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Informace ze 40. zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo se sešlo ke svému 40. jednání dne 29. března 2018. Hosty byly
jednatelky společnosti BYTY Radvanice s.r.o., jelikož hlavním bodem byla
valná hromada společnosti. Projednat se musely výsledky hospodaření v roce
2017, které byly schváleny včetně účetní závěrky. Příjmy v roce 2017 byly
5.559.601,19 Kč, výdaje byly 5.598.609,57 Kč a výsledkem hospodaření byla
ztráta ve výši 39.008,38 Kč. Ta vznikla platbami za vytápění ve volných bytech a nebytových
prostorech. Vzniklá ztráta za rok 2017 bude pokryta ze zisku z předcházejících let. V rámci
valné hromady bylo také schváleno:
‣ finanční plán společnosti na rok 2018,
‣ navýšení mezd jednatelům společnosti od 1. 7. 2017 o 5%,
‣ odměna prvnímu jednateli ve výši 15.000 Kč,
‣ navýšení nájmu o inflační koeficient 2,5% u všech starých smluv s nízkým nájemným, což
činí 0,70 Kč/m2.
Následovalo předložení zpráv kontrolního výboru. Jednalo se o kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva obce za období leden až prosinec 2017 a kontrolu dodržování podmínek
vyúčtování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro rok 2017. Kontrolní výbor
neshledal žádné nedostatky.
I do tohoto jednání bylo zasláno několik žádostí o prodej pozemků. Zastupitelstvo však
musí nejdříve rozhodnout, zda je jeho zájmem a nutností požadované pozemky schválit
k prodeji. V tomto případě zastupitelstvo neschválilo vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 57 a
639/1v k.ú. Slavětín u Radvanic. Oproti tomu vyhlásilo záměr prodeje p.p.č. 801v k.ú.
Radvanice v Č. Již tradicí se stávají zaslané žádosti o dary a to nejen z obce. SDH Radvanice
požádalo o finanční příspěvek na akci „Pálení čarodějnic“ a zde bylo schváleno poskytnutí
daru ve výši 6.000 Kč. Také bylo schváleno poskytnutí daru pro Oblastní charitu Trutnov ve
výši 1.000 Kč na osobní asistenci. Neschváleno bylo poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce Radvanice pro Diakonii Českobratrské církve evangelické Vrchlabí.
V ostatních záležitostech přednesl starosta obce zprávu o situaci v oblasti vnitřní
bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu Obvodního oddělení PČR Trutnov za rok 2017,
předloženou vedoucím obvodního oddělení. Před závěrem proběhla diskuse, kde se pan
Lukášek dotazoval, kdy bude obsazeno místo referenta/ky na OÚ. Starosta odpověděl, že je
prioritou tuto nutnost co nejdříve dořešit a vyhlásit veřejnou výzvu (již vyhlášeno). Co se týká
osvětlení lokality A23, tak zde se čeká na vhodné klimatické podmínky, které byly do poslední
chvíle nepříznivé. Zhutní se základy pro osazení sloupů, které jsou již skladem.
Pokračování na str. 3.
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Pokračování ze str. 2.

V závěru zazněla zpráva o činnosti obecního úřadu, kterou podal starosta obce:
‣ Proběhla kontrola hospodaření (audit), opět bez závad a pochybení.
‣ Vyřešení škodní události, kde přeražením sloupu došlo ke stržení vedení a lampy VO. Vše
‣
‣
‣
‣
‣

vyřešeno přes pojistku původce události.
Jednání svazku SOJH dne 6.3.2018 Suchovršice, zápis je k dispozici na stránkách svazku.
Od 1.4.2018 schváleny 3 pracovníci na údržbu obce přes ÚP Trutnov dle žádosti.
Informace NSYS o posunu v instalaci metropolitní optické sítě.
Opětovná uzavírka ulice Petříkovická, takřka žádná komunikace s investorem, tudíž žádné
informace.
V řešení otočka autobusu u vlakového nádraží a čekárna směr Jívka.
Tomáš Němec, starosta obce

POPLATKY ZA PSY
Pro rok 2018 zůstává nadále sazba včetně splatnosti poplatku ze psů beze změn.
SAZBA poplatku:
a) za psa chovaného v rodinném domku s maximálně dvěma byty nebo trvale chovaného na
zahrádce, která je součástí zahrádkářské kolonie Kč 200,--/rok
b) za druhého a každého dalšího psa v rodinném domku Kč 300,--/rok
c) v ostatních domech – bytové domy Kč 800,--/rok
d) za druhého a každého dalšího psa v ostatních domech – bytové domy Kč 1.200,--/rok
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního či vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným příjmem, anebo poživatel sirotčího důchodu Kč 200,--/rok
f) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm.e) Kč 300,--/
rok
SPLATNOST poplatku:
1. Nečiní-li poplatek ze psů více než Kč 200,--/rok - splatnost nejpozději do 31. 5. 2018
2. Činí-li poplatek ze psů více než Kč 200,-- /rok - splatnost ve dvou stejných splátkách
nejpozději do 31. 5. 2018 a do 31. 8. 2018
Způsob úhrady místního poplatku ze psů je možno provést:
a) v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Radvanice,
b) přiloženou zaslanou poštovní poukázkou,
c) bezhotovostním převodem na účet obce Radvanice vedený v České spořitelně, a.s.
Trutnov,
č.ú. 1303692379/0800.

Tomáš Němec, starosta obce
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POPLATKY ZA ODPADY
Informace pro ty, kteří doposud neuhradili poplatky za odpady.
________________________________________________________________
Poplatky za komunální odpady - občané
Pro rok 2018 je poplatek v obci Radvanice ve výši 550 Kč na osobu a rok.
Způsob úhrady místního poplatku za likvidaci odpadu je možno provést:
a) v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Radvanice,
b) zaslanou přiloženou poštovní poukázkou (uveden roční poplatek na rok 2018)
c) bezhotovostním převodem na účet obce Radvanice vedený v České spořitelně, a.s.
Trutnov, č.ú.: 1303692379/0800. Při všech platbách používejte variabilní symbol
uvedený na přiložené složence.
Úhradu poplatku je možné provést dvakrát ročně:
1. splátka ve výši jedné poloviny ročního poplatku do 30. 4. 2018
2. splátka ve výši druhé poloviny ročního poplatku do 30. 9. 2018
Požadavek na osvobození od poplatku dle vyhlášky obce je nutné doložit:
a) při dlouhodobém pobytu na území ČR (déle než 10 měsíců v roce) – potvrzením
obecního úřadu v místě, kde občan dlouhodobě pobývá nebo čestným prohlášením
plátce,
b) při dlouhodobém pobytu mimo ČR – čestným prohlášením jiného člena rodiny,
c) v ostatních vyhláškou vyjmenovaných případech potvrzením příslušného zařízení.
__________________________________________________________________________
Poplatky za komunální odpady - rekreanti
Pro rok 2018 je poplatek v obci Radvanice ve výši 550 Kč za rekreační objekt a rok.
Způsob úhrady místního poplatku za likvidaci odpadu je možno provést:
a) v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Radvanice,
b) zaslanou přiloženou poštovní poukázkou,
c) bezhotovostním převodem na účet obce Radvanice vedený v České spořitelně, a.s.
Trutnov, č.ú. 1303692379/0800. Při všech platbách používejte variabilní symbol
uvedený na přiložené složence.
Termín úhrady poplatku: do 30. 4. 2018.
Tomáš Němec, starosta obce
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.
Hořanská Marie

82

Lukášková Lenka

70

Hrdlička Vlastimil

70

Čermáková Helena

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

VAKCINACE PSŮ
Ve čtvrtek dne 10. května 2018 se uskuteční vakcinace psů.
Časový plán:
• Radvanice před OÚ
• Slavětín
Cena očkování:
• Proti vzteklině
• Kombinace

14:30 – 14:50 hod.
15:05 – 15:10 hod.

Kč 300,-Kč 400,--

(platnost 2 roky)

Tomáš Němec, starosta obce
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UZLOVKA 2018
Již několikáté jaro se sešla
mládežnická „elita“ okresu Trutnov do
Radvanic.
Zástupci jednotlivých sborů si poměřili síly
na první okresní soutěži „uzlovka“. Nechyběla
ani delegace hasičů z Radvanic. Pod vedením
Mirky Zubričanové si svou závodní premiéru
odbyla Nelinka Mihulková a vůbec nezůstala
pozadu, statečně držela krok se svými
soupeřkami a s Kačenkou Burdychovou
společně pro sbor získaly 12. místo v kategorii
mladší. Vyrovnané výkony podala Veronika
Paťavová a Bára Zachovalová a společně
vybojovaly v kategorii starší taktéž místo 12.
Nikola Zubričanová si prošla křestem
kategorie mladšího dorostu a sezónu zahájila
krásným šestým místem. Tak jako každý rok
soutěžila i vedoucí Mirka a ani ona
se v poli soupeřů neztratila.
BLAHOPŘEJEME!!!
Julie Burdychová

ZÁVODY V JABLONCI NAD NISOU
V sobotu úspěšný křest na uzlovce v Radvanicích a v neděli křest další
v kategorii mladšího dorostu a poprvé na dlouhé trati 100m překážek jednotlivců
na Jablonecké hale. V Jablonci nad Nisou si Nikča Zubričanová nevedla vůbec špatně. Trochu
pomalejší, ale technicky velice zdařilý první pokus dáva naději, že v pokusu druhém si Nikča
dává osobní rekord na této trati v podobě času 22,74 s.
Velká gratulace a zdařilou sezónu bez zranění plnou úspěšných startů přeje celý sbor.
Julie Burdychová
Radvanický zpravodaj KVĚTEN 2018
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KVĚTINOVÝ
DEN
16. květen
2018 v Radvanicích ve
znamení Českého dne
proti rakovině.
Již poněkolikáté si
dovolí děti z hasičského
kroužku ve slušivých
žlutých tričkách Vás
navštívit a nabídnout Vám
kvítek měsíčku lékařského
tentokráte s vínovou
stužkou za symbolickou
dvacetikorunu.
Prodej bude probíhat
po čtvrté hodině
odpolední. Hlavní téma
letošní sbírky:
Nádory tlustého střeva
Děkujeme za Vaše
otevřená srdce.
Hasičský kroužek

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 2018
Venku ještě sníh a my plánovali
„velikonoční tvoření“. Příroda si dělá, co
chce. Trochu jsme se báli, že nebudeme mít ani proutky na
„pomlázky“ a „líta“. Za okny to vypadalo ještě spíše na zimu.
Letošní
velikonoční tvoření
proběhlo už 20.
března. Tradice je
tradice a příroda je
příroda.
Školní jídelna se
proměnila v jídelnu
ryze jarní. Z kuchyně
voněly pečené věnečky z kynutého těsta, sypané mandlemi.
Pečení už tradičně k našemu tvoření patří. Ze zbytků vlny jsme
vykouzlili velikonoční zajíčky a z papíru jsme udělali hnízda
pro vajíčka v podobě rozkvetlé louky. Pro naše krásné
kolednice jsme vytvořili „líta“ a pro koledníky pan Burdych
pletl pomlázky.
V zápalu tvoření najednou nastal večer a my jsme se,
i když neradi, museli rozejít do svých domovů. Ale nezoufejte,
zas se po prázdninách sejdeme a něco si s chutí vytvoříme a
upečeme.
Děkujeme všem, kteří nám zůstávají stále věrni.
Chceme poděkovat
paní Hořanské za
upečení dobrot ke kávě
a sponzorům za jejich
štědrost.

Julie a Jana
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2018
Sjezd v rakouském Kitzbühelu, slalom
v německém Garmisch-Partenkirchenu, obří
slalom ve francouzském Chamonix, super G
v italském Bormiu, kombinace ve švýcarském
Wengenu. V těchto vyhlášených alpských
centrech lyžařský kurz radvanické základní školy
ZATÍM ještě neproběhl.
Konal se však první březnový týden přímo na
krkonošských hřebenech v malebném prostředí
Horní Malé Úpy v nadmořské výšce 1050 m. n.
m. Naší základnou se stal penzion Věra, kde jsme v počtu 21 účastníků a 3 instruktorů (Cb,
Ma, Hr) společně žili, byli a bydleli, zdravě se stravovali, hráli rozmanité hry. Také jsme zde
chystali naše ski, řehtali se nad fotkami a vtipnými videi, vcelku pravidelně tu někteří
i přenocovávali a trávili rovněž volný čas a odpočinek mezi lyžováním. Příležitostně
a individuálně jsme po sobě rovněž uklízeli a absolvovali své hygienické rituály. Bydleníčko
i strava tam byly velmi příjemné, jen co je pravda!
Po nezbytném rozdělení do tří družstev dle
schopností jednotlivých závodníků jsme se
poctivě každý den věnovali překvapivě lyžování,
a to v dopoledním a odpoledním bloku. Mlha,
sněžení, vítr, mráz – nic z toho nás nemohlo
v lyžařském snažení zastavit. Pádů a podobných
aktů, během nichž dojde k vítězství gravitace nad
lyžařskými schopnostmi, bylo nepočítaně. Přesně
748. Slušné number, že? Však to taky dalo
počítání, odmocňování, vzorců a dělení!
Na kurzu nemohly chybět ani večerní přednášky,
filmy, hudba, soutěže a hry, které nám
zpříjemnily už tak příjemný čas. Je potěšitelné,
že na každém z účastníků bylo vidět průběžné
zlepšování lyžařských dovedností. Dá se říci,
že opravdu KAŽDÝ se dle svých schopností
naučil, popřípadě zdokonalil v ovládání dvou
dřevěných prkének na bílém podkladovém
materiálu a každý tak svým způsobem na kurzu
zvítězil.
Pokračování na str. 3.
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Pokračování ze str. 7.

Všichni účastníci lyžařského výcviku včetně instruktorů se vraceli
s krásnými novými zážitky, duševně i fyzicky odpočatí, smíchem omládlí, s trvale dobrou
náladou a kondičně vylepšení. Nezbývá, než se těšit na další. Věříme, že se vydaří minimálně
stejně jako ten letošní!

A co všechno jsme během lyžařského kurzu zjistili?
● že voskem se dají namazat nejen běžky, ale kupodivu rovněž i bodce běžeckých hůlek

● že běh na lyžích může leckdy zdáli vypadat jako střelený lachtan v posledním tažení
● že počasí na horách se opravdu rychle a nepředvídatelně mění (hlavně když nejsme
oblečeni)
● že nafotit a natočit vtipné video lze kdekoli a kdykoli, aniž by o tom lyžař věděl
● že není dobré ztratit celotýdenní permanentku, s brekem si zařizovat novou a vzápětí najít
v kapse tu původní
● že lze spadnout na mostě a s lyžemi zůstat viset půlí těla nad v hloubi dole tekoucím
potokem
● že i v křišťálově čistých horách lze narazit na hulváty a protivnou, agresivní lidskou
populaci
● že špatným pohybem natažená záda lze úspěšně spravit opatrnou chůzí žáků po pedagogovi
● že z mokrého sněhu lze během stavitelské soutěže vytvořit úplně, úplně, ale úplně všechno
● že ve „hmatových“ soutěžích poslepu nepoznáte svého spolužáka (natož i pedagoga) jen
podle rukou, nohou či hlavy
● že na jistém stromě u sjezdovky „U kostela“ si mohou vesele růst dámské podprsenky a
kalhotky (ne ojediněle, ale přímo v desítkách kusů)
● že tiramisu, štrúdl, polévku, natož pak malinko vlídnou obsluhu na chatě Moravanka fakt
nemají
● že jsme se všichni více poznali, utužili tak mezilidské vztahy a že příště zkrátka jedeme
zase!
P. S.: Podrobné vysvětlení a detailní popis výše uvedených
zjištění Vám podají samotní žáci ☺
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ZMĚNY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
K novému kabátu i nový systém :-)
Pokrok prostě nezastavíte. Dlouho připravovaný plán zavedení čipů byl v měsíci dubnu
zrealizován. Na konci měsíce března byl všemi strávníky zakoupen a následně jim byl předán
čip společně s informacemi k přihlášení po internetu na www.strava.cz a od 3. dubna již
všichni strávníci svůj čip používají.
Objednávání přes internet?
Pozitiva:
1. Z pohodlí domova přihlásíte nebo odhlásíte stravu svého dítěte. Den předem až do
23:59 hodin.
2. Kdykoliv máte přehled o Vaším dítětem odebrané nebo neodebrané stravě.
3. Vybrat si každou středu mezi obědem č. 1 nebo 2. POZOR- lze jen do úterý předešlého
týdne (z důvodu jednotýdenního závozu potravin).
4. Internetový správce Vám zašle zprávu např. o odeslané platbě, o platbě přijaté, nebo
o dluhu na kontě – vše dle Vaší předvolby.
5. Ve ŠJ je terminál, kde lze stravu objednávat. Podmínky jsou podobné jako přes
internet.
Zde je možné přihlásit nebo odhlásit stravu den předem do 13:30 hod. Předvolba čísla
1nebo 2 je stejná jako na internetu.
6. I nadále trvá možnost odhlášení stravy po telefonu do 7:00 hodin ráno ten den, a to
v nenadálých případech (nemoc apod.).
Negativa: Počítač je nekompromisní. Pokud strava není zaplacena, nemůže být vydána!!!
Obavy?
Neobávejte se! Dospělým strávníkům rádi pomůžeme se zadáním a objednáním stravy.
A pokud někdo čip zapomene? Pak musí přijít za vedoucí kuchyně a ta stravu na jeho číslo
čipu přihlásí nebo vydá.
Pokud se toto stane třikrát za sebou, budeme považovat čip za ztracený a musíte si bohužel
zakoupit nový (opět za 100,- Kč). Pokud ten ztracený čip bude nalezen, potom je možné druhý
vrátit (vrácena bude samozřejmě i záloha).
Doufáme, že rodiče, žáci i cizí strávníci naší školní jídelny tuto službu ocení a že čipy
usnadní a zpříjemní spolupráci se školní jídelnou.
Děkujeme Vám za Vaši trpělivost při zavádění této novinky (i my se s novým systémem
sžíváme).
Vedoucí ŠJ Jana Růžičková
Radvanický zpravodaj KVĚTEN 2018

10 str.

BODLINKA U NÁS
Ekovýchovný projekt Správy
KRNAP „BODLINKA U NÁS“
Ve středu 11. dubna jsme vypustili
naši „Ježurku“ do volné přírody
nedaleko Radvanic. Doprovodili ji
žáčci z prvního stupně. Tato událost je
radostná, dokázali jsme to, ale ukáplo
i několik slziček, protože „Ježurku“ už
neuvidíme.
Chtěla bych poděkovat žáčkům z 3.
a 5. třídy. Denně o ni pečovali,
i ostatním, z jiných ročníků, kteří jim
chodili pomáhat. Každé ráno jejich
kroky ze šatny vedly k Ježurce, kde proběhl úklid kotce, výměna čerstvé vody a potravy,
vážení a kontrola, zda jí něco neschází.
Další poděkování patří manželům
Čeřovským, ve kterých jsme měli a máme
velkou oporu a pomoc.
Za všechny žáčky Ježurce přejeme krásný
a dlouhý život v našem okolí.
za ZŠ Radvanice
Renáta Štěpánková

NABÍDKA PRÁCE
ZŠ a MŠ Radvanice hledá pracovní sílu pro občasnou výpomoc ve školní jídelně. Nástup
možný ihned! Kontakt: zsradvanice@seznam.cz, 499 897 624

Mgr. Robert Hager, ředitel školy
Radvanický zpravodaj KVĚTEN 2018
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FÉROVĚ SE NASNÍDÁME
V sobotu 12. května se po celé České republice uskuteční akce s názvem Férová snídaně.
Je to piknik pořádaný ve městech či obcích aktivními lidmi, kteří tak chtějí podpořit pěstitele
v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami přinesou své fairtradové dobroty a na
veřejném místě si společně užijí piknik. Jídlem může být např. salát z fairtradové quinoi,
fairtradový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtradové banány. To
vše je vhodné doplnit domácími či regionálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry,
zelenina, chléb či bylinky.
My budeme společně snídat na školním dvoře nebo (v případě nepříznivého počasí) ve
vstupní chodbě. Začínáme v 10,00 hod.! Náš piknik si obohatíme různými hrami. K dispozici
budou známé i méně známé hry (petangue, kubb, mölkky, házecí síťky… atd.). Svou
šikovnost si budete moci vyzkoušet také při jízdě na kolonožce.
A co je to fair trade, proč je tady a proč se k němu přidat? Pěstitelé kávy, kakaa, čaje,
banánů nebo květin nedostávají za svou produkci dostatečně zaplaceno. Kvůli tomu je tady
fair trade – dobrý, spravedlivý obchod. Lidem ze zemí globálního Jihu dává možnost uživit se
vlastní prací za důstojných podmínek, jejich děti mohou chodit do školy, plodiny pěstují s
ohledem na životní prostředí.
Mezi základní principy fair trade patří:
• výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí
• dlouhodobé obchodní vztahy
• dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
• zákaz nucené a dětské práce
• dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit
• kontrolované využívání pesticidů a další zemědělské chemie
• zákaz využívání geneticky modifikovaných plodin
• šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů
Mezi fairtradové výrobky patří například káva, čaj, čokoláda,
třtinový cukr, banány, ovocné džusy, rýže nebo také bavlna. Jak ale
poznat fairtradové výrobky a kde je sehnat? Nejsnadněji podle modrozelené certifikační
známky FAIRTRADE®. Novou značnkou je Fairtrade Cocoa Program/Fairtrade Cotton
Prgram/Fairtrade Sugar Program. Výrobky jsou dostupné např. v Lidlu
nebo Kauflandu. Existují také další výrobky pocházející od členů Světové
fairtradové organizace. Ty nejznámější však jsou: GEPA, EZA, El Puente,
Libero Mondo nebo Traidcraft. Kakao od největší fairtradové organizace
GEPA najdeme třeba v síti drogerií DM.
Více informací můžete najít na www.nazemi.cz nebo www.ferovasnidane.cz
Tak co, přidáte se k nám?
Věříme, že ano a těšíme se na Vás!!!
Ing. Iljana Jirmanová
Za ZŠ a MŠ Radvanice
Radvanický zpravodaj KVĚTEN 2018
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ŠKOLNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ
AKADEMIE
KDY:

BEZ
OMEZENÍ
VĚKU

VSTUPNÉ:
DOBROVOLNÉ

ZÁPIS DO MŠ
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(sportovní hala)
PŘEDSTAVÍ SE VÁM:
Děti a žáci z MŠ a ZŠ Radvanice

Návrh plakátu:
J.M., 9. třída

WEBOVÁ ADRESA
HTTP://WWW.ZSRADVANICE.CZ/

PODĚKOVÁNÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ráda bych touto cestou poděkovala společnosti Continental Automotive Czech Republic s.
r. o. Adršpach, která dětem z naší mateřské školy připravila velikonoční překvapení v podobě
čokoládové nadílky.
Velmi pěkně děkujeme.

Alice Zachovalová

NOC S ANDERSENEM
Rok opět uběhl jako voda a my máme za sebou další ročník „Noci s Andersenem“.
V radvanické knihovně se jedná již o 6. ročník, při kterém děti přespávají v knihovně a je pro
ně připraven večerní program. Letošního pohádkového spaní se zúčastnilo 14 dětí od 6 let do
12 let.
Motivem letošní pohádkové noci byla pohádková knížka „Povídání o pejskovi a kočičce“.
Všechny úkoly a soutěže, které děti plnily se tedy nesly v duchu této knížky a jejího autora.
Musíme říct, že se všemi úkoly si děti poradily opravdu perfektně a zjistili jsme, že
pohádková knížka o pejskovi a kočičce patří mezi dětmi k oblíbeným knížkám a opravdu ji
znají do nejmenšího detailu.
Letošní počasí nebylo příliš příznivé, a tak jsme letos vynechali stezku odvahy, ale myslím
si, že diskotéka, která ji nahradila se dětem moc líbila,
protože končila až po půlnoci.
Jako každý rok si děti odnesly drobné dárečky a pamětní
list, který jim doufáme i po letech, bude připomínat
příjemné chvilky strávené v knihovně se svými kamarády.
Ráno jsme se snažili sníst všechny dobroty, které nám
maminky přichystali, ale to se nám nepodařilo. Všem
maminkám děkujeme za připravené jídlo. Poděkování patří
také Adamu Zachovalovi, který pro nás každý rok navrhne
originální pamětní listy.
Na závěr jen dodáváme, že i my – Ivana, Vendula a Alice
si to každý rok s dětmi moc užíváme a těšíme se na další
ročník, v jakém duchu se ponese, to se necháme
překvapit…..
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ČLOVĚČE, NEZLOB SE.
VOX Radvanice z.s. přivítal v Pensionu Radvanice malé i velké
příznivce oblíbené hry „Člověče nezlob se“ .
První místo v dětské kategorii získal Darek Zámečník, na druhém místě se umístila Natálka
Kinclová a třetí místo obsadila Klára Kinclová.
Dospělí bojovali mnohem déle a urputněji. Někteří z nich byli vyhozeni několikrát těsně
před domečkem a jistě se jim název této zábavné hry vryl hluboce do paměti. Finále bylo
dobojováno až dlouho po půlnoci. Na prvním místě se umístila Hana Stonjeková, na druhém
místě Ilona Chmelíková a na třetím místě Petr Lukášek. Pro soutěžící jsme připravili krásné
dorty a další zajímavé ceny. Již nyní se všichni těší na další tentokrát 6. ročník.
za VOX Radvanice z.s.

Petra Spitzerová

DĚTSKÝ DEN
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 5. května se na rybníku Hrůzáku uskuteční rybářské závody dospělých.
Začátek v 7.00, startovné 150,-.
Dětské závody proběhnou na stejném místě v neděli 6. května od 13.00, startovné mají
děti zdarma.
Bližší informace na místě.
Občerstvení zajištěno.

Radomír Királ

ZMĚNY V ORDINAČNÍ DOBĚ
V pondělí 7. května a v pátek 18. května 2018 nebudou v provozu ordinace praktického
lékaře.
V případě potřeby navštivte odpovídající ordinaci v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.
MUDr . Ladislav Záveský
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