ještě jedno letošní promítání. Připravili jsme si pro
Vás opět českou komedii a to všem známý film - Vesničko má středisková. Termín
projekce v sobotu 8. července.
Výběr z dobrovolného vstupného bude věnován všem radvanickým seniorům na
uspořádání pěkného výletu. Vybraný obnos bude předán členkám SPOZ, které za pomoci
paní Bláhové výlet uspořádají.
Ještě jednou za celý pořadatelský tým děkuji všem, kteří se přišli pobavit a přispět na
dobrou věc.
Vaši spoluobčané…

VÝSLEDKY UTKÁNÍ FK BANÍK RADVANICE
žáci ml. přípravka 5+1
13. května
SK Janské Lázně - FK Baník Radvanice 1 : 14
Rtyně/Úpice A - FK Baník Radvanice 11 : 4
20. května
FK Poříčí u Trutnova - FK Baník Radvanice 0 : 10
FK Baník Radvanice - Rtyně/Úpice B 4 : 4
27. května
Rtyně/Úpice B - FK Baník Radvanice 3 : 7
Bílá Třemešná - FK Baník Radvanice 3 : 11
3. června
FK Baník Radvanice - Rtyně/Úpice A 3 : 4
FK Baník Radvanice - FK Poříčí u Trutnova 4 : 0
Radvanický zpravodaj ČERVENEC - SRPEN 2017
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LMK RADPID RADVANICE
S květnem nám skončily i kroužky pro tento školní rok a znovu se sejdeme zase v říjnu.
Rád bych pár větami shrnul dění v letošním roce.
Hned v říjnu jsem řešil veliké dilema. Na kroužek se přihlásilo neuvěřitelných 15 dětí,
samozřejmě byl jsem potěšen tak velikým zájmem. Bohužel z kapacitních důvodů jsem
musel učinit rozhodnutí, které bylo vzít přednostně hlavně děti, které do kroužku již
docházely. Nebylo to snadné rozhodnutí a doufám, že to rodiče pochopili. Takže nakonec
dětí nastoupilo pouze 12. Opět jsem si děti rozdělil do skupin dle pokročilosti. Na konci
školního roku docházelo na kroužek dětí už jen 9.
A co jsme celý rok tvořili? Možná to bude divné, ale letadla ☺. Na rozsvěcení
vánočního stromu děti vyrobily pár ozdob na stromeček z překližky. A nebyla to jen
letadla, ale i další výtvory.
V únoru jsme pořádali tradiční Radvadráhu.
Co jsme však tento rok nestihli, byly závody. Bohužel jsem byl nemocný a na poslední
chvíli závody zrušil. Druhá tradiční akce, kterou jsme pravidelně navštěvovali, byl
modelářský den v Červeném Kostelci. Tato akce se však bohužel letos po letech nekonala.
Doufám, že příští rok nám závody a i nějaký sobotní výlet dopadne.
Rád bych poděkoval dětem, které docházely na kroužek, že jsme to společně navzájem
vydrželi ☺. A všem bych rád popřál hezké prázdniny a v říjnu se budu těšit na viděnou.

Za LMK Rapid
Radvanice
Karel Láska
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DOVOLENÁ V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Mimo níže uvedené dny budeme fungovat v normální ordinační době.
Dne 7. července a 14. července 2017 - pátky - nebudou v provozu ordinace v
Radvanicích a Teplicích nad Metují.
Děkujeme za pochopení.
Ordinační
Místo
doba
ordinace
17.7. 8:00-11:30 Radvanice

Datum

18.7. 8:00-11:30 Chvaleč
19.7. 8:00-11:30 Teplice
20.7. 8:00-11:30 Jívka
21.7.
24.7. 8:00-11:30 Radvanice
25.7. 8:00-11:30 Chvaleč
26.7. 8:00-11:30 Teplice
27.7. 8:00-11:30 Jívka
28.7. 8:00-11:30 Radvanice

Ordinační
doba
13:00-15:00
12:30-13:30;
14:00-16:00
13:00-17:00
13:00-15:00

Pilníkov
Trutnov DPS,
Pilníkov
Radvanice
Pilníkov

MUDr.L. Záveský

13:00-15:00
12:30-13:30;
14:00-16:00
13:00-17:00
13:00-15:00
13:00-15:00

Pilníkov
Trutnov DPS,
Pilníkov
Radvanice
Pilníkov
Teplice

MUDr.L. Záveský

Ordinační
Místo ordinace
doba
14.8. 13:00-15:00 Radvanice 25
15.8.
16.8. 13:00-15:00 Teplice 25
17.8. 13:00-15:00 Radvanice 25
18.8.

Datum

21.8. 13:00-15:00 Radvanice 25
22.8.
23.8. 13:00-15:00 Teplice 25
24.8. 13:00-15:00 Radvanice 25
25.8.

Místo ordinace

Ordinující lékař

MUDr.L. Záveský
MUDr.L. Záveský
MUDr.L. Záveský

MUDr.L. Záveský
MUDr.L. Záveský
MUDr.L. Záveský
MUDr.L. Záveský

Ordinující lékař
MUDr. Magdalena Šturalová
MUDr. Magdalena Šturalová
MUDr. Magdalena Šturalová

MUDr. Magdalena Šturalová
MUDr. Magdalena Šturalová
MUDr. Magdalena Šturalová
MUDr . Ladislav Záveský

Radvanický zpravodaj ČERVENEC - SRPEN 2017

15 str.

AKCE V OBCI ČERVENEC - PROSINEC
Letní kino

občané Radvanic

8. 7. 2017

Turnaj žáků v minikopané

FK Baník Radvanice

srpen 2017

Jestřábí motopárty

Jestřábí jezdci o.s.

2. 9. 2017

Radvanické útoky

SDH Radvanice

3. 9. 2017

Hasičský nohejbal - turnaj v nohejbale

SDH Radvanice

16. 9. 2017

Jestřábí zavírák - ukončení motosezóny

Jestřábí jezdci o.s.

7. 10. 2017

Drakiáda

Jestřábí jezdci o.s.

14. 10. 2017

Lampiónový průvod

ZŠ a MŠ Radvanice

10. 11. 2017

Turnaj v "Prší"

Jestřábí jezdci o.s.

18. 11. 2017

Rozsvícení vánočního stromu

občané Radvanic

25. 11. 2017

Mikulášská nadílka pro děti

SDH Radvanice

9. 12. 2017

Mikulášská zábava

SDH Radvanice

9. 12. 2017

Zpívání v kapli sv. Jana Křtitele

ZŠ a MŠ Radvanice

14. 12. 2017

Čekání na Ježíška

SDH Radvanice

24. 12. 2017

Vánoční posezení s ochutnávkou salátů

Jestřábí jezdci o.s.

26. 12. 2017
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