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Informace z 41. zasedání zastupitelstva obce
Tradičně se poohlédneme za minulým jednáním zastupitelstva obce, které se
konalo ve čtvrtek 26. 4. 2018.
K projednání bylo několik bodů, oznámených v programu předchozí
pozvánky. Prvním byl pravidelný přehled hospodaření obce za 1. - 3. měsíc
tohoto roku. Počátkem roku se do hospodaření nepromítají plánované investice, dochází
pouze k nutným platbám z rozpočtu, které jsou spojené s běžným provozem obce. Proto se
výsledek může zdát jako značně úsporný. V brzké době nás ovšem čekají výdaje a následně již
bude patrné přiblížení se k rozpočtu na rok 2018. Zastupitelstvo schválilo výsledky
hospodaření obce za 1. - 3. měsíc 2018, kde příjmy jsou 4.412.819,94 Kč, výdaje jsou
2.795.140,80 Kč a financování je 1.617.679,14 Kč. Bylo konstatováno, že obec hospodaří
v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018. V souvislosti s rozpočtem a stálým pohybem
u příjmů a výdajů bylo nutné projednat rozpočtová opatření č. 3 a 4/2018, většinou
v souvislosti s přijatými dotacemi. V jednom případě šlo o březnový příjem za prezidentské
volby a v druhém o dubnový příspěvek na pracovníky VPP.
V majetkových záležitostech byl projednán a zároveň schválen prodej p.p.č 801 v k.ú,
Radvanice v Čechách. Dále bylo schváleno zveřejnit záměr prodeje p.p.č. 75/2 v k.ú. Slavětín
u Radvanic z důvodu podané žádosti o odkup.
Samostatným bodem bylo projednání schválení darů na sportovní, kulturní a společenské
akce v obci. Sem byly zařazeny akce již proběhnuvší, popř. plánované max. v následujícím
měsíci. Schváleny byly dary ve výši:
- 2.000 Kč pro VOX Radvanice z.s. na akci „Člověče, nezlob se“
- 3.000 Kč pro VOX Radvanice z.s. na akci „Radvanický míč“
- 5.000 Kč pro VOX Radvanice z.s. na akci „Jarní a podzimní taneční odpoledne“
- 5.000 Kč pro VOX Radvanice z.s. na akci „Dětský den“
- 1.500 Kč na akci „Dětské rybářské závody“
Následovala diskuse:
Paní Mihulková se dotazovala na lavičky v obci a okolí. Bylo odpovězeno, že je nutné
nejprve opravit ty stávající. Jsou nakoupeny latě a pracovníci vadné prvky průběžně mění. Na
novém dětském hřišti u OÚ jsou testovány lavičky z recyklovaného plastu a budou zakoupeny
další. Již minule bylo řešeno umístění několika laviček k „procházkám“ do míst mimo sídliště.
Zde musí být zvolen vhodný výrobce a jejich ukotvení. Starosta požádal o zaslání kontaktů na
výrobce pro výběr vhodných prvků.
Pan Gult upozornil na pravděpodobnost vady a tvorby fleku na fasádě mateřské školy.
Toto starosta prověří fyzicky na místě.
Pan Burdych se dotazoval na údržbu přístupové cesty přes hráz ve
Pokračování na str. 3.
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Slavětíně. K tomuto bylo odpovězeno, že obec zajistí
štěrk na opravu komunikace v majetku obce. Ostatní komunikace jsou v majetku
Lesů ČR, PKÚ s.p., Obce Chvaleč a soukromé osoby.
Pan Lukášek kritizoval nečinnost v řešení osvětlení lokality A23. Starosta
konstatoval, že práce na zhotovení byly objednány a bohužel tyto práce nejsou dokončeny.
Bude urgována realizační firma.
Pan Lindauer požadoval opravu lampy osvětlení u výměníku za penzionem. Starostou
bylo sděleno, že tato lampa není prioritou. Pan Lindauer podotkl, že zaměstnanci docházejí do
penzionu po tmě. Na toto starosta reagoval, že by bylo důležitější mít osvětlené cesty na
autobusovou zastávku, kam docházejí i děti. Pan Lindauer následně požadoval schválení
opravy dotyčné lampy na vlastní náklady. Toto starosta nepovolil, jelikož dojde v brzké době
k plánované opravě a revizi veřejného osvětlení v celé obci, kde opět nefunguje několik
světel.
Následně byly řešeny tenisové kurty. Zde pan Mádr navrhoval otevření a zpřístupnění
pravého kurtu, který je již v neutěšeném stavu. Stav kurtů je opravdu špatný a toto bylo
zapříčiněno nevhodným zásahem nájemce při odvodňování plochy. V minulosti bylo vše
postaveno na brigádách nadšenců a zájemců o provozování tohoto zařízení. Zájemci proto
užívali kurty zdarma. Jedinou variantou je zadání vyprojektovat bezúdržbové hřiště, uspořit
prostředky v rozpočtu a následně zpoplatnit vstup.
Paní Bezuchová navrhovala měření rychlosti projíždějících vozidel ze směru od Jívky
okolo lokality A23. I když je v křižovatce značka STOP, je zde nebezpečné vyjíždění. Pan
Lindauer navrhoval jako variantu umístění zpomalovacích retardérů na komunikaci. Záležitost
měření bude diskutována s PČR.
O činnosti úřadu obce podal starosta následující informace.
- Proběhla kontrola z Úřadu práce na VPP s negativním zjištěním.
- Výběr pracovníka OÚ proběhl hodnocením ve 2 kolech, byla vybrána vhodná
uchazečka.
- Připojení školy k potravinové pomoci KHK – obědy do škol.
- Pasport místních komunikací nabídka cca 70.000 Kč, vzhledem k dotačním možnostem.
- Budova hasičské zbrojnice, provedeny kroky k zápisu do KN.
- Ul. Petříkovická – změna termínu.
- Zaslána stížnost na občanské soužití v zahrádkářské kolonii.
- Investice do ČOV, dovybavení nutnou technologií dle rozpočtu.
- Tvorba almanachu o škole + den obce 25. 8. 2018 (schůzka se spolky).
Tomáš Němec, starosta obce
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SLOVO STAROSTY
Redakce Radvanického zpravodaje obdržela článek od pana Lindauera
v souvislosti s neopravenou lampou veřejného osvětlení u Penzionu Radvanice. Tento článek
pod názvem „Neopravitelná lampa“ nebude otištěn. V průběhu zasedání zastupitelstva byla
dojednána kompletní oprava a revize veřejného osvětlení (viz. informace ze zasedání).
Zároveň konstatuji, že články tohoto typu vyvolávají reakci ostatních občanů, kteří by tím
pádem také měli dostat prostor ke svému vyjádření. Radvanický zpravodaj je informačním
zdrojem obce Radvanice a jejího vedení, kde mají možnost publikovat své informace o
pořádaných akcích pro občany i neziskové spolky. Podotýkám, že nenechám z oblíbeného
zpravodaje pro všechny slušné občany dělat bulvární plátek pro potěchu některých
jednotlivců.
Tomáš Němec, starosta obce

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.
Rulíková Edeltraud

89

Lukášek Jaroslav

70

Dufka Milan

65

Mühlfeit Aleš

65

Rožnovská Dana

65

Vlčková Ludmila

60

Roman Duben

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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DEN OBCE 25. SRPNA 2018
Informuji tímto, že obec Radvanice připravuje na sobotu 25. srpna 2018 „Den
obce“, v rámci kterého dojde k představení nyní připravovaného almanachu školy
v Radvanicích. Přijměte proto pozvání na tuto slavnost.
Zároveň Vás žádám o informování všech absolventů místní základní školy z důvodu účasti
na neformálním srazu při křtu připravované publikace. Bližší informace budou upřesněny
v následujícím čísle.
Tomáš Němec, starosta obce

ČARODĚJNICE 2018
30. duben je po celé republice věnován „čarodějnickým rejům“, ani
Radvanice díky hasičům a podpoře obce Radvanice nejsou výjimkou.
Program předznamenával vylepený plakát, hranici hasiči postavili již týden předem.
V letošním roce se dokonce rozhodli ozvláštnit čarodějnice postavením „májky“, která troufnu
si říct, stála v naší obci naposledy při dnech dětí v prostoru mezi hřišti a tělocvičnou a jako
děti jsme soutěžili, kdo vyšplhá ke koruně věnce. Tudíž je to dost dlouho.
V 18,00 hodin se seřadil u základní školy průvod čarodějnic a čarodějů za hasičské
vozidlo, které vezlo tu hlavní čarodejnici, která letos byla upálena. Projevem byli uvítáni
všichni účastníci reje a byla jim popřána jen skvělá zábava. Prošli jsme obcí až k hasičské
zbrojnici, kde byla čarodějnice připoutána na hranici, proběhlo nezbytné focení všech
čarodějnic a už mohla začít zábava. Každé dítě dostalo svůj letecký průkaz, kterých bylo
vydáno 68 + 12 dětí u soutěží. Hasičské děti si připravily deset soutěží po jejímž splnění byly
děti odměněny sladkým balíčkem a svítící tyčinkou. Ve 20,00 byla zapálena hranice. K dobré
pohodě hrál pan Rulík, masíčko se peklo a pivečko teklo. Svou premiéru mělo nově udělané
zázemí v hasičárně „bar“, jehož obsluha se měla co otáčet, aby uspokojila všechny příchozí.
Ohňostroj už také patří k tradici „našich čarodějnic.“
Děkujeme, že jste přišli. Už dneska se těšíme na ty čarodějnice další a budeme se vás
snažit opět nezklamat. Škoda jen, že v nočních hodinách stála v cestě někomu okna hasičárny
a byl poškozen majetek obce rozbitím okna. Pachatel se ztratil ve tmě.
Děkuji všem hasičským dětem, které se obětovaly pro kamarády a připravily pro ně
soutěže.
Pan Hrdlička se opět zhostil focení a vytvořil pro nás záznam nezapomenutelných zážitků.
Děkujeme.
Obci Radvanice děkujeme za poskytnutí dřeva na hranici.
Julka
Radvanický zpravodaj ČERVEN 2018
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SOUTĚŽNÍ KOLOTOČ ZAČAL
S jarem přišlo sluníčko, ale i první závody pod širým nebem našich mladých
hasičů.
Pro letošní sezónu náš sbor a obec budou reprezentovat tito borci:
V přípravce: Anička Záveská a Jonáš Matěna.
V mladších dívkách: Maruška Matěnová, Kačenka Burdychová, Sabina Ciroková, Bára
Záveská, Bára Zachovalová, Amálka Mihulková, Nela Mihulková, Veronika Paťavová a Klára
Machatová.
Mladší chlapci: Matyáš Machata, Jan Záveský, Tadeáš Stonjek.
Starší Dívky: Nikola Zubričanová, Adéla Stonjeková.
Team není uzavřen – uvítáme v našich řadách další šikovné děti, které se chtějí hýbat, něco
se naučit a nesedět doma.
V měsíci dubnu jsme si zaskočili za kopec do Malých Svatoňovic. Počasí nám přálo a my
jsme si odvezli první cenné body a zkušenosti letošní sezóny.
Dlouholetá píle byla oceněna. Někteří se ve svých kategoriích dostali na vrchol, aby ji po
letošní sezóně opustili a opět je bude čekat práce dostat se před ty ostatní. Někteří naskočili
do rozjetého vlaku a nyní je čeká dřina se alespoň vyrovnat svým kolegům v týmu, potažmo
soupeřům.
Cenné body si z Malých Svatoňovic odvezla Bára Zachovalová svým druhým místem.
Už už jsme si mysleli, že kamera FireTV, která tuto soutěž snímala pro českou televizi, bude
patřit jen jí, ale bohužel soupeřka byla o 43setin vteřiny rychlejší (možná to byl náš zakletý
rozdělovač???). Kačka Burdychová místem osmým a Sabina Ciroková místem devátým
bodují a jsme tomu rádi.
Ostatní nám zrají a pilně se připravují na další soutěže.
Vůbec neudělala ostudu Amálka svým 21. místem, ba naopak na svých prvních závodech se
udržela v první polovině z 61 soupeřek, které se na start postavily. Nelinka si vybrala svou
nováčkovskou daň až do dna a statečně se poprala s oběma svými pokusy. V první bohužel
protla časomíru „obouruč“, což je trestáno neplatným pokusem a v pokuse druhém se jí
zamotaly hadice při překonávání kladiny tak, že musela seskočit a překonat kladinu znova.
Byla statečná a i se slzičkami svůj pokus dokončila a v tu chvíli pro nás všechny byla
jednička, protože byť po dvaceti metrech od startu prohraný pokus dokončila a nevzdala.
Maruška je jedna z těch, která se ocitla jako nejmladší v nové kategorii, protože ročníková
pravidla jsou neúprosná, ale je to holka statečná a pere se a budeme se těšit i na její výkony
a budeme sledovat, jak stoupá výsledkovou listinou. Stejně tak jako i Matyáš, který byl zvyklí
vozit v přípravce medaile. Bohužel se taktéž ocitl mezi staršími soupeři, ale jeho dravý styl
předznamenává, že zdaleka nepodléhá splínu a že se bude rvát. Jeho vrstevník Tadeáš naskočil
do rozjetého vlaku, a ikdyž jeho největší touhou je být hasičem, doma má celou sbírku aut.
Hlavně má své vědomosti o technice bezedné, tak na poli závodním doslova překonává sám
sebe. A pokud na prvním tréninku překonával kladinu šouravými pohyby nohou,tak na svých
prvních závodech kladinu překonal excelentně.
Pokračování na str. 7.
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V kategorii starších děvčat máme Nikolu Zubričanovou
jako svůj „truf“. Dnes se spíše připravuje pro dlouhou trať, ale odskočila si pro
druhé místo v „šedesátkách“. I tady jsme doufali a kameře se moc líbila, ale
časomíra je neúprosná a chyba na rozdělovači byla potrestána. Vklínila se mezi
soupeřky z Libňatova a na stupních vítězů zářil náš zelený dres na místě druhém.
Adélka potvrzuje, že co se před pár lety naučila, se nezapomíná a porvala se se svými
soupeřkami a prodala jak nejlépe uměla svůj první závod ve starší kategorii.
Všem dětem i doprovodu patří veliký dík a věřte, že když soutěží kategorie „Modrá
přípravka“ – to jsou děti hendikepované - potom je jedno, jak se kdo umístil. To nejdůležitější
je, že ta naše drobotina je zdravá. Poctivě trénují několikrát týdně a sezóna je před námi.
5. května jsme zavítali na stadion do Jaroměře. Za slunečného počasí jsme si tentokrát
zasoutěžili na tartanovém povrchu. Na startovní pole se v šedesátkách postavilo celkem 277
závodníků v pěti kategoriích. Bohužel foukal obrovský vítr a ten soutěžící strhával z kladin
a motal jim hadice. Ale ani to nás neodradilo.
Přípravka: Anička Záveská prostě přišla, odběhla a veze si domů čtvrté místo z 53
soutěžících. Svůj pokus absolvoval i Jonáš Matěna, ale zatím si na svůj triumf počká, jeho
starší soupeři jsou prostě lepší. A zatímco probíhala poklidná soutěž přípravky na jedné straně
jaroměřského stadionu, na straně druhé už probíhal boj kategorie mladší. Pořadatelé svou
neukázněností vnesli do mnoha týmů chaos. Po dlouhé době nebyl závod tak špatně rozběhnut
a rozlosován.
Naši borci, ale prodávají co umí. Bára Zachovalová si odváží opět místo druhé.
Tato soutěž je zapsaná jako jedna z republikových soutěží, to znamená, že nám přibyla
konkurence z celé České republiky i Slovenska. Proto výsledky nejsou pro pohár směrodatné.
Po vyškrtání všech mimo okresu Trutnov nám vychází, že i tentokrát bodujeme.
Děkujeme! Jste nejlepší!!!
V neděli si odskočila Nikola Zubričanová do „Českého poháru“ do kategorie dorostu a její
31. místo z 80 startujících (v kategorii) je velice dobrý výsledek.
Náročný sportovní víkend za námi a další před námi.
Děkujeme všem příznivcům za podporu
i pomoc.
Julka, Mirka a Dominik

NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Obec Radvanice nabízí možnost účasti na tvorbě zpravodaje obce.
Jedná se o kontrolu článků a vlastní grafickou úpravu vydání.
Informace získáte u redakční rady, popř. u starosty obce - starosta@radvanice.cz
a na radvanickyzpravodaj@volny.cz.

Tomáš Němec, starosta obce
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ANI STARŠÍ HASIČI NEZAHÁLEJÍ
Kromě kondičních jízd, opravy zázemí
v hasičárně, udržbě techniky, teoretické
přípravy se utužují i fyzicky.
12. května 2018 se SDH Radvanice
zúčastnilo prvního okrskového kola v Jívce.
Splnili tak jednu ze svých povinností. Této
soutěži předcházelo několik hasičsko–
hokejových tréninků. Někteří borci si poprvé
ve svém životě nasadili boty na běhání,
někteří se upsali k běhání, aniž by tušili, že
běhat umí. Někteří zpytují svědomí a dušují
se, že opravdu od zítra už kouřit nebudou.
Na každého má hasičský sport jiný
dopad. :o)))
Po pátečním tréninku vše nasvědčovalo,
že SDH Radvanice postaví dvě mužská
družstva (škoda, že ne i to ženské, které
v našem sboru má dlouholetou tradici, ale
vše má svůj čas). Za velice příznivého
počasí se okrskového kola zúčastnilo šest
družstev mužů (Radvanice, Jívka,
Strážkovice, Malé Svatoňovice a Chvaleč)
a ženy z Jívky.
Boj to byl do posledních chvil, nejenže
soupeřila družstva Radvanic mezi sebou,
ale zároveň toužila porazit soupeře z Jívky.
Ve štafetě naše družstvo „A“ vede. Nyní
rozhodne požární útok.
Pro ty, kteří za ty roky dopisování do
„našeho“ zpravodaje, alespoň tuší, co je
požární útok, jak vypadá sání z vrchní nebo
spodní nádrže, se sálo ze spodní nádrže. Je
to jedna z podmínek prvního kola. Prověřuje
se tak celková kondice ne mužstva, ale stroje
PS12, která by měla v každé zásahové
jednotce být akceschopná.
Družstvo“A“ nastupuje jako poslední
startující družstvo, tudíž už zná časy všech
svých soupeřů, trochu je skličuje nervozita.
Radvanický zpravodaj ČERVEN 2018

Odstartováno! „Útočné vedení
již odbíhá ze základny, když
vedení sací ještě připojuje karabinu na koš
a je naplněna další z podmínek tohoto kola.
Vhazují koš do kádě ještě o vteřinu rychleji
než do této doby první v útoku SDH Jívka“.
Nyní rozhoduje stroj. Útočné vedení
připraveno a čekají na vodu, aby byly
shozeny plechovky na terčích. Bohužel
„druzí“ o kousek pomalejší než Jívka.
Po součtu pořadí obou disciplín mají
shodný počet bodů, v tuto chvíli rozhoduje
umístění v útoku. Jívka poráží pro letošní
ročník prvního kola družstvo SDH
Radvanice „A“, následně se řadí Radvanice
„B“, Malé Svatoňovice, Strážkovice a
Chvaleč. Své první kolo splnila děvčata
z Jívky.
SDH Radvanice a Jívka vyplňují
přihlášku na okresní kolo Požárního sportu
v Trutnově, které proběhne 26. května.
Blahopřeji všem zúčastněným a doufám,
že tato soutěž není tou soutěží pro letošek
poslední a že se trochu vrátí sportovněhasičská činnost našeho sboru, která vždy
k naší činnosti patřila a má dlouholetou
tradici.
Tak chlapi jen tak dál!!!
Julka
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SLOVO PREVENTISTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám připomněl pár slov o prevenci v naši obci a připomněl
některé předpisy a opatření spojené s letním obdobím.
Během letošního jara bylo poměrně velké sucho, ale v naší obci nedošlo k žádnému
požáru, a hlavně jsme nezaznamenali žádné plošné vypalování staré suché trávy. Za to patří
poděkování všem našim občanům, ale i chalupářům.
Doufáme, že v tomto trendu budeme pokračovat i v letním období.
Zde je nutno počítat se suchem po celé letní období, a proto je nutno dodržovat veškerá
protipožární opatření. Zejména pak to bývá zákaz rozdělávání ohňů a zákaz kouření v lesích
a jejím blízkém okolí, a nezapomeňte na to, že podle zákona o požární ochraně
č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se musí každý občan chovat tak, aby nezavdal
příčinu ke vzniku požáru.
Dále nám dovolte připomenout, že na konci topné sezony, 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 při celoročním provozu
a 2x za rok při sezonním užívání, a to 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.
Na tuto povinnost nesmíte zapomenout, i když je na to relativně hodně času, ale pozor čas
velmi rychle letí.
Kdyby někdo potřeboval naši radu, není problém se na nás obrátit, rádi pomůžeme.
Přejeme všem našim občanům krásné léto a aby nepotřebovali služeb našich hasičů.
Milan Dufka, preventista obce

AKCE V PENSIONU A RESTAURACI RADVANICE
Pension a Restaurace Radvanice pořádá od pátku 8. 6. do neděle 10. 6. vyhlášené
ZVĚŘINOVÉ HODY.
Za samé jedničky zmrzlinový pohár zdarma – VOX Radvanice a Pension a Restaurace
Radvanice podporuje šikovné školáky. Pokud školák přinese vysvědčení, kde budou samé
jedničky dostane od nás v pátek 29. 6. a v sobotu 30. 6. 2018
Roman Lindauer
zmrzlinový pohár zdarma.
Radvanický zpravodaj ČERVEN 2018
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VÝUKA PLAVÁNÍ U NÁS NA ZŠ
Ministerstvo školství rozhodlo o tom, že od 1. září 2017 by měl každý žák 1. stupně
základního vzdělávání během své školní docházky absolvovat v rámci výuky tělesné výchovy
40 hodin plavání.
A tak 60 dětí z naší školy jezdilo letos plavat, a to povinně a zadarmo - žáci 3. a 5. ročníku
už v září, 2. a 4. třída v lednu.
Plavecký kurz byl zaměřen na výuku základních plaveckých způsobů prsa a znak, získání
plaveckých dovedností – potápět se, skákat do vody, splývat, orientovat se ve vodě beze
strachu. To vše s využitím různých pomůcek a pod vedením zkušených instruktorů Plavecké
školy Drak v Trutnově.
Po ukončení kurzu dostal každý žák „mokré vysvědčení“.
Na dopravu získala škola finanční prostředky z projektu
„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 Mgr. Hana Bitnarová
(II. etapa).

JAK JSME POMÁHALI PŘÍRODĚ
O tom, jak jsme letos se čtvrtou a devátou třídou oslavili Den Země, napsaly své články
Amálka Mihulková a Zuzanka Vařáková. Oběma moc děkuji.
Šli jsme čtvrťáci společně s deváťáky na louku. Měli jsme vysázet stromky mezi dvěma
loukami. Bylo krásné počasí. Sázeli jsme smrčky a jedličky. Rozdělili jsme se do skupinek po
třech. Deváťáci kopali díry a čtvrťáci sázeli. Pomáhaly nám paní učitelky Matěnová a Vlková
a paní Dufková. Zasadili jsme přibližně dvě stě stromků… Z. Vařáková
… Když jsme dosázeli, tak
jsme šli pro kameny a dřevo na
oheň. Poté co byl zapálen oheň,
jsme si opekli vuřty. Uprostřed
opékání se na nás přijel podívat
pan ředitel. Pan ředitel si dal
také vuřt, když dojedl tak odjel.
Potom, když jsme dojedli i my,
tak jsme pomohli odnést náčiní
zpátky do auta. Udělali jsme
dvojice a šli jsme zpátky do
školy. A. Mihulková
Nezbývá než dodat, že kromě
jednoho se nám VŠECHNY stromky ujaly:-).
Radvanický zpravodaj ČERVEN 2018

Mgr. Olga Matěnová
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PROJEKTOVÝ DEN “ZEMĚDĚLSTVÍ”
Motto: Jediní zemědělci dokáží vyrobit z hnoje chléb. Všichni ostatní to umí pouze
obráceně.
Jak velkou plochu zabírá jeden hektar, co je to jalovice nebo čím se krmí koně – to je jen
několik z mnoha otázek, na které hledali odpovědi žáci druhého stupně ZŠ Radvanice v rámci
projektového dne na téma Zemědělství. Ten proběhl v rámci vyučování 30. dubna 2018 díky
velké pomoci zaměstnanců zemědělských společností Na hranici s.r.o. a Radvan s.r.o. v čele s
panem Jiřím Divišem, kteří žákům naší školy představili svoji práci, stroje i chovaná zvířata.
Děti si zblízka prohlédly moderní zemědělskou techniku, zjišťovaly např. výkon traktorů,
výhody otočného pluhu nebo čas potřebný pro sklizeň píce rotačním žacím strojem.
Vyměřovali také plochu jednoho aru a hektaru nebo tipovali velikost louky.
Nezapomenutelným zážitkem pro většinu účastníků ale určitě byla možnost svézt se na
koni a také v kočáře taženém párem koní chovaných v krásné krajině na Dvorkách.
I počasí nám poslední dubnový den přálo, a tak doufám, že nejen já hodnotím tento
projektový den jako velmi zdařilý. Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří nám pomohli
seznámit žáky s tématikou zemědělství, které sice kdysi bylo samozřejmou součástí života v
každé vsi, ale v dnešní době už je mnoha lidem zcela vzdálené a neznámé. Snad se nám ho
touto akcí povedlo našim žákům alespoň trochu přiblížit.
Za ZŠ a MŠ Radvanice
Iljana Jirmanová

ČTENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dne 9. dubna jsme navštívili MŠ, kde jsme dětem předvedli další program, který jsme si
pro děti připravili již po páté.
Připravili jsme si pro ně povídání o našich rybách. Ryba, o které jsme četli, byl losos. Děti
si mohly vyrobit i malého lososa, se kterým si potom mohly zahrát hru. Také se podívaly na
krátkou pohádku o lososovi. Děti si vyzkoušely i lososí cestu do moře, kde na ryby čekali
různí nepřátelé. Zažily taky uklidňující zážitek pod mořskou hladinou (plachtou) s
poskakujícími rybami.
Program se nám vydařil a dětem se také moc líbil.
Za 5.třídu napsaly: Bára Zachovalová, Magdaléna Ducháčková
a Diana Fandelová

Radvanický zpravodaj ČERVEN 2018
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SBĚR PAPÍRU JARO 2018
Letošní jarní sběr zpočátku vypadal zcela normálně. Od rána se sjížděla auta rodičů našich
žáků napěchovaná starým papírem. Pan školník vážil, kluci z devítky třídili papír a kartón…
prostě zcela běžný sběr. Nikomu z nás se nezdálo, že by to s naším rekordem ve sběru mělo
nějak zamávat. Konečný součet byl však ohromující – 10 216 kg!
Na podzim 2017 jsem si V RZ posteskl nad velkou neúčastí žáků z naší školy (98
nezúčastněných z celkového počtu 125 žáků). Dal jsem si opět práci s tím, že jsem prošel
podklady o sběru našich žáků za jaro 2018 a pokud jsem počítal správně, pak do jarního sběru
papíru ani kilogramem nepřispělo 78 žáků. Tudíž máme o 20 uvědomělých žáků (společně
s jejich rodiči) navíc! A to nás může jen těšit. Jako ředitel školy jsem pak rád, že můžeme
odměnit naše žáky za jejich aktivitu ve sběru starého papíru. Své slovo, které jsem dal při
podzimním sběru, dodržím a poukazem na školní výlet zdarma odměním 39 (!) žáků (26
z prvního stupně, 13 žáků z II. stupně).
Výsledky
Třídní kolektivy:
Jednotlivci:
2. třída
2040 kg
Vanclová Markéta
1039 kg
7. třida
1255 kg
Zachovalová Bára
546 kg
9. tříd
1175 kg
Kůs Vojtěch
443 kg
Vojáček Ondřej
416 kg
Polák Matyáš
411 kg
Poděkování patří i rodičům dětí z MŠ, kteří nám taktéž pomohli a do našich 10 t nám
přispěli 1294 kilogramy.
Mateřská škola
Říha Radek
271 kg
Kavalík Adam
239 kg
Matěnová Marie 206 kg (čtvrté místo asi opláče bratr Marušky Jonáš, který „přinesl jen“
186 kg)
Jako každoročně nezahálel ani pedagogický sbor a jarní sběr na celé čáře ovládl ředitel
školy Robert Hager (194 kg). Slyšel jsem, že mě konečně nechali vyhrát, ale není to pravda.
Na můj drtivý závěr bohužel už nikdo nestačil, a tak na druhém místě skočila paní učitelka
Hana Bitnarová (174 kg) a třetí skončila paní učitelka Iljana Jirmanová (128 kg). Do sběru se
každoročně zapojuje i naše již bývalá paní učitelka Hana Diblíková (88 kg), které tímto
děkuji!
Děkuji všem, kteří nás podpořili a přinesli k nám do školy třeba i malý balíček starého
papíru.
Mgr. Robert Hager, ředitel školy
Radvanický zpravodaj ČERVEN 2018
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BRIGÁDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Když se sejde bezva parta lidí, kteří rádi přiloží ruku k dílu, je to vždycky fajn. Taková
parta lidí se sešla dvě dubnové soboty a jedno páteční odpoledne, aby pomohli při opravě
terasy v areálu mateřské školy. Na podzim minulého roku jsme získali sponzorský dar
(dřevěné laťky na plot) od Tomáše Kašpara a letos nám dodělal branku na terasu Rosťa
Burdych. Pak už se sešlo několik rodičů, kteří za dopoledne udělali hodně práce. Brousila se
a natírala železná konstrukce, čistila se dlažba, připevnil se a natřel dřevěný plot. Nakonec se
položil travnatý koberec.
Touto cestou velmi děkuji Olče
a Pepovi Matěnovým, Janě
Krajniakové, Jindrovi Gultovi,
Petru Svobodovi, Martinu
Schatzlerovi a nesmím
zapomenout ani na děti, které
moc pomáhaly svým rodičům.
Děkuji Mařenko a Jonášku,
Matyášku, Klárko a Barunko.
Alice Zachovalová

UKLIDÍME “BRENDY”
Turistický oddíl mládeže při KČT Úpice uspořádal v sobotu 28. dubna
2018 akci “Jarní úklid Jestřebích hor“.
Účelem bylo vyčistit hřeben Jestřebích hor od odpadků a to od Bílého
kůlu po rozhlednu na Markoušovickém hřebeni. Oslovili jsme širokou veřejnost a vybavili
jsme se zásobou rukavic a pytlů. Akce se mimo členů turistického oddílu mládeže zúčastnilo i
několik jednotlivců. Poděkování patří rodičům dětí a kamarádům, kteří se přidali. Celkem se
na úklidu se podílelo téměř 40 lidí z toho 18 dětí. Podařilo se projít celý naplánovaný úsek
a pytlů s odpadem bylo opravdu požehnaně.
Dětem se tato akce líbila. Po ukončení si opekly buřty. Naši „misi“ pokládám za velmi
úspěšnou a určitě ji příští rok zopakujeme. V případě většího zájmu od turistické veřejnosti,
zkusíme rozšířit úklid o další cesty.
Miluše Dubnová,
Radvanický zpravodaj ČERVEN 2018

vedoucí oddílu TOM „Loupežníci z Brend“
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DĚTSKÝ DEN

MEMORIÁL MIROSLAVA PAŤAVY

pořádá
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JARNÍ TANEČNÍ ODPOLEDNE

Kde: Pension a Restaurace Radvanice, Radvanice 170, 542 12

Vystoupí děti z Mateřské školy Radvanice

Zúčastní se i rodáci za Slavětína a Radvanic
Informace na tel. 734 408 460 nebo FB
JUDr. Eva Červená
advokátní kancelář

FOTBALOVÝ TURNAJ
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
Dne 13. června 2018 bude omezena ordinační doba v Radvanicích do 15:00.
Ve dnech 14. a 15. 6. nebudou ordinace v provozu.
V případě potřeby navštivte odpovídající ordinaci v nemocnici.
MUDr . Ladislav Záveský

Děkujeme za pochopení.

PO STOPÁCH LOUPEŽNÍKA LOTRANDA
Turistický oddíl mládeže při KČT Úpice
zve širokou veřejnost

9. ČERVNA 2018
na 23. ročník akce rodinné turistiky

Po stopách loupežníka Lotranda
Začátek loupežnické cesty začíná na náměstí v Malých Svatoňovicích od 10,00 do 11,30 hod.
Zde bude pro děti od 10 hod komentovaná prohlídka v muzeu Bří. Čapků
Cesta nebude dlouhá ani krátká a potkáte zde pravé „Loupežníky z Brend“ a další pohádkové postavy z knih Karla
Čapka.
Během cesty si děti vyzkouší své dovednosti, a kdo cestu vydrží, překvapení na Jestřebí boudě nalezne.

Jedinou podmínkou účasti je dobrá nálada a doprovod rodičů, dědečků, babiček, tetiček, strýčků,
nebo jiných dospělých.
Startovné 10,- Kč
Do Jestřebích hor srdečně zve pořadatel KČT Úpice a jeho oddíl mládeže
Akce se koná s podporou města Úpice
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