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Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku 2017 Vám chci za celé
zastupitelstvo obce Radvanice poděkovat za spolupráci
a podporu naší společné práce při rozvoji obce.
Přeji Vám všem příjemné, klidné a spokojené prožití
vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, štěstí,
vzájemnou toleranci, pochopení a mnoho osobních
a pracovních úspěchů.
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Tomáš Němec, starosta obce

Informace z 35. zasedání zastupitelstva obce
Říjnové zasedání proběhlo ve čtvrtek 26. 10. 2017. Hned v úvodu byly
starostou předneseny průběžné výsledky hospodaření obce za 1. – 9. měsíc
roku 2017, kde příjmy jsou 11.620.063,55 Kč, výdaje jsou 7.994.645,23 Kč a
financování je 3.625.418,32 Kč. Zastupitelstvo tyto výsledky schválilo a
konstatovalo, že obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem na rok
2017.
Následovaly obsáhlejší body v souvislosti s obecními pozemky. Jednalo se o prodeje,
směnu a zveřejnění záměru. Schválen byl prodej p.p.č. 128/2, 128/4, 128/6 v k.ú. Slavětín
u Radvanic, dále p.p.č. 129/2 a 485 v k.ú. Radvanice v Čechách. Zastupitelstvo také
odsouhlasilo směnu p.p.č. 482, p.p.č. 483/2 a p.p.č. 483/3 za p.p.č. 241/2, p.p.č. 231/2 a
p.p.č. 231/3 vše v k.ú. Radvanice v Čechách, s doplatkem ze strany druhého směňujícího v
hodnotě 15.000 Kč. V poslední řadě bylo dohodnuto zveřejnit záměr odprodat p.p.č. 101/4,
99/4, 101/6, 101/5 a st.p.č. 75/1, 75/2 vše v k.ú. Slavětín u Radvanic.
V bodě různé bylo projednáno:
- rozpočtové opatření č. 11/2017,
- vrácení dotace z KHK na revitalizaci sběrných míst z důvodu opakovaného neúspěchu
při výběru zhotovitele,
- schválení dodatku k SOD na stavební úpravy a energeticky úsporná opatření objektu
školní družiny a jídelny se zhotovitelem z důvodu víceprací v hodnotě 268.417 Kč bez
DPH,
- žádosti o dary na akce pořádané VOX Radvanice z.s. (Podzimní taneční odpoledne –
odloženo, Halloween – neschváleno, Strom splněných přání – neschváleno),
- žádost o dotaci na nákup knih do výměnných fondů knihovny, podanou Městskou
knihovnou v Trutnově, bylo schváleno poskytnutí příspěvku pro rok 2018 ve výši 5.500
Kč.
Tradičně následoval bod, kde dostali prostor všichni diskutující:
Paní Knaiflová se dotazovala na projednání prohlášení obce k rozdělení jednotek v č.p. 230
a 231 v souvislosti se zápisem do katastru nemovitostí. Starosta reagoval tím, že na den
31. 10. 2017 je naplánována schůzka s právníkem, kde bude tato skutečnost konzultována.
Následně nic nebrání zařazení do programu jednání.
Paní Burdychová vznesla dotaz, kdy bude vyřešena situace plánovaného
personálního navýšení o referenta/ku OÚ vzhledem k administrativnímu zatížení nynějšího
obsazení úřadu. Dále se ptala na možnost dotačních titulů na sportoviště, chodníky a zda by
nebylo vhodné připravit projekty, včetně hřiště u hasičárny. Zde opět reagoval starosta
obce. Byl velice rád, že zastupitelé vidí přetíženost účetní obce a vědí, že i obce s menším
počtem obyvatel mají i více zaměstnanců. Bohužel stále narůstá
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administrativní zatížení a ani starosta nemůže být
pouze úředníkem, ale potřebuje se zabývat i ostatními záležitostmi chodu
obce, než dokola reagovat na dopisy úředníků a organizací. Zbývá upravit
směrnici obce a zapracovat vše do nového rozpočtu. Vizí je konec letošního
roku. K dalšímu uvedl, že by určitě bylo účelné a přínosné získat dotace na
další sportoviště. Co se týká dráhy u hasičárny, tak zde je nutné „rozlousknout oříšek“
s pozemky. Určitá jednání již probíhají. I přes lukrativní dotační tituly se ovšem musí
upřednostnit prioritní záležitosti, kterými jsou střechy, komunikace a třeba i zmíněné
chodníky. Zároveň musí obec disponovat i vlastními prostředky. Pravdou je však to, že lze
tyto záležitosti z důvodu připravenosti mít projekčně nachystány.
Pan Lukášek se dotazoval na parkování před domem č. p. 173 (před obchody). Starosta
ve své reakci odpověděl, že i v tomto prostoru platí povinnost zákazu parkování mimo
vyznačená parkoviště (!!!obytná zóna!!!). Je ještě pochopitelné, když si občan nakoupí a do
10 minut místo opustí (možnost řešení dočasného parkoviště). Už je však nepřípustné, když
se zde parkuje déle. Vozidla jedoucí ze sídliště poté jedou do křižovatky v protisměru.
Ohromě složitá je i zimní údržba (a to neplatí pouze v tomto úseku!!!). Starosta se pokusí
dotyčné osoby upozornit písemně a v případě neuposlechnutí věc řešit s PČR. Co se týká
osvětlení lokality A23, na což se pan Lukášek také dotazoval, bude akce řešena až podle
rozpočtových možností. V obci vzniklo několik havárií a oprav, které bylo důležité vyřešit.
V rámci závěrečného bodu byly starostou předneseny informace z úřadu, které se týkaly
těchto záležitostí:
- V den zasedání proběhla kolaudace družiny a jídelny. Tím by měla být akce
dokončena. Drobné terénní úpravy se musí dořešit za příznivějšího počasí.
- Obě dětská hřiště byla dokončena. Jejich zprovoznění je závislé na vytvrdnutí betonu
u kotvení prvků a předání od dodavatele. Pískoviště budou řešena až v jarních
měsících.
- Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhly bez problémů. Výsledky jsou
na www stránkách obce a ve vývěskách.
- V oblasti aktivní politiky zaměstnanosti bylo zažádáno u ÚP Trutnov o prodloužení
povolení na VPP pouze u jednoho pracovníka vzhledem k nastávajícím zimním
měsícům. Zažádáno bylo a zároveň došlo k následnému schválení ÚP Trutnov na
dalších 18 měsíců u konkrétního pracovníka, finančně dotovaného státem.
- Dojde k podpisu dodatku na zimní údržbu komunikací s firmou RADVAN s.r.o..
Tomáš Němec, starosta obce
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ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTKY JPO III.
Cílem projektu "Zvýšení akceschopnosti JPO III" bylo pořízení řidičského oprávnění
skupiny "C" pro dalšího člena výjezdové jednotky SDH Radvanice pro řízení těžké
hasičské techniky. Účel byl splněn tím, že po absolvování kurzu získal hasičský
sbor dalšího člena ze svých řad, který svoji akceschopností může s těžkou technikou řešit
mimořádné události a zároveň podpořit HZS KHK při výjezdech. Celkové náklady činily
16.783 Kč, kde dotace z KHK byla 10.000 Kč.
Projekt „ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI JPO II a JPO III“
byl realizován za finanční podpory v rámci dotačního programu Královéhradeckého
kraje

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.

Hradecký Josef

75

Zvěřinová Vlasta

70

Diviš Jiří

60

Lutz Libor

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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SDH - PREVENCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám připomněl pár slov o prevenci a připomněl
některé předpisy a opatření spojené se zimním obdobím.
Zde lehce připomenu, co už byste měli mít hotové na začátku topné sezony.
A to, 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 pří celoročním provozu a 2x za rok pří sezonním užívání. 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.
I když jsem toto připomínal v minulém článku a týká se to domů, ve kterých se topí
v topidlech na pevná paliva. Ale ještě bych chtěl zdůraznit, že při čištění topidel je třeba
dodržovat tyto zásady:
1) Ukládání žhavého popela do nehořlavých nádob
2) Nádoby s popelem ukládáme na bezpečné místo
3) Až je popel plně zchlazen můžeme ho vysypat do popelnice nebo do kontejneru
Jelikož je období Vánoc, žádáme občany, aby v této době věnovali zvýšenou pozornost
při zapálení adventních svíček a svíček na vánočních stromcích.
Zásadou je, nenechávat je bez dozoru. Zároveň je nutné věnovat pozornost, na co pokládáte
věnce. Nejlépší je nehořlavá podložka a musíme dbát na dostatečnou vzdálenost od
hořlavých předmětů.
Zde bychom rádi poděkovali všem občanům a chalupářům naší obce za dodržování
protipožárních opatření v tomto roce.
Kdyby někdo potřeboval naší jakoukoliv radu v oboru požární ochrany, tak není
problém se na nás obrátit, my rádi pomůžeme.
Přejeme všem našim občanům i chalupářům krásné a spokojené Vánoce.
Do Nového roku vám přejeme hodně zdraví a
spokojenosti. A také abyste nezavdali žádnou příčinu
k požáru a abyste v roce 2018 nepotřebovali služeb
našich hasičů.
Milan Dufka, preventista obce
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24. 12. 2017

V 10:00 hodin U KOSTELA

ČEKÁNÍ NA „JEŽÍŠKA“
“již po osmnácté”

„TRADIČNÍ VÝSTUP KE KRMELCI, NA BRENDY A ROZHLEDNU“
Srdečně zveme malé i velké, všechny ty, co nechtějí jen doma čekat,
až Ježíšek zazvoní.
Pojďte s námi přispět zvířátkům a podívat se do vánoční krajiny.
Nehoňte se, už neuklízejte. Vánoce jsou o pohodě.
S sebou něco dobrého do bříška…………a také zvířátkům.
S dobrou náladou se počítá.

Těší se na vás radvaničtí hasiči

Základní škola a Mateřská škola
ve spolupráci s Obecním úřadem v Radvanicích

pořádají

Ve čtvrtek 14. 12. 2017

v 16.30 hod

v kapli sv. Jana Křtitele

Předvánoční koncert

Program: Vystoupení ZUŠ A. M. Buxton Úpice
Vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Radvanice
Vstupné: dobrovolné
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SBĚR PAPÍRU - PODZIM 2017
Je už tradicí, že naše škola pořádá v říjnu podzimní sběr papíru. Již od samotného rána
se k naší škole sjíždějí rodiče žáků automobily „napěchovanými“ starým papírem. Objeví
se i pár místních občanů s dvoukolákem, na kterém k nám vezou nastřádaný starý papír.
Od vás všech je to velmi milé, že chcete naši školu podpořit a pomoci ji tak získat finanční
prostředky, které z velké části vracíme v jiné formě našim žákům. Děkujeme!
Letošní sběr papíru nepatří mezi ty „nejsilnější“, ale i tak se od vás k nám dostalo přes 7
tun starého papíru. Ze statistiky lze vyčíst, že se k nám nepřidává moc nováčků, spíše je
zde malý propad. Smutné je pro mne zjištění, že tři třídy se letošního sběru papíru vůbec
nezúčastnily. Ze třetí a osmé třídy to nebyl ani jeden žák a ze sedmé třídy z dvanácti žáků
patří pouze jedno poděkování, a to Adéle Stonjekové. Je to opravdu smutné zjištění, že 98
žáků naší školy (i s těmi třemi třídami) se nezúčastnilo sběru a nedokázali během půl roku
přinést ani jeden kilogram. Všichni dobře vědí, že sběr není jen ten jeden den, ale že lze i
během roku přinést kdykoliv balíček starého papíru, který se předá panu školníkovi….
Každým rokem jsme žáky odměňovali malým výletem a sladkostmi. Rozhodl jsem, že
od tohoto podzimního sběru každý žák, který nasbírá více než 100 kg starého papíru, bude
mít zdarma jeden školní výlet v daném školním roce. Někdo to může chápat i tak, že je to
další forma, jak škola může pomoci i sociálně slabším rodinám.
Výsledky:
jednotlivci:
Kůs Václav
Tyšerová Lucie
Vojáček Ondřej
Mádr Leoš

457,5 kg
290 kg
255 kg
222 kg

třídní kolektivy:
9. třída
2. třída
6. třída

Krča Dominik, Spitzerová Anna, Dvořák Kryštof, Dvořák Tomáš, Svíčková Veronika,
Oravcová Barbora (všichni více než 100 kg)
Mateřská škola:
Matěnová Marie 176 kg
Říha Radek
146,5 kg
Matěna Jonáš
141,5 kg
Kavalík Adam, Jirman Jan, Scholzová Nikolka….a děkujeme i za 10 kg Šárce Svobodové
☺
Pokračování na str. 8.
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Pedagogický sbor:
Diblíková Hana 178 kg
Jirmanová Iljana 149 kg
Bitnarová Hana 146 kg
Hager Robert 55 kg

Velké poděkování tedy patří všem zapojeným rodičům a prarodičům žáků, ale také Obci
Radvanice, prodejně BALA paní Marcely Andresové, místní knihovně a samozřejmě
našemu panu školníkovi.
9. 10. 2017 se nám tak společně podařilo shromáždit a předat svozové firmě 7450 kg
starého papíru.
Všem, kteří nám pomohli dosáhnout tohoto skvělého výsledku, moc děkujeme!
Mgr. Robert Hager, ředitel školy

NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD
Od 1. 11. 2017 vešel v platnost nový školní řád (dále jen ŠŘ). S platným zněním nového
ŠŘ je možno se seznámit na www stránkách naší školy a na centrální školní nástěnce. Žáci
o této skutečnosti byli hromadně seznámeni ředitelem školy, o čemž byl proveden i zápis
do třídní knihy. Rodiče budou s novým zněním ŠŘ seznámeni na třídních schůzkách, které
proběhnou 23. 11. 2017.
Změny jsou poměrně rozsáhlé. Nově jsou do ŠŘ zapracované body jako „Základní
práva a povinnosti pedagogů“ či „Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost
a zdraví a podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí
s vyučováním“. V tomto bodě je mimo jiné uvedeno, že je žákům zakázáno nosit mobilní
telefon do prostor školy, v níž probíhá výuka. Žák je povinen uložit mobilní telefon do
osobní skříňky, ke které dostává klíč na začátku školního roku. Dále jsou více
rozpracována „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a podmínky ukládání
výchovných opatření“ (vám spíše známo jako klasifikační řád).
V mnoha bodech je nový ŠŘ rozpracován podrobně, a jistě tak bude přínosem jak pro
rodiče a žáky naší školy, tak i pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Radvanice.
Mgr. Robert Hager, ředitel školy
Radvanický zpravodaj PROSINEC 2017
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PŘÁNÍ Z
KNIHOVNY

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Již druhý ročník lampionového
průvodu připravili pro děti a žáky,
zkrátka pro své kamarády, členové školního parlamentu společně se
zaměstnanci školy. I přes nepřízeň počasí se v pět hodin odpoledne
sešlo u školy na 70 účastníků. Pro malé i velké byl připraven
dvouhodinový program.
Vloni jsme v průvodu marně volali sv. Martina na bílém koni.
A asi nás sv. Martin vyslyšel, protože letos se nám objevil i se svým
koněm na loukách směrem na Studénky. A dle pověsti se i u nás
v Radvanicích rozdělil o svůj plášť se žebrákem a dokonce nás pak
Obecní knihovna v čele průvodu doprovázel.
Letošní program musel být vzhledem k počasí přesut do školních
Radvanice
prostor. Všichni víme, že počasí ovlivnit neumíme a že počasí okolo
přeje všem
tohoto svátku bývá velmi často chladné a proměnlivé. Nás to ale
čtenářům
neodradí a věřím, že se již všichni společně těšíme na třetí ročník
krásné prožití
vánočních svátků lampionového průvodu. A co vše že bylo letos připraveno?
Pro děti byly připravené soutěže, za které byly po jejich zdárném
a do nového roku
2018 hodně zdraví, splnění odměněny malou sladkostí. Nezapomnělo se ani na ty starší
a dospělé. I pro ně bylo připraveno malé občerstvení v podobě čaje,
štěstí,
kávy a drobných pamlsků. No a kdo měl opravdu velkou chuť na
spokojenosti
a zejména mnoho něco vynikajícího, pak si mohl opéci skvělý markoušovický vuřt.
Letošní novinkou bylo vaření a ochutnávka jídel od Kuby Dubna
pěkných
(bývalý žák naší školy, který se nyní připravuje na profesionální
čtenářských
dráhu kuchaře). Připravil nám dýňovou polévku s dýňovými
zážitků.
semínky, vlašské ořechy s praženou dýní a také lívance s dýňovým
dipem. Podle toho, jak rychle se vše snědlo, se dá soudit, že nám
Ivana
všem moc chutnalo. Pokud bude mít Kuba čas a chuť i příští rok,
Kubečková rádi ho tady opět přivítáme – a možná budou i „martiňáky“ ☺.
Celá akce byla zakončena velkolepým ohňostrojem. Domnívám
se, že závěrečný potlesk na konci ohňostroje ale patřil všem, kteří se
na organizaci této akce podíleli.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se i přes nepřízeň počasí
dostavili. Není většího poděkování pro organizátory akce než to, že
se jí zúčastní velký počet lidí. A to se letos opravdu povedlo!
Mgr. Robert Hager, ředitel školy
Radvanický zpravodaj PROSINEC 2017
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DALŠÍ NOVINKA NA NAŠÍ ŠKOLE
Naše škola díky tzv. „šablonám“, tedy
projektu „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na
ZŠ a MŠ Radvanice“ financovanému z EU,
zakoupila LEGO MINDSTORMS Education
EV3 společně se soupravou doplňkových dílů.
Tato moderní stavebnice bude, jak pevně
věříme, motivovat žáky ke vzdělávání a
zároveň je bude uvádět do problematiky
práce s počítačem v oblasti vědy, techniky,
technologií a matematiky. Našim žákům
přinese nový rozměr pro návrh a konstrukci
robotických modelů. K naší 3D tiskárně tak

přibyla další vzdělávací pomůcka pro
polytechnické vzdělávání. Své využití najde
nejen v kroužku logických her a 3D
modelování, pro které byla robotická
stavebnice primárně zakoupena, ale taktéž
bude v jednodušší podobě použita i pro výuku
výpočetní techniky.

Mgr. Robert Hager,
ředitel školy

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školní rok je v plném proudu a děti ve školce měly během prvních měsíců několik
zajímavých akcí. Září a říjen je ve školce již tradičně ve znamení plaveckého kurzu. I když
nám plavání již skončilo, děti nesmutní, protože se těší, že zanedlouho vymění plavky za
lyže.
Další akcí bylo krátké představení, ve kterém si děti připomínaly, jak se chovat na
silnici, jaká nebezpečí na ně mohou číhat, například při cestě do školky.
V říjnu jsme pak navštívili opravdové peklo v Dole Bohumír. Všechny děti byly moc
překvapené, kolik toho místní čerti o dětech věděli a slibovaly, že se polepší.
Na konci října nás čekal Halloween. Nazdobili jsme si strašidelně školku, přestrojili se za
čarodějnice, duchy a jiná strašidla, naučili se jednoduchou strašidelnou koledu a vydali se
koledovat po vesnici. Děkujeme všem, kteří odměnili naše děti drobnou odměnou.
Poslední akcí bylo keramické tvoření, které pro děti každoročně pořádáme ve spolupráci
s Domem pod jasanem v Trutnově. Každý rok přijede za dětmi paní Martina a přiveze
krásný nápad na jednoduchý výrobek.
Na začátku listopadu nás ve školce navštívili školáci z 5. třídy. Nacvičili si pro děti
krátké představení, ve kterém představili dětem knížku „Malá čarodějnice“. Přečetli nám
pohádku a připravili si pro děti soutěžní úkoly. Budeme se těšit, jakou knížku nám školáci
představí příští měsíc.
Nakonec bych vás ráda požádala, pokud máte doma zbytky vlny, kterou již nebudete
potřebovat, budeme rádi, když nám ji přinesete do školky. Naši předškoláci mají od
letošního roku dřevěné stavy, na kterých každý den tkají, rozvíjíme tak u nich nejen
jemnou motoriku, ale i trpělivost. Proto budeme rádi za každé klubíčko.
Z celého srdíčka vám všem přejeme krásné
Vánoce a ať se vám splní všechna vaše
Alice Zachovalová
přání.
Radvanický zpravodaj PROSINEC 2017
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DRAKIÁDA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Opět zde máme podzim, ke kterému od nepaměti patří podzimní
pouštění draků. Motoklub Jestřábí jezdci tuto akci letos naplánoval na
neděli 15.10. od 14,00 hod sraz všech účastníků byl na fotbalovém hřišti FK Baníku
Radvanice, kterému tímto opět děkujeme za poskytnutí zázemí.
Počasí, i když bylo celý týden špatné, se na neděli umoudřilo, dokonce na nás
pokukovalo i sluníčko, jediné co chybělo ke spokojenosti, byl vítr, ale přesto se pár draků
podařilo dostat do vzduchu. Vice měně to bylo o běhání, aby se draci udrželi nad zemí.
I přes absenci větrného počasí, přišlo nad kopec u fotbalového hřiště létat 38 draků
v podání 34 dětí a 4 dospělých. Umístění soutěžících dopadlo následovně:
Nejvýše létající drak:
1.místo - Matěj Krajniak
2.místo – Sára Cicvárková
3.místo – Filip Bako
Kategorie dospělý:
1.místo – Jiří Bako
2.místo – Roman Krajniak
3.místo – Martin Novotný

Nejdéle létající drak:
1.místo – Leona Poskočilová
2.místo – Patricie Cicvárková
3.místo – Ondřej Vlk
Cena za snahu:
1.místo – Dominik Borovský

Poděkování patří všem, kteří si přišli užít jedno krásné nedělní odpoledne. Těšíme se na
další akce, zachovejte nám přízeň.
Závěrem mi dovolte, jelikož před sebou máme Vánoční svátky a přelom roku 2017 na
2018, abych popřál, všem
dobrým lidem za motoklub
Jestřábí jezdci, krásné pohodové prožití „Vánočních
svátků“ a vše nejlepší do
„nového roku 2018“ a jak
jsem již uvedl zachovejte nám
přízeň i v roce 2018.
Štefan Krajniak,

předseda motoklubu
Radvanický zpravodaj PROSINEC 2017

12 str.

WHITE CUP 2017
První listopadovou sobotu počasí moc nelákalo k dlouhým procházkám. Většina lidí
hledala možnost strávit volný den někde v teple a užít si zábavu mimo dosah blížící se
zimy. Obyvatelům a návštěvníkům Radvanic, malebné východočeské vesničky, se naskytla
skvělá možnost, jak utéct před sychravým podzimem a zároveň si užít nevšední zážitek.
V Radvanicích se totiž konal už 4. ročník mezinárodní soutěže v akrobatickém rokenrolu
White Cup 2017. Sjely se na ni páry z Polska, Slovenska a samozřejmě z České republiky.
Tamní tělocvična i přilehlý penzion, jehož provozovatel Roman Lindauer je velký
sportovní nadšenec a bez jehož přičinění by se soutěže v Radvanicích nekonaly, se celý den
otřásaly v rytmu rokenrolu. Diváci si mohli užít výkony tanečních párů i formací, které
bojovaly o poháry a o nominace na mistrovství světa a Evropy. Kdo přišel 4. listopadu do
radvanické tělocvičny, mohl sledovat úžasnou taneční podívanou, kterou předváděly páry
v kategoriích děti, žáci, junior, C, B a samozřejmě byly k vidění i výkony nejvyšší
kategorie A. Kromě párových tanečníků se v Radvanicích představily takzvané malé dívčí
formace, a to ve všech věkových kategoriích. Soutěž měla spád, příjemně gradovala,
atmosféra byla báječná. Ti, kteří vydrželi do večerních hodin, a byla to většina diváků
i soutěžících, si mohli vychutnat závěrečné emoce spojené s vyhlašováním vítězů.
Pořadatelé i tanečníci se těší na další ročník a doufají, že si budou moci znovu užít skvělý
sportovní zážitek a zpříjemnit svými výkony víkendové odpoledne všem návštěvníkům.
Ti z vás, kteří jste neměli možnost se podívat na soutěž osobně, a chtěli byste alespoň
z části prožít atmosféru sobotního sportovního svátku, máte šanci díky reportáži odvysílané
regionální televizí TV V1.
Gabriela Haisová, DDM Praha 9
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JAK SE PEKLO PROBOUZÍ ANEB…
… jak se čerti za dětmi na zem chystají
Akce, kterou pořádal Měděný důl
Bohumír v Jívce, proběhla ve dnech od
21. 10. do 29. 10., tedy původně. Poslední
den akce nám nepřálo počasí, jak si všichni
velmi dobře pamatujeme a byli jsme nuceni
akci přesunout na další sobotu 4. 11. Jak se
však ukázalo, žádná překážka to nebyla
a akce se vydařila i ten poslední, náhradní
den.
Kdo nezaváhal a přišel letos, měl o
zábavu postaráno. Čert Barnabáš provedl
hříšníky pekelnými útrobami a dovedl je až
k Luciferovi do jeho pekelného sálu. Cestou
s dětmi probudili strážce pekelné brány,
navštívili čertovskou školu, kde se děti
přiučily Čertovině, vědma Berta mrknutím
oka znala hříšky dětiček. A to se tedy
moooc divily. V čertovské koupelně naopak
děti naučily čertici Voňavku, jak se musí

správně umýt. A
nakonec?? Přeci pekelný sál s Luciferem
a nechyběla ani velká, pěkně tlustá, kniha
hříchů, která se velmi dobře doplňovala
s váhou hříchů.
Nakonec jsme z pekla všechny pustili,
ale zadarmo to nebylo. Děti musely obehrát
čerty v kostkách.
Akce proběhla za finanční podpory
Nadace ČEZ, Královéhradeckého kraje
a pekelných sponzorů, mimo jiné to byla
Obec Radvanice, VIMMAR s.r.o., Techko
CZ s.r.o., Na Hranici s.r.o., Šolc konstrukce
s.r.o., Autodoprava Jánošík a poděkování
také patří naší Základní škole, která se
podílela na přípravě některých rekvizit.
Květa Dufková,

měděný důl
Bohumír
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Oddíl mládeže KČT Úpice ve
spolupráci s KČT Úpice
pořádá

2.12. od 14:00

Pro všechny děti bude připraveno Mikulášské odpoledne. Během
odpoledne budou pro děti připraveny soutěže a samozřejmě
(cca v 15:00) dorazí i Mikuláš s čerty a andělem.
Těšíme se na Vás

r e l i ab l e p ar t n er

Jívka 187, 542 13

Divize stavební konstrukce Jívka

www.gemec.cz

přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozici

MISTR VÝROBY

Požadujeme :

Min. výuční list ve strojírenském oboru,
SŠ vzdělání strojírenského zaměření - výhodou
Orientaci v technické dokumentaci se zaměřením a na zpracování plechu a
svařování
samostatnost, zodpovědnost, organizační schopnosti, schopnost vést lidi
praxe v řízení strojírenské výroby minimálně 3 roky
praxe ve svařování vítána
znalost německého jazyka výhodou

Nabízíme :

jednosměnný provoz
práci v dynamické společnosti,
příjemný kolektiv
systém firemních benefitů (příspěvek na dopravu, stravování, Unišek)
možnost ubytování – přidělení služebního bytu
odměnu dle pracovního nasazení

Nástup možný ihned

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
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
V pátek 22. 12. 2017 nebudou v provozu ordinace obvodního lékaře
v Radvanicích a Teplicích. V případě potřeby navštivte odpovídající ordinaci v
nemocnici.
Dne 2. 1. 2018 - úterý - nebudou v provozu ordinace ve Chvalči a Jívce. V případě
potřeby navštivte odpovídající ordinaci v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.
MUDr . Ladislav Záveský

!

!

!
!

!

Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný nový rok.

Veselé Vánoce přejí hasiči z Radvanic

!
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