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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
jsme na počátku dalšího roku, roku 2018. Co nám přinese, to ukáže až čas. Je pár záležitostí,
které jdou naplánovat, popř. ovlivnit. Některé ovšem bohužel žádným způsobem naplánovat
a ovlivnit nelze.
Na počátku loňského roku jsem si posteskl, že práce ve vedení obce je složitý a nelehký
úkol. Myslel jsem si, že bude postupem času penzum záležitostí pouhou rutinou a tím vznikne
prostor na nové nápady. Nyní již vím, že udržení samotného chodu obce není věcí
jednoduchou a v současném zřízení se neobávám říci, že i věcí stále se komplikující. Bohužel
nám stát a jeho zřízení v tomto směru spíše nakládá, než ubírá.
I přes toto vše mohu konstatovat, že byly i v roce 2017 pro obec získány dotace a doufám,
že je za námi vidět i práce. Tou nejmarkantnější jsou stavební úpravy a energeticky úsporná
opatření školní jídelny a družiny, které se vyšplhaly na zhruba 6.500.000 Kč. Myslím si,
že jsme splnili přání i menším spoluobčanům vybudováním dvou nových dětských hřišť.
Předvánočním dárkem bylo nasvícení místní kaple.
Nápadů je spousta, ostatně všechny jsou podpořeny v dokumentu strategie rozvoje obce,
který vznikl z dotazníků občanů. Já jen doufám, že i další projekty nebudou závislé pouze
na získání dotací. Menší projekty budeme financovat z vlastních zdrojů. Zde se nám nabízí
realizace slíbeného osvětlení lokality A23, stále probíhající rekonstrukce ČOV a vodovodního
řadu, opravy komunikací. I samotné veřejné osvětlení potřebuje své investice ve formě
modernizace. Větší plánovanou investicí bude oprava střechy na č.p. 175, kde je již
zpracována projektová dokumentace a bude podána žádost o dotaci. Před dokončením je
studie regenerace sídliště, kde plánujeme postupně v horizontu několika let zpevnit parkovací
plochy, chodníky, sběrná místa a upravit zeleň. Zároveň zpracováváme podklady pro
sportoviště v obci a další drobnější projekty i v periferních částech obce a osadách.
Je zde opravdu spoustu práce a doufám, že ještě nějakou stihneme. Rok 2018 je rokem voleb
prezidentských, senátních a také komunálních. Všechny tyto volby ukážou, jak kdo pracoval
a jak vše cítí občané. Proto Vás žádám, běžte volit a vyslovte svůj názor. Není třeba se za
někoho schovávat nebo vše jen řešit doma.
Závěrem bych nerad někoho opomněl při poděkování za činnost v uplynulém roce. Proto
se nerad pouštím do konkrétních jmen a názvů. Mojí povinností je ovšem zmínit Vás,
spořádané spoluobčany, kteří máte zájem žít v této naší obci. Zároveň chci poděkovat
zastupitelům za odvedenou práci pro obec a z mé pozice i všem zúčastněným při zvládání
krizových situací z letošního léta, kterými jsou zejména místní dobrovolní hasiči. Poděkování
patří i místním spolkům za jejich aktivní činnost v oblasti kultury, zábavy a sportu.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastňují všech pozitivních věcí, které jsou přínosem pro
obec.
Možná se budu opakovat, ale mým přáním je spokojenost všech občanů a proto mi dovolte
Vám popřát rok plný radosti, lásky, štěstí a hlavně pevného zdraví. Šťastný rok 2018.
Tomáš Němec, starosta obce
Radvanický zpravodaj LEDEN 2018
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Informace z 36. zasedání zastupitelstva obce
Ačkoliv jsme již v měsíci lednu roku 2018, vrátíme se i vzhledem k uzávěrce
tohoto čísla k listopadovému jednání zastupitelstva obce Radvanice.
Hostem listopadového zasedání byl Mgr. Robert Hager, ředitel ZŠ a MŠ
Radvanice. Ten hned v úvodu přednesl výroční zprávu školy za školní rok
2016/2017. Podrobná zpráva obsahovala veškeré důležité informace z provozu školy a školky
za minulý školní rok.
Následovalo několik bodů v souvislosti s financemi a povinnostmi ze zákona
o rozpočtových pravidlech. Jednalo se o:
- projednání návrhu rozpočtového opatření č. 12/2017, kde příjmy včetně financování
a výdaje se zvyšují o 1.039.370 Kč,
- projednání střednědobého výhledu hospodaření na období 2019 – 2020 a návrhu rozpočtu
ZŠ a MŠ Radvanice, kde náklady jsou plánovány na 11.913.400,00 Kč a výnosy
na 11.913.400,00 Kč,
- projednání střednědobého výhledu hospodaření na období 2019 – 2020 a návrhu rozpočtu
BYTY Radvanice s.r.o., kde náklady jsou plánovány na 5.300.000,00 Kč a výnosy
na 5.300.000,00 Kč,
- projednání střednědobého výhledu hospodaření na období 2019 – 2020 a návrhu rozpočtu
VODA-RA s.r.o., kde náklady jsou plánovány na 1.660.000,00 Kč a výnosy
na 1.660.000,00 Kč.
Všechny tyto návrhy byly jednohlasně schváleny.
Zastupitelstvo dále schválilo vydání prohlášení vlastníka, kterým vymezuje jednotky
v domech č.p. 230 a 231, kterých je vlastníkem. Prohlášení se týká plánovaných převodů
bytových jednotek do vlastnictví nájemníků. To by mělo proběhnout v závěru roku 2018,
popř. začátkem roku 2019. Tato prohlášení jsou vypracována právní kanceláří, která se celou
problematikou zabývá a úzce spolupracuje s BYTY Radvanice s.r.o. Prohlášení je nutné
k rozdělení celku na bytové jednotky a jejich následný zápis do katastru nemovitostí.
Vlastníkem i po této nutné „kosmetické“ úpravě stále zůstává obec.
V listopadu došlo ke zprovoznění obou vybudovaných dětských hřišť. Jejich zpřístupnění
má svá provozní pravidla. Proto byl vydán a schválen nový provozní řád, který zapracoval do
pravidel nové herní prvky. Je tedy důležité se tímto řádem řídit.
V majetkových záležitostech došlo k prodeji p.p.č. 610/3 a 559/16 v k.ú. Radvanice v
Čechách, prodeji st.p.č. 75/1, 75/2, p.p.č. 101/4, 99/4, 101/5 a 101/6 v k.ú. Slavětín u
Radvanic, zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 460 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Pokračování na str. 4.
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Pokračování ze str. 3.

I v tomto zasedání zastupitelstvo rozhodovalo o žádostech
o finanční dary z rozpočtu obce:
- žádost o dar na akci „Podzimní taneční odpoledne“ – VOX Radvanice z.s.,
žádost nebyla projednána vzhledem k jejímu stažení žadatelem,
- žádost o dar na akci „Radvanická opona 2017 – Vánoční koncert Kamily
Nývltové“ VOX Radvanice z.s., žádost nebyla projednána vzhledem k jejímu stažení
žadatelem,
- žádost o dar na akci „Vánoční turnaj v karambolu“ – VOX Radvanice z.s., poskytnutí daru
nebylo schváleno,
- žádost o dar na akci „Mikulášská nadílka“ – SDH Radvanice, schváleno poskytnutí daru ve
výši 6.000 Kč,
- žádost o dar na akci „Mikulášská zábava“ – SDH Radvanice, schváleno poskytnutí daru ve
výši 6.000 Kč,
- žádost o podporu činnosti Okrsku č. 2 – SDH Julie Burdychová, projednání této žádosti
bylo odloženo na leden 2018,
- žádost o podporu provozu Muzea Chalupění v Radči, poskytnutí finančního daru nebylo
schváleno,
- žádost o podporu Hospicu Anežky České v Č. Kostelci, poskytnutí finančního daru nebylo
schváleno.
Dále v programu jednání následoval bod různé, kde se také kumulovalo několik bodů.
V tomto případě šlo o projednání žádosti o souhlas se zřízením sídla spolku, kde zastupitelstvo
obce neschválilo umístění sídla spolku Praha 4 – Sportovní, z.s. na adrese Radvanice č.p. 170,
542 12 Radvanice v Č. Následující projednanou záležitostí byla žádost o souhlas s uzavřením
podnájemní smlouvy, kde zastupitelstvo obce neschválilo uzavření podnájemní smlouvy
společnosti Roskar s.r.o. se zapsaným spolkem Praha 4 – Sportovní, z.s.
Diskuse byla při tomto jednání velice plodná. Paní Jirmanová, hospodářka ZŠ a MŠ
Radvanice, informovala o možnostech čerpání dotací pro školu a školku. U školy by se
jednalo o zapojení žáků do řešení vlastních projektů ve spolupráci s místní správou a
samosprávou. V případě školky by se mělo jednat o možnost realizace přírodní zahrady
v areálu. Oba projekty budou dále diskutovány a konkretizovány. Ze strany obce zajisté dojde
k podpoře těchto přínosných projektů.
Pan Lindauer se dotazoval na projednání žádosti na výměnu oken v penzionu. Starostou
bylo zodpovězeno, že bohužel žádnou žádost neobdržel. Pan Lindauer konstatoval, že okna
jsou již historická a je nutné je vyměnit. Proto navrhuje jejich financování. Na dotaz pana
Kašpara, zda by opět došlo ze strany p. Lindauera ke zhodnocení objektu, které by bylo
v případě ukončení smlouvy předmětem vyrovnání, bylo odpovězeno, že ano. Proto starosta
upozornil, že jde o začarovaný kruh, kdy obec z důvodu nízkého nájmu nemůže do tohoto
objektu investovat a ani nechat investovat další osoby. Navrhl změnu smlouvy, popř. prodej
objektu. V případě změny smlouvy by šlo jednoznačně o zvýšení nájemného z důvodů
následných investic do objektu ze strany obce.

Pokračování na str. 5..
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Pokračování ze str. 4.

Pan Lukášek připomněl práci hasičů a zvládnutí situace při 2. letošním
větrném poryvu. Zároveň podotkl, že by bylo vhodné za toto hasičům poděkovat.
V souvislosti s krizovými situacemi navrhuje možnost hlášení důležitých zpráv
z hasičského vozidla. Souhlasně bylo dohodnuto, že v důležitých případech lze tuto
variantu využít. Dále předložil žádost občanů z lokality A23 na vybudování veřejného
osvětlení. Starostou bylo zodpovězeno, že vzhledem k haváriím a poruchám bylo nutné tyto
vyřešit prioritně. Osvětlení lokality je předmětem rozpočtu 2018.
V závěrečné zprávě o činnosti úřadu starosta informoval o následujících skutečnostech.
Proběhla kontrola z KHK na dotované projekty, uskutečněné v roce 2016 (střecha DPS
a komunikace na Studénky). Kontroly byly bez závad.
Probíhají práce na sestavení rozpočtu obce na rok 2018 (v době uzávěrky tohoto čísla bude
rozpočet předložen zastupitelům k jeho projednání).
V samém počátku roku 2018 proběhnou prezidentské volby a v našem okrese i doplňující
senátní volby.
Kontrola hospodaření obce byla z důvodu nemoci odložena (v době uzávěrky tohoto
čísla proběhne kontrola v náhradním prosincovém termínu).
Tomáš Němec, starosta obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Starosta obce p. Tomáš Němec přivítal nové občánky naší obce dne 25. listopadu 2017.
Bylo pozváno 10 dětí. Zúčastnili se:
Dominika Řezníčková
Michaela Petříková
Jakub Zsigo
Matyáš Gmyrja
Martin Stehlík

Viktorie Irena Semelková
Emil Novotný
Rudolf Michl
Pavlína Boučková

Děti z MŠ nás potěšily svým dojemným vystoupením.
Po podpisu do Pamětní knihy obce maminky přijaly kytičku a dárky pro své milé děti.
Slavnostní setkání pokračovalo focením dětí, rodičů a příbuzných u kolébky.
Přejeme našim malým občánkům šťastné dětství, rodičům hodně radostných chvil
a trpělivosti s jejich dětmi.
Děkuji dětem z MŠ, p. učitelkám, všem členům SPOZ.

Radvanický zpravodaj LEDEN 2018

Miluše Světlíková
5 str.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.
Komárková Jaroslava

88

Kettnerová Jaroslava

75

Hradecká Milena

70

Trojan Zdeněk

60

Bednářová Marie

60

Schatzlerová Hana

60

Kavalík Jiří

50

Sládková Dana

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

PODĚKOVÁNÍ OD SDH
Děti a vedoucí hasičského kroužku, potažmo hasiči děkují „občanům
Radvanic“ za předání finančního daru ve výši 17 000,-, který se vybral
na rozsvěcení vánočního stromu. Za tento finanční obnos bude
zakoupeno sportovní nářadí pro trénink dětí.
Děkujeme, že jste v hektické době otevřeli Vaši náruč a věnovali jste
své penízky pro děti.
Hasičské děti pro tuto příležitost připravily malé drobnosti na prodej.
Děkujeme, že ani tyto drobnosti z rukou dětí nezůstaly bez povšimnutí.
Julka a Mirka
Radvanický zpravodaj LEDEN 2018
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TONGO HRADEC KRÁLOVÉ
Hasičský kroužek to není jen sport, ale i zábava a odměna a protože se
nechceme bavit sami a o pohodu se chceme rozdělit uspořádali jsme v měsíci
listopadu výlet pro děti hasičské i nehasičské do zábavního centra Tongo
Hradec Králové.
Hasičské děti toto měli jako odměnu za celoroční práci v kroužku - tedy zdarma a ostatní
tak trochu malý dárek od obce Radvanice, protože dopravné hradila obec. Naplnili jsme velký
autobus, který praskal ve švech, ale ještě by se někdo vešel! :o))) 52 dětí si užilo neděli
řáděním v Tongu, doprovod tři vedoucí kroužku mladých hasičů + jedna maminka. Perfektní
den. Příště se těšíme opět nashledanou.
Odměn není nikdy dost. Poněkolikáté jsme s našimi hasičskými dětmi spali v hasičárně.
No považte děti z domu. Maminky mají klid na pečení a uklízení. Ale my si to užíváme.
Pohádky na plátně, pohoda. Děti vaří a připravují občerstvení pro rodiče. Malá nadílka a
stezka odvahy, ale víc už nenapíšu, abych neprozradila něco z překvapení……………
V příštím zpravodaji poinformujeme více.
Julie Burdychová
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A DISKOTÉKA
Velice příjemné chvíle strávily děti se svými rodiči druhou adventní neděli
10. prosince 2017 v Pensionu Radvanice, kde pro ně hasiči uspořádali
„Mikulášskou nadílku“.
O zábavu se postaral pan MgA. Lukáš Vláčil z Prahy a svým vystoupením
a veselým programem zaujal děti hned od počátku. Děti s ním spolupracovaly, plnily
zadané úkoly, zpívaly, tančily a vůbec se dobře bavily.
Potom už všichni
netrpělivě čekali na
příchod Mikuláše
s andělem a nechyběli ani
čerti. Každé dítě za svou
básničku nebo písničku
obdrželo balíček a čerti
předvedli svůj pekelný
taneček.
Během celého
odpoledne měly děti také
možnost nechat si
namalovat obrázek na
obličej nebo dočasné
tetování.
Závěrem si děti mohly
vybrat různě vytvarovaný nafukovací balónek a všichni se
spokojeně rozešli domů.
Hana Tekelová

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
Dne 9. prosince 2017 jsme uspořádali tradiční „Mikulášskou zábavu“.
Již podruhé jsme vsadili na reprodukovanou hudbu, takže se nesla v duchu diskotéky. Celým
večerem nás provázel DJ Fulka, který nám pouštěl české i zahraniční „pecky“ hlavně 80. a 90.
let. Všichni, kdo přišli, se dobře bavili a parket byl stále plný.
Všem, kteří se v předvánočním čase zúčastnili, děkujeme. Těšíme se zase někdy příště ☺ .
Zároveň také děkujeme OÚ Radvanice za finanční podporu Mikulášské nadílky a
Mikulášské diskotéky.
Hana Stonjeková
Za SDH Radvanice
Radvanický zpravodaj LEDEN 2018
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AKADEMIE PROGRAMOVÁNÍ
V měsících říjen a listopad proběhla na Základní škole
v Radvanicích realizace projektu Akademie programování: Kodu
Game Lab.
Jednalo se o celoevropský projekt společnosti Microsoft, jehož cílem bylo seznámit žáky
základních škol se základní logikou programování.
Studenti středních škol, které spadají pod vzdělávací centrum Microsoftu, měli možnost si
vybrat základní školu, na které budou celý projekt realizovat a podílet se tak na vzdělávání
žáků. Jako zástupce vzdělávacího centrum Microsoft za kraj Pardubice, DELTA - Střední
škola informatiky a ekonomie, jsem si vybral „svoji“ bývalou základku. Celý projekt probíhal
formou zájmového kroužku. Jednalo se o pět lekcí po dvou hodinách. Žáci se učili
programovat v základním herním enginu Kodu Game Lab, který je vytvořen pro tvorbu
jednoduchých 3D her. Je vytvořen tak, aby byl snadno pochopitelný a zábavný pro každého.
Během kurzu si žáci vyzkoušeli vytvořit například vlastní verzi fotbalové hry, jednodušší verzi
slavné hry SNAKE nebo závodní hru. Na konci tohoto projektu byly vyhodnocené nejlepší
hry a dvě z nich i byly vybrané do krajského kola - hry Jana Štěpánka a Jany Kroupové.
Tímto bych chtěl poděkovat řediteli školy panu Mgr. Robertu Hagerovi, který mi umožnil
celý projekt zrealizovat a panu učiteli Mgr. Janu Cabicarovi za pomoc při jeho samotné
realizaci.
Realizátor projektu a bývalý žák ZŠ a MŠ Radvanice
Adam Zachoval

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Nakupování to je téma, na které se se žáky 7. a 8. třídy
společně chystáme v předmětu “Člověk a svět práce”.
Začali jsme pěkně od začátku - od pořízení nové tašky na nákup. Žáci si přinesli stará
trička, která jsme společně stříhali, upravovali a dekorovali, až jsme z nich vykouzlili
zajímavé nákupní tašky.
A proč jít na nákup s látkovou taškou? To jsme si také stihli probrat. Všichni žáci uhodli,
že nám látková taška vydrží déle než igelitka. Někteří se shodli i na tom, že látka je
ekologicky příznivější materiál. Nakonec jsme se také domluvili na tom, že je fajn takovýmto
způsobem zrecyklovat například staré tričko :-). A povídali jsme si i o využití např. starých
záclon na ušití sáčků na ovoce a zeleninu nebo na pečivo.
Příště budeme pokračovat v tématu nakupování dotazníkem a zamyšlením se nad tím, proč
a co lidé nejčastěji kupují, i když to zrovna nepotřebují :-).
Mgr. O. Matěnová
Radvanický zpravodaj LEDEN 2018
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ZŠ A MŠ
Dne 5. prosince 2017, v čase předvánočním, byl v Základní
škole a v Mateřské škole Radvanice slyšet rachot, hluk řetězů a cinkání zvonců. Co to mohlo
být?
Žáci deváté třídy si připravili program pro žáky prvních, druhých a třetích tříd. Přestrojili
se do kostýmu Mikuláše, anděla a čerta. Vyptávali se dětí, zda se pilně učí, zda nezlobí,
pomáhají a pracují. Žáčci odříkali básničky, zahráli na flétničky, podali ruku Mikuláši i
čertům, a poté byli odměněni ovocem a sladkostmi. Potom se mikulášská výprava vydala
směrem do mateřské školky. Mikuláš měl krásný dlouhý červený plášť, andílek se celý třpytil
a dva čerti působili vskutku strašidelně. Děti ve školce vše zvládly s přehledem. Přednesly
básničku, zazpívaly koledy, skákaly přes provaz a slíbily Mikuláši a čertům, že již budou
hodné. ☺
Den s čerty a Mikulášem se zkrátka povedl a děti mají na co vzpomínat.
Eva Vlková, učitelka

Radvanický zpravodaj LEDEN 2018
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SHRNUTÍ AKCÍ ZŠ A ŠJ ZA LOŇSKÝ ROK
Úkol zněl jasně:“ Je konec roku, začátek
nového a je potřeba shrnout akce a trochu
se i pochválit, možná také si vyčinit.“
Vyslovil tuto větu pan ředitel.
Tak se s dovolením tohoto ujímám.
Mám-li hovořit o akcích pořádaných školní
jídelnou a školní družinkou pro děti i
dospělé…..čtvrtý rok se scházíme postupně
na jarním „velikonočním tvoření“, později
„podzimním“ a i „vánočním“. Snažíme se
připravit příjemnou atmosféru pro setkání
dětí i rodičů. Vždy je něco dobrého
k zakousnutí ke kávě či čaji. Tady nám
pomáhá paní Hořánská, kterou si
dovolujeme vždy oslovit a ona s energií
sobě vlastní a dobrou vůlí nám napeče vždy
něco dobrého. „Děkujeme.“ Takové tvoření
to je několik dní příprav, kdy v dopoledním
shonu běžného chodu kuchyně se děvčatům
trochu pletu a společně připravujeme
perníky a to, co si vymyslíme, těsta, sůl
apod.. Snažíme se děti seznamovat s novými
technikami a trochu vmanipulovat i jejich
rodiče do vyzkoušení si něčeho nového. Na
jaře si děvčata dělají líto a kluci pletou
pomlázku, kterou je každoročně pan
Burdych učí. Dekorace v jarním tématu už je
žádaná. Tentokrát jsme pekly velikonoční
ptáčky.
Podzimní tvoření jsme chtěli pojmout
trochu jinak a protože v penzionu se
chystalo dlabání dýní, tak jsme ani nechtěli
dělat dýně klasické. Tentokrát jsme si
vytvořili z keramické hlíny lampičku ve
tvaru dýně a strašidýlka. Proces sušení hlíny
a jejího vypalování chce svůj čas,ale snažili
jsme se co nejrychleji dětem jejich díla
přichystat k odnesení. Mnozí si na
keramickou hlínu sáhli poprvé. Vytvořily
Radvanický zpravodaj LEDEN 2018

povedená díla. Na
dlabání dýní se taky
dostalo.
Tvoření vánoční bylo v duchu perníčků.
Myšlenka, že tentokrát je ozdobíme
a nesníme, nýbrž pověsíme na námi
vytvořenou dekoraci na dveře, nebo
interiéru, byla sice pěkná, ale bohužel chuť
našich perníků byla lákavější. Mnohdy tedy
naše závěsy na dveře byly obohaceny
šiškami a perníčky udělali dobře v našich
bříškách :o). Dnes už mohu napsat, že jsme
vytvořili společně první vánoční dárek,
ikdyž i toto spousta dětí nevydrželo
a sklenici se sypanou barevnou solí svým
maminkám daly hned po příchodu domů.
Vytvářeli jsme ze slaného těsta ozdoby na
stromeček.
Někdy trochu předimenzujeme naše
snahy, to potom pečeme perníky i pro
mateřskou školku a doufám, že jsme jim
trochu usnadnili i jejich tvoření pro
maminky a slané těsto se také nevyhodilo,
ale zužitkovali ho žáci základní školy při
svých pracovních činnostech.
Vyzdobili jsme si prostor před školní
družinou, abychom potěšili nejen sebe, ale
i kolem jdoucí. Plot k výzdobě vybízí a lidé
se i ptají co dalšího je potěší. Děkuji za Váš
zájem i hřejivá slova. Panu Jindrovi Gultovi
děkujeme za stromeček, který nám vyrobil
i panu Maixnerovi patří dík za stromečky na
plot.
Úsměv a dobré slovo je zadarmo a udělá
tolik pohody. Tak je myšleno. V pohodě
a klidu utíkejme před spěchem a stresem.
Děkujeme všem kdo jste přišli a pobili
s námi i těm, kteří nepřišli, ale přinesli nám
materiál na tvoření od skleniček, po látky,
vlny, nitě, pohledy, …
Pokračování na str. 12.
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Pokračování ze str. 11.

Všechno se dá použít

ke tvoření.
Upletlo se 25 pomlásek, udělalo nesčetně
lít, upeklo se velikonočních ptáčků ze tří kil
mouky, na vánoční tvoření se peklo perníku
ze 5 kg mouky, zpracovali jsme 20 kg
keramické hlíny, obarvili jsme a zpracovali
25 kg soli. Celkem bylo zpracováno 12
listových těst a 6 plechů buchty (to ke kávě)
a korálky se rozkutálely a mašle zpracovali
i nasbírané šišky byly zpracovány……….
A jestli máme nějaké plány? Máme.
Budeme zase tvořit jarně, i když za oknem
to tak nevypadá, ale tak jako přijde zima, tak
také odejde a hlavně bude jaro. Máte-li po
vašich vánočních úklidech doma zbytky vln,
mašlí, provázků, látek a ještě k tomu pečete

a máte chuť pro nás vyfouknout vajíčka, to
potom sem s tím. To nám moc pomůže.
Plánů máme mnoho. Chtěli bychom trochu
více pracovat s dospělými, ale to nám dejte
trochu čas. Těšíme se na Vás i vaše děti při
dalších tvořeních. A jestli chodí dost lidí?
Kdo chce ten přijde a kdyby pět, tak to má
cenu. Děkujeme za Vaši podporu a přejeme
Vám pouze klidné a pohodové dny nového
roku plné setkávání se s pohodovými lidmi
a dětmi, naplněné zdravým a láskou.
Děkuji všem, kteří se na tvoření podílejí a
pomáhají dětem a dospělým společně tvořit.
Tak holky „Šárko, Jano, Alice, Renato“ díky.
Julie Burdychová

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ
Podzim je ve znamení pouštění draků, barvení listí a také sbírání kaštanů.
U nás na škole je sběr kaštanů a žaludů již tradicí. Letos žáci 1. stupně a mateřské školky
nasbírali celkem 647,5 kg kaštanů a žaludů.
Mezi nejpilnější sběrače patří:
Vojtěch Kůs
149kg
Renáta Nešetřilová 86,5kg
Štěpán Schatzler
83kg
Pavel Tyšer
80kg
Bára Zachovalová
78kg
Děkujeme i Janu Volmanovi, Ladě Výrostkové, Monice Švorcové, Veronice Paťavové,
Kateřině Burdychové, Martinu Krajniakovi, Danieli Císařovskému, Marice Frýbové,
Dominiku Borovskému, Adrianě Loyové, Tereze Doulíkové, Kláře Machatové, Dominiku
Drahému, Amálii Mihulkové, Amálii Efenberkové, Marii Čermákové.
Dík patří i dětem ze školky - Marii Matěnové, Jonáši Matěnovi a Matyáši Machatovi.
Kaštany i žaludy byly předány mysliveckému sdružení Lesní statek Radvanice, p. Jiřímu
Švorčíkovi a budou použity pro zimní přikrmování lesní zvěře.
Za ZŠ
Mgr. Hana Bitnarová
Radvanický zpravodaj LEDEN 2018
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POMOC DĚTEM
Ve středu 6. prosince jsme požádali
žáky, kteří mají doma plyšové hračky, aby
je následující den přinesli do školy. V pátek
se totiž odehrával v Pardubicích
extraligový hokejový zápas, během
kteréhož se po vstřelení prvního gólu
domácích snesly na led plyšáci. Tyto
hračky byly poté sesbírány a předány
dětem v blízkých dětských domovech jako
vánoční dárek.
Naši žáci se této dobročinné akce
zúčastnili s velkou vervou a povedlo se
nám ve škole dohromady sesbírat
neuvěřitelných 226 plyšáků! Tyto hračky
jsme seskládali do obřích igelitových pytlů
a tato „nálož“ o váze zhruba 100 kilogramů
byla poté přenesena a úspěšně naházena na
ledovou plochu V Pardubicích. V pondělí si
pak ve škole všichni prohlédli originální
video z této „házecí akce“. Moc děkuji
všem, kteří ukázali dobré srdce a plyšové
hračky s sebou přinesli. Prospěli tak dobré
věci a svým dílem rozzářili oči dětí, kteří
neměli v životě takové štěstí.
Ještě jednou díky ☺
Mgr. Pavel Hrubý
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Na stránkách
ZPRAVODAJE jsme Vás
informovali o možnostech konání lyžařského
kurzu pro žáky ZŠ.
V anketě proběhlo
hlasování, jehož
výsledky jsme
zpracovali a poté
rozhodli o vybrané
variantě. Lyžařský
výcvik pro přihlášené
žáky 7. - 9. tříd tedy proběhne v týdnu od 5.
března do 9. března 2018 na Pomezních
boudách (Horní Malá Úpa) v Krkonoších
(penzion Věra). Pro variantu „Krkonošskou“
bylo nejvíce hlasů, proto jsme se ji rozhodli
vybrat. „Radvanická verze“ měla o něco
menší počet hlasujících a „Alpská varianta“
lyžařského výcviku některé z našich žáků
rovněž zaujala, nebyl jich ale dostatečný
počet. V budoucnu však tuto zahraniční
variantu určitě opět nabídneme a věříme,
že se dočká svého naplnění v příštích letech
(třeba i ve spolupráci s okolními ZŠ).
Teď však hurá do Krkonoš, pomalu
chystejte sjezdovky, běžky, hůlky, helmy,
speciální závodní kombinézy, přaskáče
i lavinové psy! Nezapomeňte na funkční
prádlo, vosky, lyžařské a sluneční brýle,
startovní čísla, slalomové tyče či metodické
příručky na téma výuka lyžování. Hodí se
rovněž společenské hry, znalosti kurzu přežití
v horách, Go Pro kamery, zimní mapy polské
Karpacze, buzoly, signální světlice, ale zcela
zásadní nutností je dobrá nálada se spoustou
energie – a s úsměvem hurá na krkonošské
hřebeny!
Vaši radvaničtí lyžařští a pedagogičtí
instruktoři
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PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Vážení radvaničtí občané, jménem celé naší školy Vám chci popřát co nejšťastnější
vykročení do nového roku 2018 a jeho pohodové plynutí. Doufám, že budeme úspěšně
spolupracovat na co nejlepším vzdělávání našich žáků a i nadále se setkávat na formálních
i neformálních školních akcích. Podle čínského horoskopu nás čeká rok psa, který
symbolizuje spravedlnost a (pro školu tak příznačné) vědění. Ať je to tedy pro nás všechny
rok šťastný a úspěšný!
Za MŠ a ZŠ Radvanice

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

ZPRÁVIČKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Listopad byl ve školce opět plný zajímavých akcí. Na začátku měsíce se ve školce konala
beseda o exotických zvířatech s krásnou ukázkou nejrůznějších druhů plazů – ještěrek, agam a
hadů. Děti se o nich hodně dozvěděly, a dokonce si je mohly i pohladit. Na konci besedy si
polovina dětí přála od Ježíška agamu nebo hada.
Další akcí byla beseda „Zdravá 5“, která zábavnou formou dětem přiblížila zásady zdravé
výživy. Byl to příběh dvou dětí, kde jedno dítě bylo hodně unavené, často nemocné a druhé
veselé, spokojené a zdravé. Beseda byla plná obrázků a písniček. Na konci besedy měly děti
za úkol vytvořit obrázek z ovoce a zeleniny, který nakonec snědly.
Během měsíce se děti také pilně připravovaly na vystoupení u rozsvěcení vánočního
stromečku, kde i přes nepříznivé počasí, statečně zazpívaly koledy a zatančily zimní taneček.
Některé děti – Maruška, Anička, Simonka, Vendulka a Deniska, také přišly přivítat nové
občánky Radvanic písničkami a básničkami na obecní úřad.
Jsme také moc rádi, že již po druhé k nám do školky zavítaly děti z páté třídy s paní
učitelkou Štěpánkovou. Tentokrát děti představily knížku „O pejskovi a kočičce“. Připravily
si divadelní představení pohádky „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. Dětem se divadlo moc
povedlo, bylo vidět, že si s přípravou daly velkou práci a my jim moc děkujeme.
Poslední akcí byla „Mikulášská nadílka“. Děti již od rána chodily do školky přestrojené
za čertíky, andílky a děkujeme i naší malé Šárince, která přišla jako jediná přestrojená za
Mikuláše. Po svačině se najednou ozvalo zvonění a čerti s Mikulášem a andílky byli tady.
V ruce nesl Mikuláš knihu, ve které měl zapsáno všechno o našich dětičkách. Ale musíme říct,
že převažovaly pochvaly. Děti musely dokonce skákat přes provaz. Pak všichni přednesli
básničku a mohli si odnést balíček s nadílkou.
Alice Zachovalová
Radvanický zpravodaj LEDEN 2018
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RADVANICKÝ
ADVENT
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám
všem, kteří jste přišli
s námi rozsvítit vánoční
strom, všem, kteří se na
této krásné akci podíleli
svojí prací a
v neposlední řadě dětem
a učitelům z MŠ a ZŠ
Radvanice moc
poděkoval za tak
krásnou a povedenou
akci.
Díky Vám jsme letos
mohli rozdělit finanční
hotovost mezi mladé
hasiče a fotbalisty a to
rovným dílem každému
po 17.000,- Kč.
Budeme se těšit na
další ročníky této akce.

TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR
Letos jsme již pořádali šestý ročník turnaje v „PRŠÍ“, který
proběhl v sobotu 18. listopadu v klubu důchodců. Čertovy
obrázky přišlo hrát a ke stolům usedlo šestnáct hráčů. Po
dlouhém boji v základní skupině se hráči rozpadli do dvou
skupin po osmi hráčích na tzv. „velké“ a „malé“ finále.
Umístění hráčů dopadlo následovně:
Velké finále o „Putovní pohár“:
1. místo – Kristýna Krajniaková
2. místo – Pavel Zubričan st.
3. místo – Vladislav Polák
4. místo – Leoš Kincl
Malé finále o litr RUMU:
1. místo – Angelika Voltrová
2. místo – Martin Krajniak
3. místo – Marcela Krajniaková
4. místo – Lucka Voltrová
Poděkování patří všem, kteří se přišli pobavit jak hráčům
tak divákům. Zachovejte nám přízeň, budeme se na vás těšit na
dalších akcích.
prezident motoklubu
Štefan Krajniak

Do nového roku Vám
přejeme mnoho úspěchů
a zdraví
Vaši

spoluobčané

Radvanický zpravodaj LEDEN 2018
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
Dne 2. ledna 2018 - úterý - nebudou v provozu ordinace ve Chvalči a Jívce.
V případě potřeby navštivte odpovídající ordinaci v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.

MUDr . Ladislav Záveský

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADVANICE
zve své příznivce na:

3. ŠKOLNÍ BÁL
V SOBOTU 20. LEDNA 2018 V PROSTORÁCH ZŠ
ZAČÁTEK V 19. 00
K tanci a poslechu bude hrát:

Relax
Police nad Metují
Předtančení.
Slosovatelné vstupenky o věcné ceny.
Občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek u paní Krajniakové v Radvanu.
Místenka 100,- Kč

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ VYDÁVÁ
OBECNÍ ÚŘAD RADVANICE

Email: radvanickyzpravodaj@volny.cz

Náklad: 470 výtisků
Ev. č.: Kult/2/1990/Ka

Otištěné příspěvky se nemusí shodovat
s názorem redakce.
Za věcnou a gramatickou správnost
odpovídají autoři článků.
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