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A

Informace ze 45. zasedání zastupitelstva obce

Ibylo
když se jednalo o poslední zasedání zastupitelstva obce před volbami,
i při tomto jednání nutné projednat několik důležitých bodů
vlastního programu.

Obecní úřad

Úvodní slovo tentokráte patřilo preventistovi SDH, preventistovi
obce Radvanice a následně veliteli jednotky SDH, kteří ve svých
zprávách shrnuli svoji činnost za období říjen 2017 až září 2018.
Jak preventistům za svoji zvýšenou činnost v letošním suchém létě,
ale i jednotce SDH za jejich účast při život a majetek zachraňujících
výjezdech patří veliký dík. Následovalo projednání rozpočtových
opatření v pořadí č. 9 a 10/2018, v největší míře spojená
se získáním prostředků do rozpočtu na pracovníky z programu APZ.
Do projednání poskytnutí darů byly zařazeny 4 žádosti, které byly
všechny podpořeny. Dar byl poskytnut pro SDH Radvanice ve výši
5.000 Kč jako finanční podporu akce „Radvanické šedesátky“, pro VOX
Radvanice z.s. ve výši 5.000 Kč jako finanční podporu akce „White CUP
2018“ a dále ve výši 3.000 Kč jako finanční podporu akce „Halloween
– strašidelná stezka“. Zároveň se obec rozhodla podpořit akci „Jak
se peklo probouzí aneb jak se čerti za dětmi na zem chystají“ Důl Jan
Šverma – Měděný důl Bohumír formou zápůjčky obecního párty stanu.

I při tomto jednání bylo nutné zařadit bod různé s kumulací několika
odlišných podbodů. Do systému nakládání s odpady byl přijat nový
podnikatel, byly schváleny celkem 3 smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a zřízení mobilní aplikace Citty App pro obec
Radvanice, která poskytne lepší informovanost nejen občanům o dění
v obci. Poslední dva podbody byly opravdu řešeny v časové tísni,
nicméně nová pojistná smlouva s pojišťovnou UNIQA pojištovna,
a.s. byla, na základě zaslané nabídky v souvislosti s pojištěním škod
vzniklých obci Radvanice, schválena. Vzhledem k výpovědi původního
partnera Kooperativa pojišťovna, a.s. v souvislosti s neakceptovatelným
navýšením ročního pojistného, bylo osloveno 5 pojišťoven se zasláním
svých nabídek ke stávající struktuře pojištění. Nejlepší nabídku a dá
se říci i výhodnější cenu oproti stávající smlouvě zaslala právě UNIQA
pojištovna, a.s. Celá záležitost byla konzultována s pojišťovacím
makléřem obce. Poslední záležitost v bodu různé byla odložena
a jednalo se o projednání dokumentu „Plán rozvoje sportu obce
Radvanice na období 2018 – 2025“, který bude ještě nutné doplnit.
Do následující diskuse se přihlásilo několik diskutujících. Proto následuje
přepis kompletního průběhu diskuse ze zápisu jednání zastupitelstva.

Pan J. Gult navrhl zřídit pravidla pro půjčování stanu a vyrobit
bedny na jeho ukládání. Také je nutné zvažovat, zda stan mimo obec
půjčovat. Pan T. Kašpar poděkoval za spolupráci v uplynulém volebním
období. Paní R. Mihulková se dotazovala na postup firmy NSYS, zda
se pokračuje. Starosta informoval o korespondenci se zástupci NSYS,
kde požadoval harmonogram prací. V současné době jsou chráničky
optického vlákna v zemi a probíhají práce na stoupačkách jednotlivých
panelových domů a vlastní dopojování konečných zákazníků. Předběžná
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A
vize firmy je jednotlivé dopojování ukončit do 2 měsíců. Zároveň
by tímto mělo dojít k odlehčení ostatních připojení. Pan P. Lukášek
se zajímal o fázi pořizování AED (defibrilátoru) z důvodu proškolení
jednotky. Starosta AED již objednal a dodací lhůta je 4 až 6 týdnů. Proto
doposud nelze sdělit a objednat školitele, nicméně základní seznámení
provede dodavatelská firma. Dále se dotazoval na pořízení tabletu
pro výjezdy JSDH. Zde proběhla dosti výrazná diskuse, jelikož dle
mínění p. Lukáška již tento požadavek vyslovil před 14 dny. Požadavek
zasláním emailu však starosta nepovažoval za adekvátní. Tyto záležitosti
se ve většině případů řeší ústně. Zároveň zmínil v tuto dobu podstatnější
nutnosti, jako jsou výjezdové obleky pro všechny členy jednotky.
Paní H. Stonjeková požadovala informaci o č.p. 230 a 231. Zde
se pracuje na odhadech, které budou nutné pro další řízení. Podklady
budou konzultovány s právní poradnou. Pan P. Lukášek požádal
o přenastavení spínání veřejného osvětlení v lokalitě A23. Bude
provedeno p. Trejtnarem. Paní J. Burdychová vyslovila nespokojenost
s autovraky v obci. Starosta tímto požádal o informace o majitelích
dotyčných vozidel, se kterými bude vedeno řízení. Zjištění majitele
je prvotním krokem. Následně lze řešit autovraky s majitelem jako
odpad na veřejných prostranstvích. Paní M. Suchá měla otázku
na diskutovanou situaci stavu kurtu u ZŠ. Starosta k tomuto tématu přečetl
sestavený děj událostí, o kterém bezodkladně informoval zastupitele:

Minulý týden ve středu (12.9.2018) jsem po dohodě s právníkem
poslal dopis spolku Praha 4 – Sportovní z.s. (nájemce), ve kterém jsem
konstatoval, že nájemní smlouvu ze dne 5.8.2013 o nájmu pozemků
za účelem výstavby sportovišť v obci považuji za zaniklou z důvodu
naplnění jednoho ze článků. Jedná se o to, že když nájemce nezačne do pěti
let s budováním sportovišť a nedoloží, že má na uvedený projekt dostatek
finančních prostředků, nájem zanikne (holé konstatování ze smlouvy).
Toto jsem v dopise uvedl a do přílohy připojil souhlasné prohlášení,
které by toto podpořilo. Čekal jsem tři reakce – podepíše souhlas,
nepodepíše a vyjádří se, nebo si poštu nepřevezme. Ještě v pátek 14.9.2018
mi volala firma najatá někým z Prahy, kam mohou odvážet antuku
ze hřiště. Sdělil jsem jim, že nikdo nemá nic povoleno a o ničem nevím.

V pondělí 17.9.2018 ráno mi zástupce nájemce volal, a tak jsem zjistil,
že si dopis převzal. Konstatoval své přesvědčení, že smlouva je platná,
načež já jsem konstatoval opak. On se tedy vyjádřil, že půjdeme do sporu,
že bude požadovat kompenzaci a pošle nesouhlasné vyjádření. Sdělil
jsem mu, že na to má právo. I já své kroky konzultuji a budu konzultovat
s právní kanceláří. Jaké však bylo mé zděšení, že bez ohledu na výsledek
začalo 17.9.2018 odbagrování 30 cm vrstvy včetně drenáže na pravém
kurtu a že zde má vzniknout volejbalové hřiště. Odpoledne jsem následně
věc nahlásil a řešil s PČR, která provedla šetření a sepsala záznam.
Následně jsem odeslal nájemci další dopis ze dne 18.9.2018,
kde ho opět upozorňuji na již konstatovanou skutečnost zániku
nájmu. Také jsem ho upozornil na další podstatnou povinnost,
že je nájemce oprávněn provádět stavby a stavební úpravy v souladu
s předloženou a pronajímatelem odsouhlasenou dokumentací.
Souhlas vlastníka pozemku v souvislosti se stavebními úpravami
mu doporučil i stavební úřad. Závěrem dopisu jsem ho požádal
o ukončení stavebních úprav, uvedení pozemku do původního
stavu a zdržení se veškerých aktivit na pozemcích v majetku obce.
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Obecní úřad

„Vzhledem k možným spekulacím je mojí povinností vás informovat
o situaci, která nastala. Vše totiž začalo překračovat určité meze a byl
bych nerad, abyste mi následně měli za zlé, že vás neinformuji.

Dne 24.9.2018 dorazilo oznámení o nesouhlasu k zaslanému vyjádření
ke smlouvě od nájemce, ve kterém specifikuje v 5 ti bodech svůj názor. Dá
se říci obratem 27.9.2018 jsem odeslal nájemci doposud poslední dopis,
ve kterém konstatuji, že jeho odůvodnění považuji pouze za účelové
se snahou odvrátit jasný zánik smlouvy. Opětovně ho informuji o svém
stanovisku, že obec trvá na vyjádření o zániku smlouvy o nájmu
pozemků. Současně ho vyzývám k uvedení parcely do původního stavu.

Obecní úřad

Tímto jsem popsal dosavadní děj nepochopitelných událostí, který
mi od začátku připadá jako špatný příběh. Obec musí při svých
činnostech mít na vše několik povolení, souhlasů a stanovisek. V tomto
případě se jedná o diletantství a partyzánštinu nájemce s cílem zastírat
skutečnosti a odvádět pozornost. I když jsem přesvědčen o zániku
smlouvy k 5.8.2018, může se v dnešní době stát cokoliv a právo vás
nakonec nepodrží. Budu však v tomto případě a ostatně jako v jiných
postupovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
Pan V. Diblík k tomuto sdělil, že se nabízí otázka podání trestního
oznámení na PČR. Starosta informoval, že i toto se zvažuje, jelikož
došlo k ničení obecního majetku. P. Lukášek se divil, proč se nepodala
výpověď. Smlouva uplynula a zanikla podle vlastního, sjednaného
ustanovení. Paní M. Suchá se zajímala, zda se navýšil nájem provozovateli
v Pensionu. P. Kašpar vysvětlil situaci a sdělil, že nezvýšil. Jen proběhlo
jednání vzhledem k požadované výměně oken, kde byl vysloven
návrh na případné navýšení, který nebyl akceptován. P. Trejtnar
vyslovil názor nezatěžovat obec finančně výstavbou nových sportovišť.
Následovala zpráva starosty o činnosti úřadu, kde proběhla informace o:
•

volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 5.10.2018 od 14 do 22 hod.
a 6.10.2018 od 8 do 14 hod. v prostorách OÚ

•

ukončení pracovního poměru dohodou v rámci VPP

•

instalaci přístřešku autobusové zastávky směrem na Jívku

•

objednání defibrilátoru AED, kde následně proběhne proškolení
členů JSDH, kteří ho budou mít ve výbavě

•

zpráva o činnosti za volební období 2014 – 2018, která je přílohou
zápisu a byla již publikována

Toto bylo poslední zasedání končícího zastupitelstva, další jednání již
bude ustavující nově zvolených zastupitelů. Ve své zprávě o volebním
období 2014 – 2018 jsem vyslovil obavu, že předvolební „marast“
a veškeré pouliční diskuse dávají na čtyřletou práci a seznamování
se s problematikou provozu obce zcela zapomenout. Volby však
díky výsledkům ukázaly, že se nemáme za co stydět a můžeme žít
se vztyčenou hlavu, s čistým svědomím dobře odvedené práce pro
obec. Proto mi závěrem dovolte poděkovat bývalému zastupitelstvu
obce za aktivitu, podporu a spolupráci v nelehkém volebním období,
kde alespoň já jsem přesvědčen, že jsme určitě něco dokázali. A nově
zvoleným zastupitelům mi zbývá popřát spoustu chuti do nelehké práce
a úspěšnou realizaci projektů, které zvelebí život všem občanům naší obce.
Tomáš Němec
Starosta obce
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Zpráva velitele jednotky obce Radvanice
za období říjen 2017 – září 2018

Jškolení
ednotka SDH Radvanice má 20 členů, kteří se zúčastňují různých odborných
dle funkcí v jednotce.
V tomto období jsme museli vyjet celkem 18-krát, z toho: 2 x k požáru,
13 x na technickou pomoc, 1x planý poplach a 2 x taktické cvičení.

V několika případech nás povolal starosta obce k technické výpomoci firmy
VODA-RA s.r.o.
Jednotka se dále podílela na drobných opravách zastaralé techniky CAS32
- Tatra 148, pořídili jsme 4ks ručních vysílaček zn. Motorola GP340 a 1ks
automobilové vysílačky zn. Motorola GM360. Společně s HZS Trutnov a BZS
Odolov se snažíme dovybavit jednotku o 5 ks nové dýchací techniky.
Obec nám pořídila další výjezdové obleky zn. Patriot plus, takže se podařilo
obléct více jak polovinu výjezdové jednotky. Stále ještě chybí dost potřebných
věcí, které členové jednotky ze zákona potřebují.
Z počtu technických výjezdu je vidět, že se nám doba mění a hasiči neslouží
pouze k odstranění požáru a jeho následků. Z toho důvodu je zapotřebí
jednotku k těmto potřebám dovybavit. Starostu obce jsme požádali o zakoupení
tabletu, který bude sloužit k lepší komunikaci s IZS a také ke zlepšení orientace
jednotky při zásahu pomocí GPS.
Přes sponzora SDH se mi podařilo do jednotky pořídit novou motorovou pilu
značky Husqvarna.
Petr Lukášek
Velitel JSDH Radvanice
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Obecní úřad

12.10.2017 – technická pomoc – spadlý strom směr Chvaleč
29.10.2017 – technická pomoc – odlétající tašky ze střechy – Radvanice
29.10.2017 – technická pomoc – uvolněný plech na střeše – Radvanice
29.10.2017 – technická pomoc – spadlý strom na elektrické vedení – Slavětín
29.10.2017 – technická pomoc – spadlý strom přes cestu tírna Radvanice
23.11.2017 – požár v Adršpachu – planý poplach
30.04.2018 – technická pomoc – spadlý strom přes cestu – Radvanice
04.05.2018 – únik ropných látek – Radvanice
04.05.2018 – dopravní nehoda – autem sražený strom – Jívka
14.05.2018 – technická pomoc – spadlý strom směr Chvaleč
18.06.2018 – požár štěpky – Na Hranici – taktické cvičení s HZS
19.06.2018 – technická pomoc s AED – Radvanice
28.06.2018 – dopravní nehoda – převrácený autobus – Jívka
01.07.2018 – požár rozvodné skříně – Chvaleč
28.07.2018 – požár budovy – Paseky – taktické cvičení s okrskem č.2
09.08.2018 – technická pomoc – spadlý strom přes cestu – Radvanice
14.08.2018 – technická pomoc – onemocnění, teplota – Radvanice
27.08.2018 – požár objektu – Na Hranici – Jívka

Základní škola Radvanice
Dožínky 2018

V pátek 14. 9. se konal v Hradci Králové Den zemědělství. Této akce,

jejíž součástí je mj. soutěž pro žáky, ukázky chovu, prezentace a prodej
zemědělských výrobků a mnoho dalšího, jsme se s naší školou opět
zúčastnili. Letos Dožínky navštívili žáci 7., 8. a 9. třídy, kteří plnili různé
úkoly (např. třídění odpadu, kvíz o hospodářských zvířatech, otázky
ohledně včelstev a využití jejich produktů, poznávání plodin apod.). Za
správné splnění získávali razítka, přičemž po dosažení 10 razítek jsme
všechny lístky odevzdali do slosování. A štěstěna se na naše žáky usmála!
Vylosovanými výherci se stali a hezké ceny od pořadatelů (Agrární komora
ČR) získali: Nikola Lásková (2 vstupenky do ZOO), Nikola Zubričanová
(2 vstupenky do ZOO), Michal Knotek (sportovní lahev), Petr Vlasák
(sportovní lahev), Natálie Drahá (termolahev), Adam Kurtinec (hra
Ubongo), Tereza Kratochvílová (paměťová karta), Veronika Prášilová
(plyšák), Natálie Kinclová (2 vstupenky do hradeckého planetária).
Základní škola Radvanice

Gratulujeme a těšíme se na příští ročník této hezké akce.

Ing. Iljana Jirmanová

Důležitá informace

Tímto zvu všechny rodiče našich žáků na třídní schůzky (dále jen TS),

které se konají 22. 11. 2018. Pro první stupeň je začátek stanoven na 15.30
hod a stejný čas platí i pro rodiče vycházejících žáků, tedy deváťáků! Druhý
stupeň začíná TS od 16.00 hod.Na TS deváťáků zvu i samotné žáky,
a to vzhledem k tomu, že na začátku těchto schůzek vystoupí výchovní
poradci z okolních středních škol a učilišť s představením svých škol.
Mgr. Robert Hager
Ředitel školy
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Pražské putování za tradicemi našeho státu

Stoleté

výročí zrození českého státu nemohlo uniknout pozornosti ani
na radvanické základní škole. V rámci připomenutí tohoto významného data
jsme připravili pro naše žáky dvoudenní tematický blok. Jeho první částí
byl celodenní výlet do Prahy na Pražský hrad a poté výstup na památnou
horu Říp. Druhé pokračování tohoto bloku se odehraje v pátek 26. října,
kdy proběhne napříč všemi ročníky celoškolní projektový den věnovaný
historickým milníkům naší země. A jak tedy ten první bloček proběhl?
Pondělí 8. října začíná pro žáky ZŠ Radvanice velmi brzy. Budíček kolem
čtvrté hodiny ranní, protože už na pátou odjíždíme autobusem na výlet do
Prahy. Až na ojedinělé výjimky nikdo nezaspává, čeká s ospalky na očích
na správném určeném místě a nenechává si tak uniknout jedinečné putování
přímo do srdce naší země.

Po prohlídce Pražského hradu se vydáváme na procházku historickým centrem
města. Poučeni o možném a častém výskytu kapsářských gangů si téměř
přišíváme k tělům peněženky, doklady a další cennosti. Nemůžeme minout
Karlův most (a v řece si nevšimnout podivných plavajících „psů“ – jak je vzápětí
bystrými pedagogy žákům vysvětleno, nejedná se zde o šelmy psovité, nýbrž
o labutě bílé), prohlížíme si Staroměstské náměstí (s právě hrajícím orlojem
– zde bez vysvětlení), procházíme Václavským náměstím (během nákupní
horečky zběsile a horlivě skupujeme boty, knihy, housle, slizy a další nutnosti).
Po svačině či obědě vyrážíme občerstveni a obtěžkáni našimi nákupy
k dalšímu cíli našeho putování, a sice k památné hoře Říp. Hora se tyčí
v dáli a vede nás k sobě. Jejímu vábení zkrátka nejde odolat a po chvilce už
stoupáme stromořadím vzhůru do výšky 459 metrů. Někteří jsou udiveni,
že Radvanice leží ještě o pár desítek metrů výše nad mořem a řeší, jak je to
možné. Moc nevěří ani tomu, že na kopci bude chladněji než dole v nížině,
a tak přichází ke slovu zeměpisná vsuvka, díky které jsou vytvořeny nové
mozkové spoje a dotazy ustávají. Ustávají, protože alej rychle mizí a čelíme
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Základní škola Radvanice

Cesta probíhá bez větších problémů s klasickými drobnými nevolnostmi,
zastávkami na benzinových pumpách za účelem nákupu zdravých potravin
a za doprovodu nezbytných mobilních telefonů. Poznávacím znamením
příjezdu do Prahy je zácpa. Dlouhotrvající, nepříjemná, nekonečná, zkrátka
klasická pražská. Děti si díky tomu uvědomují, že zde žije opravdu hodně lidí,
jezdí hodně aut, a že život v metropoli může být docela náročný. S drobným
zpožděním docházíme na Pražský hrad, kde nás čeká hodinová prohlídka
běžně nepřístupných reprezentativních prostor. Procházíme například
Španělským sálem, Rudolfovou galerií nebo Rothmayerovým sálem. Všechna
místa udivují bohatou výzdobou a působí vskutku majestátně, přímo z nich
sálá vážnost, historie a tradice. Zde jsou přijímány státní návštěvy, jmenováni
soudci, ministři nebo v nich probíhají státní večeře a plesy za aktivní účasti
našich prezidentů. Vše je doplněno množstvím fotografií významných návštěv
s tehdejšími světovými prezidenty (Bush, Gorbačov, Obama) nebo ukázkami
státních vyznamenání (řád Bílého lva, řád TGM, Za zásluhy, Za statečnost atd.).

N
prudkému stoupání. Mačky ani řetězy zatím nejsou potřeba, pouze pár litrů
potu zde po nás zůstane dalším generacím. Odměnou hodinového výkonu
nám jsou průběžné výhledy do kraje a na vrcholu pak i gotická rotunda
pocházející ze 12. století a samozřejmě pocit, že jdeme ve šlépějích našeho
praotce. Nesmí chybět nezbytné foto, krátký odpočinek a pak už hurá dolů.
Za chvilku jsme v autobuse, a jelikož jsme nenasytní, hrneme se ještě
k Mělníku, kde se slévají dvě nejvýznamnější české řeky – Labe a Vltava.
Od zámku je překrásný výhled na tento soutok, pod námi vinice, nad
námi hřejivé slunko, na dohled Říp, hezky to ten praotec vymyslel!

Základní škola Radvanice

Pokocháni, spokojeni a plni krásných zážitků se vracíme po zmrzlinovém
občerstvení k autobusu a nastupujeme na závěrečnou cestu domů. Necháváme
za sebou Mělník, Mladou Boleslav, Jičín, Novou Paku, Trutnov. Jsme úspěšně
doma a bez zácpy. Výletu zdar!
Mgr. Pavel Hrubý
Organizátor zájezdu

Svátek zvířat v ZŠ Radvanice

Mezinárodní den zvířat připadá na 4. říjen, kdy si připomínáme výročí
úmrtí sv. Františka z Assisi, ochránce a patrona všech zvířat. Ani v naší
škole jsme na tento svátek nezapomněli. Žáci v hodinách zvířátka malovali,
vystřihovali, lepili i vyráběli z přírodních materiálů. Povídali si o jejich
životě, potřebách a soužití s člověkem.

Největším zážitkem pro děti z 1. stupně pak bylo čtvrteční dopoledne, kdy jim
několik žáků sedmé třídy v rámci výuky přírodopisu přineslo ukázat svá
domácí zvířátka. Podmínkou přinesení zvířete samozřejmě bylo, že zvířátko
nesmí přesunem a pobytem ve škole trpět. Sedmáci vyprávěli o tom,
jak se o svého mazlíčka správně starat. Opravdu důkladně seznámit jsme
se tak mohli se psem, kočkou, králíčky, papouškem a dokonce i se slepičkou.
Většinu zvířátek si mohly děti také hladit nebo chovat a mnohé z nich se pak
samy rozpovídaly, jaká zvířata se jim líbí nebo mají doma. Podle kladných
ohlasů doufám, že podobnou prezentaci uspořádáme i v dalších letech.
Ing. Iljana Jirmanová

Info z MŠ

Léto je nenávratně pryč a my ve školce přivítali nové kamarády. Během září

nastoupilo do naší školky 12 nových dětí. Musíme všechny děti moc pochválit,
protože vše se obešlo téměř bez slziček a děti si za statečnost odnesly upomínkové
listy s přáním, aby se jim ve školce líbilo. Dále jsme ve školce přivítali nové
posily, paní učitelku Martinu Frýbovou a asistenta pedagoga Honzu Malého.
A co nás ve školce v prvních měsících nového roku čeká? Letos jsme
udělali malou změnu a každoroční plavání jsme vyměnili za bruslení. Od
září do listopadu jezdíme jednou týdně na zimní stadion do Trutnova
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do školičky bruslení. Uvidíme, jak se nám podaří tato akce zrealizovat
a zda v ní budeme pokračovat i v dalších letech. V tuto chvíli máme
za sebou 4 lekce a všechny děti se již nějakým způsobem pohybují po ledu.
Další celoroční činností v naší MŠ je angličtina. Tento rok měli rodiče opět
zájem o výuku angličtiny hravou formou, a tak k nám dojíždí lektorka
z anglické školky Bogi z Trutnova.
Během roku nás čeká 10 akcí, které budeme financovat z dotačního programu
tzv. Šablon II. Pět akcí se bude konat v mateřské škole a pět akcí mimo školku.

V tomto měsíci nás ještě čeká logopedická depistáž a focení.

Základní škola Radvanice

První dvě akce máme již za sebou. První akcí byla návštěva
farmy Wenet v Broumově. Měli jsme štěstí na počasí a výlet jsme
si užili spolu se školkou z Jívky. Na druhou akci jsme jeli společně
s paní učitelkou a dětmi z 1. třídy. Jednalo se o výlet do České Skalice
do vily Čerych na akci zvanou „Co vypěstoval skřítek Tykvínek“.

Alice Zachovalová

SDH Radvanice

Závod požárnické všestrannosti v Havlovicích

Nezačala jenom škola. Hasičům začíná nový ročník hry Plamen.

Děkujeme vedoucímu Dominikovi, který se o děti staral, zatímco my holky
jsme byly zaneprázdněny spolupořádáním závodu.
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SDH Radvanice

29.
9. 2018 jsme se s dětmi zúčastnili závodu požárnické všestrannosti. Pro
diváky neatraktivní, protože děti vyběhnou v pětičlenném družstvu
na trať a za zhruba 30 minut se vracejí. Za krásného počasí jsme
ZPV absolvovali se dvěma družstvy mladších žáků a jedním starších
žáků. Děti byly šikovné a do jarního kola si vybojovaly 15. místo.

Julie Burdychová

Hasičina se dělá srdcem

C

SDH Radvanice

Slovo dalo slovo a to, které bylo na začátku…to snad ani není nutné

zveřejňovat. Po velké spoustě let se dohodla ženská část SDH Radvanice,
že se nenecháme zahanbit a když už se ti naši kluci probojovali historicky
poprvé do krajského kola, že je v tom nenecháme. Poctivě jsme se několikrát
sešly k tréninku, abychom se mohly zúčastnit „Strážkovického koláče“. Tak
jsme se zúčastnily, odsoutěžily…6.října jsme se umístily na čtvrtém místě
a chlapi na místě šestém. Ostuda? To ne, jen jsme byly trochu nervózní
a hlavně jsme byli současně všichni napjatí a zaneprázdnění sledováním
přenosu z Domažlic. Školáckou chybou bylo nezahřátí mašiny…ale to je, co
kdyby. My holky jsme se zúčastnily rády, reprezentovaly jsme a užily jsme si to!

Proč z Domažlic? Zatímco část SDH soutěžila ve Strážkovicích, jeho další
část byla v Domažlicích, aby podpořila Jakuba Novotného, který postoupil
na mistrovství České republiky v disciplíně TFA – železný hasič. Záznamy
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Mladší ročníky našeho SDH se rozhodly Jakuba podpořit i ve startovním
poli, takže se zřejmě můžeme těšit i na další umístění našich chlapů.
Julie Burdychová

SDH Radvanice

C
je možné shlédnout na www.firetv.cz. Jakub se umístil celkově na 32. místě
ve své kategorii. V našem kraji byl třetí. Blahopřejeme a věříme, že na Jakuba
za jeho píli čekají i lepší umístění. Pro nás je borec už teď. Děkujeme Jakube!

Poděkování SDH Radvanice

Předvolební boje skončily. Občané se vyslovili. Zastupitelé byli zvoleni.
Nepřísluší mi cokoliv hodnotit, nemám křišťálovou kouli. Věřím,
že zvolení zástupci za hasiče se budou snažit pracovat svědomitě a dostát
našim společným slibům, zatímco my ostatní si budeme dál plnit úkoly
nám svěřené pro Vás spoluobčany, jak nám velí naše heslo „Bližnímu
ku pomoci, vlasti ku prospěchu“, čemuž jsme se všichni zavázali.
Děkuji všem za podporu a Vaše hlasy ve volbách.
Burdych Rostislav
starosta SDH

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem voličům, kteří nás přišli

podpořit v komunálních volbách a volili naše hnutí, nebo jeho zástupce

Výsledky voleb pro nás jsou velice příjemné a zavazující, jsme rádi,
že se takto zviditelnila čtyřletá práce našeho starosty a zastupitelstva,
kde jsme měli předešlé volební období zastoupení čtyř zastupitelů
z našeho hnutí. Vždyť pokud budeme brát výsledky voleb tzv.
po „selsku“, což je devět zvolených lidí dle počtu získaných hlasů, měli
bychom opět čtyři židle v zastupitelstvu a to je velice dobrý výsledek.
Bohužel volební zákon je volební zákon a ten se musí respektovat.
Pevně věřím, že do čela obce bude opět zvolen člověk z našeho hnutí, který
jednoznačně opět dostal nejvíce hlasů a tím je současný starosta p. Tomáš
Němec, že na místo místostarosty usedne žena nebo muž, který bude
starostovi oporou. Doufám, že oporu bude mít pan starosta i v nově zvoleném
zastupitelstvu. Jedině tak se dá úspěšně pracovat a rozvíjet naši obec.
Jako leader hnutí nezávislých kandidátů „Jestřábí jezdci“ přeji nově
zvoleným zastupitelům mnoho úspěchů ve funkcích, které budou zastávat,
a jak se říká - jen a jen samá pozitiva.
Štefan Krajniak
prezident klubu
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Poděkování voličům

Poděkování voličům - hnutí nezávislých
kandidátů „Jestřábí jezdci“

E
Poděkování voličům

Děkujeme všem voličům za účast ve volbách do obecního zastupitelstva
v obci Radvanice, konaných 5. a 6. října 2018.

Poděkování voličům

Poměrně vysoká volební účast ukázala zájem občanů ovlivnit směr dalšího
rozvoje obce na komunální úrovni. Proto si velice vážíme pochopení
politiky KSČM a děkujeme za důvěru voličů v ní kladenou.
Zároveň bychom rádi popřáli nově zvoleným zastupitelům hodně úspěchů
a trpělivosti v prosazování zájmů obce a jejich občanů.
ZO KSČM Radvanice a nezávislí kandidáti

OBČANÉ 2018

Vážení spoluobčané, mnohokrát Vám děkujeme za Vaše hlasy našim
kandidátům. Budeme práci dělat tak, jak nejlépe budeme umět. A když
nebudeme vědět, rádi se poradíme.
Jde nám všem přece o jedno a to, aby se nám tu dobře žilo!
Takže ještě jednou děkujeme a hurá do práce.
Kandidáti OBČANÉ 2018

Velká gratulace

Kubo, přeji Ti, aby ses stal tím kuchařem, jakým chceš být. Doufám ,

Velká gratulace

že budeš vařit i na našich třídních srazech...

Před dvěma lety, na úplném konci školního roku, jsem suplovala v 9. třídě:
„ Za chvíli se rozejdete, tak byste si mohli něco navzájem popřát do toho
skoro dospěláckého života. Napište to anonymně, já pak ty vzkazy přepíšu
a dám vám je....“

Připravili si obálky se svým jménem, střídali se na židli před třídou,
ostatní si spolužáka zkoumavě prohlíželi, vzpomínali na prožitá
léta a psali lístky se vzkazy. Večer jsem ta přání a vzkazy přepisovala
na zvláštní arch a přiznám se i k slzám dojetí nad čistotou, upřímností
a vyspělostí přání těchto včera ještě dětí. Nebyla v nich jediná vulgarita.
Jedním z této party je i Kuba Duben, který jde za svými sny a vytrvale
si je plní. K velké radosti svých nejbližších skvěle reprezentuje i naši obec
na různých gastronomických soutěžích: Gastro Hradec 2017, v Hradci
Králové 30.3.2017 - účast, Gastro Kroměříž, v Kroměříži 23.3.2018
- Stříbrné pásmo, Gastro Makro Cup, v Přerově 12.4. 2018 - 1. místo
Gastro Olomouc Olima Cup, v Olomouci 5.10.2018 – opět 1. místo !!!
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Jiřina Žampachová

Velká gratulace

TOM na pochodu
TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33
Na sobotu 15. září 2018 jsme si naplánovali výlet na dálkový pochod
TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33. Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží
v Radvanicích a odjeli vlakem do Teplic nad Metují.

Start byl na místním koupališti, kam jsme dorazili včas, abychom se přihlásili
na dětskou trasu „Pohádkový les“. Trasa byla dlouhá 8 km. Na startu každý
dostal na cestu sušenku a propozice s popisem trasy a mapou. Cestou bylo
připraveno plno zastávek s pohádkovými postavami, kde jsme museli splnit
drobné úkoly. Například u čertů se skákalo v pytli, u čarodějnic se házelo
koštětem do obruče. Za každý splněný úkol jsme dostali razítko. Po zdolání
celé trasy a splnění úkolů jsme obdrželi diplom a originální odznak.
V areálu koupaliště bylo připraveno občerstvení, které jsme využili. Dále
zde byl skákací hrad, malování na obličej a hrála country kapela. Na těchto
atrakcích jsme se vyřádili. Pochod se nám moc líbil a příští rok zase vyrazíme.

Míla Dubnová
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TOM na pochodu TEPLICKO-ADRŽPAŠSKÁ 33

E

Na závěr k blahopřání připojím ještě jeden vzkaz od spolužačky nebo
spolužáka z výše zmíněné základky: ….“Ať se Ti splní Tvé vysněné
povolání. Vaření Ti jde, tak se toho drž. Přeji Ti do života jen dobré věci

RADVANICKÝ

ADVENT

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na rozsvěcení
vánočního stromku dne
01.12.2018 od 15:00 hodin na návsi
Těšit se můžete na ...
Vánoční koledy zpívající žáky ZŠ a MŠ Radvanice
Lucii Středovou s doprovodem
Stánky s občerstvením
Večerní pohádkou
a další ..
Občané Radvanic
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Školní parlament při ZŠ a MŠ Radvanice společně s pracovníky školy pro vás
připravil

Lampionový průvod
Kdy: 9. 11. 2018 v 17.00 hod
Kde: nejlépe bude, když přijdete před školu ☺ (tedy
spíše za školu)
Co s sebou: lampion a dobrou náladu
Zajištěno:
soutěže pro příchozí (děti), opékání vuřtů (k dispozici
zdarma pro děti i dospělé),
OHŇOSTROJ

Propozice

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

čas - 9 hod. otevření haly a prezence

10.11.2018 od 9 hodin

10.00 hod. ukončení prezence a slavnostní zahájení

18 hod. předpokládané ukončení soutěže

18.30 vyhlášení vítězů a ukončení turnaje (podle počtu týmů)

týmy – 3 hráči - ženy , muži , smíšené, věk není omezen, max 4
osoby na tým
Hraje se na 2 sety do 10 bodů
Startovné 100,-Kč za tým

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

JUDr. Eva Červená
advokátní kancelář

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

Realizováno
za finanční podpory
Královéhradeckého kraje
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Konířová Jaroslava

Semelka Vladimír
70 let
Hořanský Zdeněk
83 let

65 let
Kasperová Gertruda
81 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Pension Radvanice
Pension a Restaurace Radvanice
Vás zve na oblíbený PIZZA víkend 2.11.-4.11.
9.11.-11.11. Svatomartinské 4 chodové menu s ochutnávkou mladého vína
v Pensionu a Restauraci Radvanice
24.11. Taneční odpoledne nejen pro seniory – hraje DUO BELL – od 14 hodin
Roman Lindauer

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla
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