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Informace ze 44. zasedání zastupitelstva obce

První poprázdninové jednání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek
30.8.2018, kde ještě za krásného odpoledne bylo nutné projednat několik důležitých bodů vlastního programu. Na začátku byly starostou
obce sděleny výsledky hospodaření za 1. - 7. měsíc roku 2018. Zastupitelstvo výsledky hospodaření obce Radvanice, kde příjmy byly
10.546.842,48 Kč, výdaje byly 6.557.011,08 Kč a financování bylo
3.989.831,40 Kč, schválilo Zároveň tak bylo možné konstatovat, že obec
hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018. V rámci
financí byla dále projednána rozpočtová opatření č. 7 a 8/2018, kde
v obou případech šlo prioritně o přijaté dotací na VPP pracovníky.

Obecní úřad

V majetkových záležitostech se projednal prodej části p.p.č. 234/3 v k.ú.
Radvanice v Č., vzhledem k plánované přístavbě provozní budovy firmy
TECHKO CZ, spol. s r.o. Oproti tomu nedošlo ke schválení zveřejnit záměr odprodat část p.p.č. 684/1 v k.ú. Slavětín u Radvanic. V tomto případě
jde o místní komunikaci, kde bude řešeno majetkové vypořádání s KHK.
•

•
•
•
•

Následovalo několik různých bodů a došlo ke schválení:
nabídky na provedení administrace a vyhlášení výběrového řízení
v souvislosti s již dávno plánovaným nákupem komunální techniky
pro úklid a údržbu veřejných prostranství v obci (tato nabídka byla
akceptována, výběrové řízení bude v brzké době vyhlášeno a k procesu výběru dodavatele byla následně jmenována komise)
přijetí dotace ve výši 1.151.367 Kč z dotačního fondu MŠMT, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci Výzvy Šablony
II pro ZŠ a MŠ Radvanice
nákupu defibrilátoru pro záchranu lidských životů do výbavy JSDH
Radvanice, jehož cena je cca 58.000 Kč
podání žádosti o poskytnutí pracovníků na VPP z ÚP v rámci APZ
a počtu takto získaných pracovních míst včetně podpisu smlouvy
poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro Domov důchodců
Tmavý Důl ve výši
2.000,- Kč jako finanční podporu akce „Běh
pro dobrou věc“.
V rámci diskuse bylo vzneseno několik dotazů. Zastupitelka
paní Mihulková položila dotaz na postup prací firmy NSYS na
metropolitní optické síti. Starosta přečetl emailovou zprávu ze
7.8.2018, kterou obdržel na základě dotazu na postup a vyžádaný
harmonogram prací. Největší komplikací byl čas dovolených, ovšem mělo proběhnout dopojení Jáchymovských domů a zahájení
připojování koncových zákazníků. Firma bude opět upozorněna na
nedodržení termínů. Místostarosta pan Krajniak informoval o akci
v areálu Kateřiny I., kde o víkendu 1. - 2.9.2018 proběhne „Cena Východních Čech v orientačním běhu“. Zde je doposud nahlášeno cca
1.300 závodníků, a tudíž bude zvýšený pohyb osob a vozidel v této
lokalitě. Paní Stonjeková se dotazovala na převod bytů č.p. 230 a 231.
Starosta odpověděl, že v procesu jsou činnosti s následným cílem
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nájemníky informovat o možném postupu v této záležitosti. Jelikož to není
jednoduchý proces, probíhají konzultace s právním zástupcem v této věci.
Pan Lukášek poděkoval za zprovoznění veřejného osvětlení v lokalitě A23.

V závěru přednesl starosta tradiční zprávu o činnosti úřadu. Informace
se týkaly:
• komunálních voleb, kde byl stanoven počet členů OVK a místo, informace o počtu a sídle pro strany a hnutí, jmenování zapisovatele,
delegování člena za strany a možnosti publikovat jednu stránku ve
zpravodaji
• podání žádosti o dotaci na výjezdy jednotky SDH, školení, opravy,
ochranné prostředky a nákup materiálu (zažádáno cca 59.000,-)
• zakoupení zdravotnického batohu pro výjezdy JSDH s vybavením
za 4.500,- Kč
• zažádané dotace na komunální techniku, která bohužel nedopadla
• podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro JSDH, žádost
zařazena do náhradních projektů
• probíhajících oprav komunikací, včetně zasypání děr štěrkem u
ostatních komunikací
•
•

Tomáš Němec
Starosta obce

Předpisy a opatření spojené se zimním obdobím

Dovolte mi, abych vám připomněl pár slov o prevenci v naší obci a
připomněl některé předpisy a opatření spojené se zimním obdobím.
Během letošního léta bylo opět vyhlášeno hejtmanem Královéhradeckého kraje „období mimořádných klimatických podmínek“, a to již
25.7., což znamenalo zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě, apod.

Bylo to velmi těžké období, jelikož byly prázdniny. Hned od počátku tohoto období začala naše hlídková činnost a hlavně jsme se
zaměřili na osvětovou činnost. Při svých pochůzkách jsme vyvěsili „Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje“ a rady HZS našeho kraje na důležitých místech jako jsou Jestřebí bouda, rozhledny na Žaltmanu a Markoušovickém kopci a u altánu „U Bílého kůlu“.

5.9. bylo toto „Období mimořádných klimatických podmínek“ zrušeno, ale stále je nutné dbát velké opatrnosti, jelikož suché počasí stále
trvá. Takhle dlouhé období zákazu ještě nikdy nebylo. Ale i přesto jsme
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•

rekonstrukce zabezpečovacího systému a obřadní síně v prostorách
OÚ
z důvodu navýšení platby pojistného obce budou osloveny konkurenční pojišťovny s cílem získat levnější nabídku,
křest knihy – den obce, poděkování všem organizátorům, pořadatelům, účastníkům a dobrovolníkům za spoluúčast na této velmi kladně hodnocené akci.

s preventistou SDH Lukášem Dufkou prováděli kontroly dodržování
protipožárních opatření a předpisů po celé období. Během našich kontrol jsme se nesetkali s žádným přestupkem a za to bych chtěl všem občanům a chalupářům, ale i všem turistům, kteří se pohybovali v našem
katastru poděkovat. Díky tomu nebyly v katastru obce žádné požáry.
Dále nám dovolte připomenout na začátku topné sezony, 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 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. Kdo tuto povinnost opomněl, ať tak učiní co nejrychleji.
Kdyby někdo potřeboval naši radu, není problém se na nás obrátit,
rádi pomůžeme. Před Vánocemi se ještě jednou ozveme a připomeneme zásady dodržování protipožárních opatření v období Vánoc.

Obecní úřad

Milan Dufka
Preventista obce

Den obce Radvanice
U příležitosti 460 let od první zmínky o obci proběhly v sobotu 25. 8.
2018 oslavy dne obce Radvanice, kde hlavním bodem bylo uvedení do
knižního života nové publikace autora Mgr. Romana Reila „Historie
radvanické školy“. Slavnostní křest knihy se uskutečnil v rámci dopoledního programu, který byl situován do prostor místní základní školy.
Proslovu se ujal pan ředitel školy Mgr. R. Hager, který uvítal přítomné.
Následně starosta obce T. Němec poděkoval autorovi za kladný přístup
k rodné obci a popřál knize spoustu spokojených čtenářů. Bývalý starosta Dr. Diblík si posteskl, že knihu očekával dříve, nicméně ocenil její
dokončení. Závěrem autor Mgr. R. Reil krátce promluvil o obtížích s legislativou při vlastní realizaci, která zkomplikovala celý proces. Zároveň ovšem naznačil započetí prací na další publikaci z okolí rodiště, což
zajisté všechny přítomné potěšilo. O dopolední doprovodný program
k slavnostnímu křtu se pod taktovkou ředitele školy Mgr. R. Hagera postaral celý učitelský kolektiv ZŠ a MŠ Radvanice. Za perfektní přípravu, pohoštění, program a prezentaci školy jim patří velké poděkování.
Odpolední program byl situován do prostor k těmto účelům nejvhodnějším, areálu Kateřiny I. Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta obce T. Němec, bývalý starosta Dr. V. Diblík a vedoucí státního
archivu v Trutnově Mgr. R. Reil. V rámci příležitosti výročí 460 let
od první zmínky o obci byl uveden slavnostní prapor obce, na který
byla upevněna stuha s datem udělení parlamentem ČR. Prapor je uznaným symbolem obce a bude využíván ke slavnostním účelům.
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Poté následoval bohatý kulturní program pro všechny generace. Vystoupily kapely Sansaband, cimbálovka Friš, dechovka Stavostrojka,
populární Poetika, oblíbení Abraxas a závěr hudební produkce obstarala kapela Bez Obav. Jako doprovodný program bylo průběžně možno shlédnout mistrovské utkání místního klubu FK Baník Radvanice,
vystoupení mladých hasičů SDH Radvanice, tanečnic skupiny Taprora. Všem patří dík za předvedené výkony. Velké poděkování zároveň patří také místním modelářům za možnost vytvořit si vlastní letadlo a firmě EKO-KOM za program pro děti „Tonda obal na cestách“.
Pro všechny generace bylo také velice zajímavé představení techniky BZS Odolov a JSDH Radvanice. Nečekanou přehlídku zemědělských strojů perfektně připravila firma Radvan s.r.o. a Na Hranici
s.r.o. včetně koňského povozu, který vozil návštěvníky do obce. Až do
odpoledních hodin bylo také možno shlédnout vnitřní prostory hasičské zbrojnice, klubovnu FK Baník, kapli sv. Jana Křtitele, základní a mateřskou školu a firmu Techko CZ, která se pečlivě na své návštěvníky připravila a umožnila nahlédnout pod pokličku své firmy.

Tomáš Němec
Starosta obce
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V neposlední řadě patří velký dík všem pořadatelům, kteří tento velk den
pro obec připravili. Děkuji tedy jednotlivcům z SDH Radvanice, Občanům
Radvanic, FK Baníku Radvanice, modelářům Radvanice a hlavně Jestřábím jezdcům. Celý den hodnotím i na základě zpětných vazeb od občanů
jako vydařenou akci pro všechny slušné lidi z Radvanic a blízkého okolí.

AN
Základní škola Radvanice
Křest knihy o radvanické škole

I o letních prázdninách může být ve škole velmi živo a rušno... Důkazem
toho byla sobota 25. srpna 2018 v Základní a Mateřské škole Radvanice.

Základní škola Radvanice

V deset hodin dopoledne zahrála svou úvodní skladbu kapela Jazz
Bond a už ta dávala tušit, že nálada bude skvělá, pohodová i slavnostní. Po dlouhých letech příprav totiž světlo světa spatřila kniha
Romana Reila Historie radvanické školy. Slavnostního křtu se zúčastnil nejen autor, ale také starosta Radvanic Tomáš Němec, bývalý
dlouholetý starosta (a také bývalý učitel radvanické školy) Vladimír
Diblík a stávající ředitel školy Robert Hager. O bohatý doprovodný
program a hladký průběh celé akce se postarali všichni zaměstnanci školy, několik současných, a dokonce i pár bývalých, žáků školy
Prohlédnout si bylo možné prostory školy, školky, jídelny a družiny. Své místo v programu samozřejmě dostala taneční a hudební vystoupení (Jan a Jiří Cabicarovi, Julie Čenovská, Veronika Doležalová) a také krátké divadelní představení v podání pedagogického
sboru. Nechyběla ani nabídka chutného občerstvení (u mě zvítězily
koláčky), kterou navíc svým kuchařským uměním doplnil Jakub Duben, který zajistil ochutnávku a ukázku přípravy tresky se zeleninovou čočkou a máslovým nokem. S tímto pokrmem Kuba zvítězil v soutěži pro studenty odborných učilišť Gastro Přerov 2018 a
budeme mu určitě držet palce i v mezinárodní soutěži Gastro Brno.

V prostorách školy byly vystaveny školní fotografie současné i historické,
na kterých se nejeden absolvent mohl najít a zavzpomínat na svá školní
léta. Lego robot a 3D tiskárna prezentované dvěma žáky školy naopak
představovaly současné trendy uplatňované ve výuce i mimoškolní činnosti. Ve třídách byly vystaveny nejrůznější výukové pomůcky a materiály a práce našich žáků. Výtvarná dílna byla místem, kde si bylo možné
vyrobit pod odborným dohledem Marcely Kratochvílové vlastní keramickou mističku. Program zpestřily také videozáznamy ze slavnostních
akcí, jako jsou Akademie nebo zahájení a ukončení školního roku a loučení s deváťáky. Doufám, že kdo tu byl s námi, užil si hezké chvíle v naší
škole a možná už teď se těší na další velkou slavnostní akci, kterou budou
za dva roky šedesáté narozeniny „nové“ školní budovy. A mezitím vás
samozřejmě pozveme ještě na spoustu dalších školních akcí a setkání…
Nové knížce přejeme hodně spokojených čtenářů a ještě jednou děkujeme všem, kteří nám pomohli zvládnout celý její křest na jedničku.
Ing. Iljana Jirmanová
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První školní den je již za námi

Dne 3. 9. 2018 se všichni žáci společně s pedagogickým sborem sešli ve vstupní hale naší školy. Nejprve přítomné oslovil svým krátkým proslovem ředitel školy Mgr. Robert Hager, který po přivítání
žáků a všech zaměstnanců školy poděkoval za úklid školy nepedagogickým pracovníkům. Další přivítání a poděkování přednesl starosta obce pan Tomáš Němec. Poděkoval pracovníkům školy za pomoc
a výzdobu školy při křtu knihy o radvanické škole, který proběhl
společně s Dnem obce, a to 25. 8. 2018. Zároveň předal dárky žákům, kteří i přes to, že měli prázdniny, svým vystoupením či pomocí přispěli k bohatému programu, který pro příchozí škola připravila.

Celý slavnostní akt byl ukončen představením našich nových prvňáčků, kterých jsme pro školní rok 2018/2019 přivítali celkem patnáct.
Tímto prvňáčkům za náš kolektiv přeji hodně krásných a bezproblémových školních dnů, jejich rodičům hodně trpělivosti a radosti z
malého školáka a pokud možno hladké proplutí školní docházkou.

Základní škola Radvanice

Mgr. Robert Hager
Ředitel školy

Školní družina

Při křtu knihy o radvanické škole navštívila spousta hostů i prostor školní
družiny. Chtěla bych poděkovat všem za hřejivá slova. Také doufám, že veškeré dotazy byly snad uspokojivě zodpovězeny. Jeden ale tak trochu visí ve
vzduchu. Ano, prostor před školou je často využíván školní družinou a doznal velkých změn od dob, kdy před školou stál pomník padlým hrdinům.
Snažíme se prostor zvelebovat a postupně upravovat. My máme ruce, ale
prostředky nám někdy trochu chybějí. Proto bych chtěla touto cestou poděkovat panu Trejtnarovi, který nám věnoval plachtu pod plot, aby neprorůstala tráva. Panu Divišovi za štěpku, která plachtu skryla a doplnila záhon mezi tújemi. Děkuji také panu školníkovi, jehož ruce byly vždy
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Základní škola Radvanice

nápomocny a vyrobil nám hmyzí domeček. Pan Burdych z vlastních prostředků vyrobil vyvýšené záhony a pan Mečíř nám věnoval zdarma květiny a bylinky do záhonů a květináčů. Děkuji, že si všímáte a pomáháte!

Školáci v rámci vyučování a v družince pleli okolo obrubníků a obec
Radvanice nechala obrubníky zpevnit, aby vyhovovaly pohybu dětí a nehrozilo pohmoždění kotníků.Před časem jsem zveřejnila výzvu, že se nám
tak trochu všechno hodí! Nosíte nám zbytky látek, vlny, knoflíky, papíry
a další různosti na vyrábění. Děkuji. Velké poděkování patří i těm, kteří
po reorganizaci dětských pokojů nepoužívané hračky či knihy nevyhodí,
ale donesou je k nám. V družince oceníme zcela vše i starší hračky jsou
pro nás nové. Děkuji rodině Láskových za korálky, knihy a další různosti.
Děkuji paní Habrovcové za ohromnou spoustu hraček. Tím jsme ušetřili nemalé prostředky, které mohly být pak věnovány na zakoupení venkovních herních potřeb. Každá věc, byť v našem životě už ztratila trochu
smysl, nemusí ztrácet na své hodnotě a potřebě u někoho jiného. Mám
na mysli např. hračky, odrážedla, koloběžky, kočárky - vše může udělat radost i podruhé a najít uplatnění v družince nebo mateřské školce.
Děkuji za Vaše otevřená srdce za sebe i za děti.
Julie Burdychová

SDH Radvanice

Arnultovické a Radvanické šedesátky

JSDH Radvanice

Prázdniny se nezadržitelně chýlily ke konci, ale hasiči už se pilně scházeli a
trénovali na soutěže i v jejich posledním týdnu.
25. července jsme byli na soutěži v Hostinném. Počasí slunečné, nálada v týmu bezvadná. Nikola Zubričanová 2. místo, Bára Zachovalová 2.
místo, Kateřina Burdychová 7. místo, Klára Machatová 11. místo, Matyáš Machata 15. místo. Všichni se o kousek zlepšili a Báře a Nikče budeme držet palce na šedesátky do Radvanic, že doma cinkne zlatá medaile.

8. září bylo u radvanické hasičárny živěji než jindy. Do Radvanic se sjelo
okolo sta soutěžících z různých sborů celého okresu Trutnov. Nejvzdálenější účastník byl z Náchoda.SDH Radvanice pořádalo „4.ročník radvanického šedesátkování“. Soutěž byla zahájena nástupem. Pozdravit nás přišel
i starosta obce pan Němec. První soutěžila kategorie „přípravka“, ve které jste mohli spatřit a sledovat snažení Aničky Záveské a Jonáše Matěny.
Radvanická dráha přivítala i hendikepovaného závodníka, tak jak
to vypsaná kategorie dovoluje a své umění předvedl i Nicola Pavlásek z Havlovic za významné podpory všech svých kamarádů hasičů. O to více si vážíme všech našich trochu zlobících, ale zdravých dětí.
V kategorii mladší dívky se nám představila Nela Mihulková, Kateřina Burdychová, Bára Záveská, Sabina Ciroková, Maruška Matěnová, Klára Machatová a konečně na domácí půdě zlatá Bára Zachovalová. Dočkali jsme se!!!
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V kategorii mladší chlapci bojovali: Matyáš Machata, Jan Záveský a Tadeáš
Stonjek.

Nikola Zubričanová se již několik let pohybuje v kategorii starších děvčat
a…… zlatá medaile cinkla!!! Nikola pokořila rekord dráhy v Radvanicích, který zapsala při prvním ročníku Iveta Panochová 14,00s. Při pokusu Nikoly se časomíra zastavila na 13,52s. Svou medailovou premiéru na domácí dráze si vyběhala Adéla Stonjeková a obsadila 7. místo.
I když jsme všichni hasiči našeho sboru měli plné ruce práce, i tak jsme
stihli držet palce našim borcům. Blahopřejeme všem k jejich pokusům i
snažení.

HASIČSKÝ KROUŽEK JIŽ PRACUJE, ALE MÁŠ-LI CHUŤ PŘIJÍT MEZI NÁS, DVEŘE
JSOU TI OTEVŘENÉ V JAKÉMKOLIV VĚKU.

JSDH Radvanice

Děkujeme upřímně všem, kteří jste nejen své děti přišli podpořit, že
jste si udělali kousek času a přišli pobejt na dětskou soutěž v Radvanicích, sboru dobrovolných hasičů za uspořádání velice podařené soutěže, která je zařazena do seriálu soutěží okresu Trutnov, za podporu všem sponzorům, díky kterým byly pro děti připraveny odměny
- za podporu obecního úřadu, nejen za finanční pomoc, ale i materiální v podobě reklamních letáků a map, ale i za posekání obecního pozemku před hasičárnou, který se v době letních
prázdnin změnil z nekvalitního a nebezpečného povrchu škváro-makadamového na travnatý, tam se hasičské soutěže a akce odehrávají

Julie Burdychová, Miroslava Zubričanová
Vedoucí kroužku MH

Poděkování panu Divišovi

Děkujeme panu Divišovi za poskytnutí mechanizace a kompostu
pro úpravu prostoru před hasičárnou. Snažíme se ze značně nevyhovujícího povrchu, kdy jsme neustále ošetřovali rozbitá kolena dětí,
změnit povrch na travnatý, pro pohyb a trénink dětí jistě bezpečnější.
Burdych Rostislav
Starosta SDH Radvanice

Hamburger víkend – 12.10.-14.10.2018 – pořádá Pension a Restaurace Radvanice – přijďte ochutnat naše domácí hamburgery
Roman Lindauer
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Pension Radvanice

Pension Radvanice
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Realizováno

za finanční podpory

Královéhradeckého kraje

JUDr. Eva Červená
advokátní kancelář

Přijďte si protáhnout tělo a vyhrát krásné ceny od našich sponzorů.

Registrace emailem na p.spitzerova@seznam.cz nebo na místě.

Startovné 50,-Kč za osobu.

Věk účastníků není omezen.

18.30 vyhlášení vítězů a ukončení turnaje (dle počtu
přihlášených)

18 hod. předpokládané ukončení soutěže

10.00 zahájení turnaje

10.00hod. ukončení prezence

čas - 9 hod. otevření haly a prezence

13.10.2018 od 9.30 hodin

místo konání - Sportovní hala – Pension a Restaurace Radvanice,
Radvanice 170, 542 12

Propozice

Pension Radvanice

E

E
Víkendovka TOM
„Loupežníci z Brend“ ve
Dvoře Králové nad Labem

V pátek odpoledne jsme vyrazili autobusem do Dvora Králové. Pořadatelé nám zajistili ubytování na Skautské základně. Po ubytování a večeři z vlastních zásob jsme šli na procházku po městě s možností nákupu
v Penny. Na ubytovnu jsme dorazili již za tmy a tak jen hajdy na kutě.

Cestou domů nás už bolely nohy, ušli jsme za celý den téměř 20 km, ale večerní hru na babu si někteří neodpustili. Večer jsme s vedoucími zkusili vyvolat duchy a trochu jsme se i báli. Unaveni z celého dne jsme ulehli k spánku.
Ráno jsme sbalili naše věci, uklidili po sobě a vydali se na autobus. Odměnou ve formě nanuku jsme zakončili naši víkendovku. Tento víkend
byl super, moc jsme si ho užili a musíme poděkovat paní Lence Vackové
z KČT Dvoráci za zajištění našeho pobytu ve Dvoře Králové nad Labem.

Míla Dubnová
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Víkendovka ve Dvoře Králové nad Labem

Ráno jsme posnídali a vyrazili k pivovaru Tambor, kde byl start pochodu
pořádaný KČT Dvoráci. Trasu jsme si vybrali na přehradu Les Království.
Počasí nám přálo a cesta byla příjemná. Prohlédli jsme si přehradu a zjistili, že i tady je nedostatek vody. Cestu zpět jsme si uspíšili autobusem a
mohli tak celé odpoledne strávit v ZOO. V bufetu U Lemura jsme si všichni dali dobrý oběd a pak už šli okukovat zvířata. Nejvíc se nám líbilo u
goril, ale ani ostatní zvířata nezklamala. Slon nám předvedl, jak umí chobotem zlomit tlustý klacek a také žirafě jsme mohli koukat do očí. Na závěr jsme šli ještě do lanového centra, kde jsme se mohli řádně vyblbnout.

Volby do obecního
zastupitelstva 2018
NEZÁVISLÝ KANDIDÁTI

Volby do obecního zastupitelstva 2018

OBČANÉ 2018
1. Tomáš Kašpar, 34 let, podnikatel, Radvanice 177, bez
politické příslušnosti
2. Jindřich Gult, 35 let, zaměstnanec, Radvanice 166, bez
politické příslušnosti
3. Tomáš Trejtnar, 42 let, podnikatel, Radvanice 45, bez
politické příslušnosti
4. Milan Dufka, 65 let, důchodce, Radvanice 50, bez politické příslušnosti
5. Jan Suchý, 45 let, OSVČ, Radvanice E 14, bez politické
příslušnosti
6. Pavel Zubričan, 38 let, zaměstnanec, Radvanice 179,
bez politické příslušnosti
7. Pavel Matýs, 53 let, zaměstnanec, Radvanice 230, bez
politické příslušnosti
8. Martin Smyček, 26 let, OSVČ, Radvanice 219, bez politické příslušnosti
9. Michal Seidel, 30 let, státní zaměstnanec, Radvanice
223, bez politické příslušnosti
11

Volby do obecního zastupitelstva 2018
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volební strana č.
Volby do obecního zastupitelstva 5. a 6. října 2018
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Volby do obecního zastupitelstva 2018

Sdružení KSČM
a nezávislých kandidátů
Naši kandidáti – chtějí pracovat pro všechny
Naši kandidáti – chtějí naslouchat všem
Naši kandidáti – chtějí obec stmelovat
Naši kandidáti – chtějí hrát fair play
Naši kandidáti – chtějí podporovat tradiční hodnoty
Naši kandidáti – chtějí obnovit obecní tradice
Naši kandidáti – chtějí informovat občany
Naši kandidáti – chtějí komunikovat se všemi
Naši kandidáti – podporují děti, seniory a pracující
Naši kandidáti – nemají závazky vůči obci
Naši kandidáti – nemají závazky vůči státu
Naši kandidáti – nepřevlékají kabáty
Naši kandidáti – nechtějí dělat rozdíly mezi občany
Naši kandidáti – nekandidují z důvodu osobních zájmů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jan Takáč, 59 let, invalidní důchodce, nezávislý kandidát
Petra Spitzerová, 39 let, provozní, nezávislý kandidát
Jaroslav Diviš, 31 let, podnikatel, nezávislý kandidát
Jiří Maršík, 44 let, technický pracovník, člen KSČM
Leoš Kincl, 46 let, strojník, nezávislý kandidát
Jarmila Kotlářová, 74 let, důchodce, člen KSČM
Veronika Maršíková, 44 let, administrativní pracovnice, nezávislý kandidát
René Lutz, 20 let, elektromontér
Daniel Zámečník, 20 let, seřizovač

Náš cíl – Radvanice, obec s lidskou tváří
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Máme představu, pomůžete nám ji naplnit?
Chceme ………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MIHULKOVÁ Renata
LUKÁŠEK Petr
BURDYCHOVÁ Julie
STONJEKOVÁ Hana
BURDYCH Rostislav
ZUBRIČANOVÁ Miroslava
NOVOTNÝ Jan
VOLMAN František
ERBEN Dominik

SDH Radvanice – spolek s dlouholetou tradicí
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Volby do obecního zastupitelstva 2018

1/ Pokračovat v čerpání dotací z EU, KHK a jiných programů
2/ Finančně podporovat ZŠ a MŠ
3/ Udržet stávající chod zdravotního střediska
4/ Udržet a zároveň rozšířit pečovatelské služby v obci
5/ Udržet obecní byty ve vlastnictví obce
6/ Opravit chodníky a rozšířit parkovací plochy
7/ Rekonstruovat sportovní zařízení u ZŠ
8/ Zastřešit prostory kontejnerů na tříděný odpad
9/ Pokračovat v přípravě parcel pro výstavbu dalších rodinných domů
10/ Podporovat kulturní a společenské akce
11/ Vybudovat relaxační plochu pro mládež a odpočinkové zóny v okolí
12/ Udržovat a obnovovat zeleň
13/ Vybudovat zastávku směrem na Jívku
14/ Obnovit pouliční osvětlení a celonoční svícení

Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Zámečniková Marie
85 let

Ištoková Eugenie
84 let

Jirmanová Eva

Hrdlička František

Mičicová Marcela

Svobodová Pavla

75 let

70 let
70 let

75 let

Pundr Petr
65 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Olympiáda
pro starší a dříve narozené
Za krásného počasí se ve čtvrtek 6.9.2018 konal v Havlovicích již
10. ročník „Olympiády pro starší a dříve narozené“. Pan starosta
nás do místa dění odvezl a návrat zajistil pan místostarosta. Soutěží v netradičních disciplínách se zúčastnila paní M. Slavíková,
M. Hornychová, A. Těžká, W. Balintová a organizátorka J. Říhová.
Kdo nechtěl soutěžit, přijel se pouze pobavit a posedět s přáteli.
Celé odpoledne bylo povedené a kdo se obával náročnosti disciplín, ten se pletl. I zde platilo otřepané, ale krásné heslo – není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Proto doporučuji, aby se příští rok k nám přidali ti, kteří se chtějí pobavit a zasportovat si.
Jiřina Říhová

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla
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