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Obecní úřad

Z

ačátkem října proběhly
volby do zastupitelstva naší obce,
kter ých se z celkového počtu
793 možných voličů zúčastnilo
441 občanů, tzn. necelých 56%.
Z celkového počtu odevzdaných
hlasů získali 34,04% Jestřábí jezdci
motoklub (3 mandáty), 29,23%
OBČANÉ 2018 (3 mandáty), 24,90%
SDH Radvanice (2 mandáty) a KSČM
- NK 11,82% (1 mandát). Výsledkem
hlasování bylo zvoleno zastupitelstvo
ve složení T. Němec (JJM – 263
hlasů), P. Királová (JJM – 241 hlasů),
I. Kubečková (JJM – 180 hlasů),
Jan Suchý (O2018 – 205 hlasů),
Milan Dufka (O2018 – 176 hlasů),
Jindřich Gult (O2018 – 160 hlasů),
Julie Burdychová (SDH – 189 hlasů),
Renata Mihulková (SDH – 157 hlasů)
a Jaroslav Diviš (NK – 87 hlasů).

byla schválena jako uvolněná,
kde starostou obce byl do dalšího
ob dobí zvolen Tomáš Něme c
a neuvolněnou místostarostkou Mgr.
Petra Királová. Dalšími funkcionáři
jsou Jan Suchý, jako zvolený předseda
finančního výboru a Milan Dufka,
jako předseda kontrolního výboru.
Členy finančního výboru jsou Renata
Mihulková, Julie Burdychová, Ivana
Kubečková a Hana Stonjeková. Členy
kontrolního výboru jsou Jindřich
Gult a Jaroslav Diviš. S ustanovením
do funkcí bylo povinností schválit
o d m ě ny n e u v o l n ě ný c h č l e nů
zastupitelstva. Schváleny byly částky
10.000 Kč místostarosta, 2.500 Kč
předseda výboru, 2.000 Kč člen
výboru a 1.000 Kč člen zastupitelstva.
Při souběhu výkonu několika funkcí
se odměna poskytne na výkon funkce,
za niž náleží nejvyšší odměna.

V návaznosti na výsledky voleb
bylo svoláno ustavující zasedání
zastupitelstva obce, které mělo za úkol
zvolit vedení obce na nové volební
období. Toto zasedání proběhlo
30.10.2018.

V diskusi nově zvolený starosta pan
Tomáš Němec poděkoval občanům
za projevenou důvěru ve volbách
se slibem pokračování ve zlepšování
života občanů v obci. Poděkování
patřilo i bývalým zastupitelům
za spolupráci a popřál nově zvoleným
zástupcům občanů chuť do nelehké
práce, správné rozhodování a pevné
zdraví. V závěru ocenil slovy díků
Marcelu Krajniakovou za 20 let práce
v obecním zastupitelstvu a bývalého
místostarostu Štefana Krajniaka
za zvládnutí své funkce.

V samém úvodu došlo k ověření
platnosti mandátu řádně zvolených
zastupitelů, kteří následně složili
slib dle ustanovení zákona o obcích.
Následoval samotný program jednání,
který měl za úkol ustanovit starostu,
místostarostu a předsedy výborů
obce. Samotný proces volby těchto
funkcí byl odsouhlasen veřejným
hlasováním. Funkce starosty obce

Tomáš Němec
starosta obce
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Zateplení stropu a oprava střechy č.p. 175
V
průběhu měsíce listopadu byla dokončena firmou REST.TU s.r.o. akce
zateplení stropu a oprava střechy na č.p. 175. Celkové náklady na tuto opravu dle
smlouvy o dílo v souvislosti s veřejnou zakázkou dosáhly částky 2.109.609,46 Kč
včetně DPH. Na dotacích od Královéhradeckého kraje bylo získáno 976.000 Kč.
Projekt „Oprava střešní krytiny domu s pečovatelskou službou“ byl
realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Tomáš Němec
starosta obce

Vážení spoluobčané

V
ážení spoluobčané, chtěl jsem
Vám touto cestou p o děkovat

za důvěru v nás, jakožto nově zvolené
zastupitelstvo vloženou. Já osobně
si této skutečnosti velice vážím
a zavazuje mě k pokračování v práci,
kterou jsme nedokončili v minulém
období. Je nám ctí pracovat s vámi
a rozvíjet naši krásnou obec v ještě
krásnější.
Ka ž d ý p ro ž i t ý d e n s e s t áv á
minulostí a až při prvních vločkách
si uvědomujeme, že se blíží advent
a konec roku. Měsíc prosinec začíná
předvánočním shonem a končí

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK
Tomáš Němec
starosta obce

Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Tomíková Dana
60 let

Světlík Jaroslav
65 let

Střihavková Edita
70 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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přechodem na nový kalendářní rok.
Toto jsou ovšem jen nutnosti s tímto
spojené. Myslím si, že je potřeba
shon současné doby hodit za hlavu
a příjemně prožít každý podařený
den. Proto Vám já a celé zastupitelstvo
obce Radvanice chceme popřát
příjemné, klidné a spokojené prožití
vánočních svátků a v novém roce
pevné zdraví, štěstí, vzájemnou
toleranci, pochopení a mnoho
osobních a pracovních úspěchů.

AD
Slovo preventisty

Obecní úřad

V
ážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám připomněl pár slov o prevenci
a připomněl některé předpisy a opatření spojené se zimním obdobím.

Ale nejpr ve mi dovolte, abych
připomněl požár chaty na Mülerovce
za Slavětínem, kde hořela elektro
skříň. Majitelce chaty se podařilo
požár zlikvidovat pomocí hasicího
přístroje, který měla v chatě a ještě
si vypomohli pískem. Tady bych
rád připomněl, jak důležité je mít
doma hasicí přístroj a kouřový
hlásič. Dle vyhlášky ministerstva
vnitra č.23/2008 Sb., o technických
p o dmínkách p ožár ní o chrany
staveb, je v novostavbě kolaudované
od roku 2008 hasicí přístroj a hlásič
povinností. Ale jak jste četli, není
to na škodu mít i u starších budov,
u kterých to není povinností. Ceny
hasicího přístroje práškového 6 kg
se pohybují těsně kolem +/-1 000,Kč a kouřového hlásiče se pohybují
od 200,- Kč až zhruba po 1 000,- Kč,
dle kvality a funkcí.

1. Ukládání žhavého popela
do nehořlavých nádob

2. Nádoby s popelem ukládáme
na bezpečné místo
3. Až je popel plně zchlazen,
můžeme ho vysypat
do popelnice, nebo
do kontejneru

Jelikož máme přede dveřmi období
Vánoc, žádáme občany, aby v této
době věnovali zvýšenou pozornost
při zapálení adventních svíček
a svíček na vánočních stromcích.

Zásadou je, je nenechávat bez dozoru.
Zároveň je nutné věnovat pozornost,
na co pokládáte věnce. Nejlépe by
to mělo být na nehořlavé podložce
a musíme dbát na dostatečnou
vzdálenost od hořlavých předmětů.

Zde lehce připomenu, co už byste
měli mít hotové na začátku topné
sezony, a to, 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 při celoročním
provozu a 2x za rok při sezonním
užívání, a to buďto sám nebo
kominíkem.

Zde bychom rádi poděkovali všem
občanům a chalupářům naší obce
za dodržování protipožárních
opatření v tomto roce.
Kdy by někdo potřeboval naší
jakoukoliv radu v oboru požární
ochrany, není problém se na nás
obrátit a my rádi pomůžeme.

1x za rok je povinnost provést kontrolu
spalinové cesty odborně způsobilou
osobou v oboru kominictví a dobře
schovat doklad o provedené kontrole.

Přejeme všem našim občanům
i chalupářům krásné a spokojené
Vánoce
a do nového roku hodně zdraví
a spokojenosti a abyste nezavdali
žádnou příčinu k požáru a v roce 2019
nepotřebovali služeb našich hasičů.

I když js em toto př ip omína l
v minulém článku a týká se to
domů, ve kterých se topí v topidlech
na pevná paliva. Ale ještě bych chtěl
zdůraznit, že při čištění topidel je
třeba dodržovat tyto zásady:

Milan Dufka
preventista obce
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Základní škola Radvanice
Lampionový průvod 2018

ŠRadvanice
kolní parlament při ZŠ a MŠ
společně s pedagogy školy

Žákům školního parlamentu děkuji,
zvláště pak Nikole Láskové, která
byla z mého pohledu strůjcem
všeho. Poděkování patří i mým
kolegům, kuchařkám,…. no prostě
všem, kteří nám při organizaci této
akce pomáhali. Speciální dík patří
svatému Martinovi na bílém koni,
kterého „zastoupila“ naše kolegyně
Iljana Jirmanová se svým Lumpem.

připravil pro žáky, rodiče a občany
R advanic lampionový průvod.
Součástí této akce byly soutěžní hry
a ohňostroj. Z reakcí přítomných lze
soudit, že celá akce se vydařila a věřte,
že pro žáky i nás je velkou odměnou
slyšet vaše slova chvály.

Pro účastníky akce bylo připraveno
i pohoštění - čaj pro žáky, káva
pro rodiče a pro mlsné jazýčky bylo
přichystáno opékání vuřtů.

Základní škola Radvanice

Žákům páté až deváté třídy průvodem
a soutěžemi celá akce neskončila.
Školní parlament totiž připravil
přenocování pro žáky v prostorách
školy. V připraveném programu
byla stezka odvahy, hrály se scénky
a společenské hry, sledovaly filmy.
A když jsem z úst žáků školního
parlamentu po ukončení akce zaslechl:
„Už nikdy nebudu nikoho kritizovat
za nějakou akci,“ uvědomil jsem si,
že takovéto a podobné akce, na jejichž
přípravě a realizaci se podílejí samy
děti, jsou pro jejich další život velmi
přínosné a že jako škola naplňujeme
i naše motto uvedené v logu – Škola
pro život.

Mgr. Robert Hager
ředitel školy

Projektový den

N
a pátek 26. října 2018 jsme na základní škole připravili projektový den. Žáci
prvního i druhého stupně byli rozděleni do dvanácti smíšených skupin, přičemž

v každé skupině byli žáci od nejmladších až po ty nejstarší. Účelem projektu
bylo jednak připomenutí si významného data z naší historie a druhak rovněž
také i prohloubení spolupráce mezi všemi žáky naší školy napříč věkovými
skupinami. Objevily se občas názory typu: „Jé, my se nebudem učit!“ „To bude
pohoda!“ Pohoda to asi byla, alespoň dle reakcí a komentářů zaslechnutých
během dne. Ne každý si ale uvědomil, že právě při práci s rozličnou skupinou,
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kde je potřeba se vzájemně domluvit,
rozdělit vhodně práci, zaměstnat
k a ž d ého neb o u mě t p omo c i,
prezentovat svůj názor a být schopen
jej obhájit či upravit, diskutovat
a úspěšně komunikovat - že to vše patří
k žádaným dovednostem v jakémkoli
zaměstnání. Snažíme s e totiž
ve škole učit i vychovávat moderně,
tak aby naši žáci byli dostatečně
připraveni na další vzdělávání
a jednou se i úspěšně realizovali
na trhu práce. Doby klasického
memorování, zbytečného biflování,
trvalé frontální výuky a učení se bez
významu jsou už minulostí. A právě
projektové vyučování nabízí perfektní
trénink v získávání žádaných
schopností a dovedností. Starší žáci
si práci povětšinou organizovali
a řídili, pomáhali mladším a stali
se přirozenými vůdci, „manažery“
svých skupin. A co tedy bylo náplní
pr ác e skupi nov ých mana ž er ů
a jejich spolupracovníků? Žáci
na úvod shlédli tematická historická
videa (milníky našich dějin, TGM
a návštěva žáků ZŠ Lány, založení
Československa), seznámili
se s mnoha významnými osobnostmi
z různých oborů lidské činnosti
(např. J. Heyrovský, V. Čáslavská,
J. Raška, O. Wichterle, J. Seifert
atd.). Tato jména budou čtenářům
zpravodaje určitě povědomá, protože

žáci se na tyto osobnosti ptali během
ankety mezi občany obce (chválíme,
většina z vás byla v odpovědích
úspěšná). Kromě toho jsme během
projektu poznávali všechny naše
dosavadní prezidenty, sehráli rovněž
osobité scénky na daná témata
(praotec Čech na Řípu, naši světoví
sportovci (A. Panenka, O. Nepela, B.
Šupčík, E. Zátopek a další). Všichni
se také seznámili s nejdůležitějšími
daty dvacátého století, s tragickými
lety komunistické totality i s obdobím
současné demokracie a svobody.
S velkým zájmem se setkaly živé
proslovy do školního rozhlasu nebo
skupinová diskuze nad tématy odkazu
našeho prvního prezidenta – Tomáše
Garrigue Masaryka, jehož pevné
morální a etické principy (čestnost,
pravdomluvnost, mravnost)
se v dnešní době v naší společnosti
bohužel velmi často zcela vytrácejí.
Jak si někteří z vás všimli, během
dne jsme před školou vytvořili
z červených, bílých a modrých triček
a barevných papírů naši národní
vlajku. Stálo to trochu organizování,
rovnání a pokynů, ale výsledek
se povedl (viz foto).
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Během projektu jsme na závěr každý
vytvořili přání naší České republice.
Ta jsme vepsali do lipových lístků

a nakonec nalepili na obří strom, jehož kmen tvořil Tomáš Garrigue Masaryk,
a jednotlivé lístky nesly naše přání. A co že jsme republice přáli?
„Aby všichni žili s rozumem a láskou.“
„Republiko, demokracie není špatná, tak se jí drž!“
„Už žádné války, lži a zrady.“
„Čisté životní prostředí a přírodu.“
„Přeju si, aby tu už znovu nikdy nevládli komunisti.“ „Více slušných, pravdomluvných a férových lidí.“
„Přejeme si lepšího, slušného prezidenta.“

Mgr. Pavel Hrubý

Podzimní tvoření
Stradičně
příchodem podzimu se již
scházíme ve školní jídelně

dětství) a buchtu s meruňkami. Tímto
jí moc děkujeme, že je nám stále
nakloněna, i když jí okolnosti
nedovolí mezi nás zavítat.
Děkujeme všem, kteří jste našemu
společnému tvoření nakloněni
a třikrát do roka zavítáte do školní
jídelny a to již šestým rokem.
Děkujeme sponzorům, kteří
pravidelně přispívají na naše tvoření.

Za pomoci Julky a Lady jsme vyrobili
podzimního skřítka a další podzimní
dekorace i na dlabání dýní došlo.

Všem Vám přejeme příjemné prožití
vánočních svátků. Hodně zdraví
a štěstí do nového roku 2019.
Julie, Lada, Jana, Šárka a Renáta

Mlsným jazýčkům upekla k čaji
a kávě paní Hořanská kynutý závin
s čokoládou (vzpomínka na její

Poděkování ze školky

M
ateřská škola se v loňském roce
zapojila do dotačního programu,

které budeme na jaře investovat
do herních prvků. Zároveň bychom
rádi založili vyvýšené záhonky,
ve kterých budeme pěstovat zeleninu
a bylinky.

ve kterém se snažila získat finanční
prostředky na rekonstrukci naší
zahrady. Bohužel na dotace se nám
nepodařilo dosáhnout. Přesto jsme
se nechtěli vzdát našeho snu
o přírodní zahradě, ve které by
se děti cítily dobře a zároveň bychom
si tam mohli společně pěstovat ovoce
a zeleninu. Požádali jsme proto
o pomoc nejen místní podnikatele,
ale i firmy z okolí obce. A myslím,
že můžeme říct, že úspěšně. Podařilo
se nám získat finanční prostředky,

Velmi ráda bych proto touto cestou
poděkovala lidem, kteří zareagovali
na naši prosbu o p omo c při
rekonstrukci zahrady, a finančně
nás podpořili. Velmi si toho vážíme
a jsme vděčni za každou finanční
podporu. Zároveň nás velmi těší,
že s námi žijí lidé, kteří jsou ochotni
pomoci vytvořit pěkné prostředí
pro naše nejmenší.
Děkujeme rodinné firmě Němečkových, společnosti ČEZ, a.s., firmě KASPER
KOVO, s.r.o. (Ing. Rudolf Kasper), společnosti Gemec–Union, a.s., Jívka a paní
Marcele Andresové (prodejna smíšeného zboží Radvanice).
Alice Zachovalová
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ku příležitosti „Podzimního tvoření“,
tentokrát 23. 10. 2018 se nás sešel
opět hojný počet. Na začátku tvoření
každý, kdo měl šikovné ruce, zabalil
jablíčko do slušivého župánku z těsta,
které nám paní kuchařky upekly.

Sběr papíru

D
ěkuji tímto všem, kteří naší škole pomohli nasbírat celkem 6 745 kg starého
papíru, časopisů, novin či kartonu.

Základní škola Radvanice

Za základní školu nejvíce nasbírala Monika Švorcová ze třetí třídy a za mateřskou
školu Radek Říha (loni skončil druhý). Je až s podivem, že oba přinesli shodně
449 kg papíru.
Letošní rok se již zapojila celá škola, tedy všechny třídy. Sice v devítce to byl jen
Petr Vlasák (díky, Petře!), který takto zachránil celou devítku a přispěl svými
86 kg k celkovému sedmému místu.
Výsledky:
Jednotlivci:
Monika Švorcová
Jakub Effenberk
Vít Effenberk
Vojtěch Kůs

Třídní kolektivy:
449 kg
403,5 kg
403 kg
387 kg

Mateřská škola
Radek Říha
Emma Kavalíková
Štěpán Řezníček

3. třída
2. třída
6. třída

1686 kg
1080 kg
692 kg

Pedagogický sbor:
449kg
207 kg
195 kg

Hana Bitnarová
Iljana Jirmanová
Jiřina Čeřovská

179 kg
132,5 kg
94 kg

Velké poděkování tedy patří všem zapojeným žákům, rodičům a prarodičům
žáků, ale také Obci Radvanice, prodejně BALA paní Marcely Andresové a tomu,
který všechno navzpíral a zvážil – tedy našemu panu školníkovi!!!
Mgr. Robert Hager
ředitel školy

SDH Radvanice
SDH Radvanice

Praho - třes se!

H
alová soutěž je třešničkou na pomyslném dortu každého závodníka. Víkend
3. a 4. listopadu se nesl ve znamení haly Otakara Jandery v Praze a soutěží

Memoriálu Marty Habadové (zakladatelky práce s mládeží v Praze). Účast jsme
nechali na dobrovolnosti každého jednotlivce. V sobotu své umění předvedly
Nikola Zubričanová a Adéla Stonjeková v kategorii starší dívky. Náročný den.
Vstáváme brzo, abychom byli v 8 hodin připraveni na dráze. Děkujeme řidiči
(Goldovi), že nás bezproblémově protáhl Prahou a hlavně, že jsme nemuseli
tentokrát řídit.
Vstupujeme do haly plni očekávání. Nikča je už skoro mazák, ale Adélka je
na halové soutěži poprvé. Děvčata vůbec neudělala našemu sboru ostudu.
Umístila se z 290 startujících v lepší polovině. Adélka bez ztráty kytičky
s obrovským přehledem poprvé ve svém sportovním životě skáče překážku
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bez dotyku. Což je pro její další
soutěžení obrovský pokrok. Prahu
pokořila na plné čáře i s malounko
pochroumaným kotníkem, „ale tak
jsem stála a najednou se to stalo.“ To
se nám ostatně stává často, že se něco
děje samo.
Nikča s lehkostí sobě vlastní dává
celou trať a ve chvíli protnutí cílového
paprsku se kácí k zemi způsobem nám
nepochopitelným. Mirka od startu
nevidí nic, já sice blíže k cíli, ale přesto
nechápu, co se děje. Nikča vyskakuje,
že se jako nic nestalo. Kamery jsou
neúprosné a vše zaznamenávají.
(Myslím, že tento záznam si budeme
pouštět i při spaní v hasičárně).
Tímto děkujeme všem, kteří nám
držíte palce u hasičských vysílání
FIRETV. Nikča si pádem pohmoždila
krk, vůbec nebudu pomýšlet na to,
co by se stalo, kdyby neměla přilbu.
O bouli na hlavě, odřeném loktu,
boku a kolenech se snad zmiňovat
nebudu. Prostě pokus jedna báseň.
Tak se loučíme s halou plni dojmů
vstříc domovu a zítra zpět s kategorií
mladších.
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SDH Radvanice

Ranní vstávání nám opravdu nedělá
dobře a chápeme, že se trochu
rodiče zlobí, ale jsou i přesto ochotní
a přivedou nám své ratolesti v 5,45
hod k hasičárně. Nakládáme nářadí,
děti a jedeme směr Praha malým
autobusem. V tuto chvíli jsem
si myslela, že v autobuse budou
podřimovat Kačka Burdychová, Jan
Záveský, Barča Zachovalová, Amálka
Mihulková, Veronika Paťavová,
Sabina Ciroková a ejhle. I tato cesta
tentokráte s panem Sedláčkem ml.
ubíhala svižněji, než jsme čekali.
Povinné rozcvičení, procházíme
prezencí a jdeme na své první
pokusy. I tentokrát je závod přenášen
hasičskou televizí. Máme zpětné
vazby od rodičů. I Dominik, náš další
vedoucí, i když s námi dnes nemůže
být, nám drží palce na dálku a vše
sleduje. Děkujeme za podporu.
Děvčata se snažila co nejvíce
a troufám si říct, že předvedla své
letošní nejlepší pokusy. Honzík jako
jediný kluk se ve své kategorii také
snažil, oproštěn od nervozity si vůbec
nepřipouštěl, že běží ve velké hale
s dalšími 250 startujícími.

C
I
za podporu. Děkujeme především
dětem, že se stále věnují nelehké
práci v hasičském kroužku, nejen
sportovní, ale i všestrannou přípravě
se spoustou dalších zájmových
věcí. Být hasič není jen legrace, je
to i spousta dřiny a povinností,
jak pro děti, tak i pro rodiče.

Každý si dnes posunul svůj osobní
limit, zažil velkou soutěž. Příště už
budou vědět, co je čeká. Příště bude
v březnu v Jablonci nad Nisou.

Co nás čeká dál?

Hasičské děti se nyní budou až
do konce roku scházet v klubovně.
S rokem se rozloučíme tradičním
spaním v hasičárně. I k nám snad
přijde ježíšek… . V novém roce
zahájíme zimní přípravu v tělocvičně.

Prožijte se svými dětmi a rodinami
klidné a pohodové Vánoce Do nového
roku vkročte tou správnou nohou
s těmi správnými předsevzetími. My
z hasičského kroužku Vám přejeme
vše nejlepší a nejpohodovější.
Julka, Mirka, Dominik, Vašek
a všichni mladí hasiči

Dovolte nám poděkovat všem
sponzorům, rodičům, příznivcům

Čekání na Ježíška

SDH Radvanice

Již tradičně s námiUtečte
pojďte vstříc pohodovému Štědrému večeru.
od stresu procházkou.
24.12. 2018 v 10,00 u kostela
S sebou něco málo dobrého pro zvířátka, děti a dospělé.
Těší se HASIČI

Julie Burdychová

SDH nabízí

Blíží se období, kdy se na naše děti přijde podívat Mikuláš se svojí družinou.
Pokud si přejete, aby navštívili i Vaši rodinu, objednejte se včas.

Mirka Zubričanová tel. 608159332

Julka Burdychová tel. 605953679

Konec roku - PF 2019

Opět jsou tu Vánoce,
ten krásný čas rodinných setkání,

ať předstihnou roky minulé.
Vánoce plné štědrosti,
pohody, lásky, klidu,
v novém roce hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů.

Přejeme Vám, aby čarovná
atmosféra Vánoc
přetrvala a úspěchy příštího roku

Přeje za SDH Radvanice

radostí z dárečků, čas porozumění,
slibů a předsevzetí…
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Burdych Rostislav
starosta SDH

C
Jestřábí Jezdci

Drakiáda pro děti a dospělé

Opět tu máme podzim a s ním i jednu z podzimních radovánek a tou je
pouštění draků ve větru.

Letošní motorkářské drakiády se zúčastnilo a draky pouštělo osmnáct dětí
a zasoutěžit si přišlo i sedm dospěláků. Letošní počasí všem drakům a dračicím
velice přálo, bylo krásné slunné sobotní odpoledne a letos nám dokonce foukal
i vítr. Jak se říká „ideální počasí“, o to horší to měla porota, která měla hodnotit
různé kategorie.

Výsledky dračího zápolení

Předškoláci:
1. místo
2. místo
3. místo

Školáci:

Adam Svoboda 1. místo
Ondra Vlk
2. místo
František Zlámal 3. místo

1. místo
2. místo
3. místo

Petr Pěkný
Martin Krajniak
Petr Svoboda

Nejvýše létající drak – Matěj Krajniak
Nejdéle létající drak – Sára Cicvárková
Originální drak – Filip Najman
Nejmladší účastník – Eliáš Kováč

Na kon c i s ob ot n í h o d r a č í h o
odpoledne dostal každý malý účastník
nějakou sladkou odměnu za snahu.
Poděkování patří pořádajícím
členům a samozřejmě sponzorům:
obci Radvanice, obchodu BALA –
Marcela Andrejsová a smíšenému
zboží – Marcela Krajniaková, kteří
nám přispěli nějakou tou sladkostí
pro děti. Děkujeme všem, kteří

si zpříjemnili krásné větrné sobotní
odpoledne a přišli na naši drakiádu
jak soutěžící tak i diváci a těšíme
se na příští rok na další drakiádu.
Za motoklub Jestřábí jezdci z.s.
Štefan Krajniak
prezident klubu
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Jestřábí Jezdci

Dospělí

Denisa Dolejšková
Klára Rajsnerová
Zdeněk Vancl

E

Pension Radvanice
Halloween 2018
V
ox Radvanice z.s.
uspořádal oblíbenou

i v roce 2018
akci pro děti
i dospělé Halloween 2018. Děti si tradičně
vydlabaly dýně a užily si opravdu
strašidelnou stezku, na které se báli
i někteří dospělí. Připraveny byly i krásné
ceny od sponzorů. Velice děkujeme
dvěma největším sponzorům, advokátní
kanceláři JUDr. Evy Červené a Jaroslavu
Böswartovi. Pokud by nás chtěli
podpořit i další sponzoři, budeme rádi
za jakoukoliv podporu.

Velice nás těší také účast hostů ze širokého
okolí. Přijely se k nám podívat děti
z Chvalče, Trutnova, Stárkova i Kladna.
Na strašidelné stezce jsme přivítali i děti
z Mateřské školy v Radvanicích. Na konci
stezky na děti čekalo malé překvapení.
Už teď se všichni těší na příští rok.

Pension Radvanice

Roman Lindauer

White Cup 2018 - 5. ročník

K
oncem října přivítaly Radvanice
mezinárodní soutěž v akrobatickém

konkurujeme podobným soutěžím,
které jsou pořádány například
v P r a z e , K a r l o v ý c h Va r e c h
a Náchodě. Pořádání takovéto akce
je finančně nákladné a nebylo by
to možné bez podpory sponzorů.
Soutěž byla pořádána za podpory
Nadace ČEZ a Královéhradeckého
kraje. Na soutěži se dále podílely
desítky dalších sponzorů. Všem
velice děkujeme. Jsem přesvědčen,
že pořádání takovéto soutěže

rock and rollu. Soutěže se tento rok
zúčastnilo na 240 soutěžících z České
republiky, Slovenska a Polska. Hosté
si mohli užít nezapomenutelnou
atmosféru rock and rollové soutěže.
O stupně vítězů se utkaly i nejlepší
páry kategorie A z České republiky.
Vox R advanice z.s. uspořádal
již 5. ročník této soutěže. Směle
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E
podporuje a propaguje obec Radvanice u nás i v zahraničí. Jsem rád, že tento
ročník podpořili i někteří zastupitelé obce Radvanice. Na každou naši akci
zveme všechny zastupitele. Přijďte se přesvědčit, jak jsou prostředky obce
Radvanice použity. Myslím, že pokud přijdete, budete mile překvapeni. Těšíme
se na podzim 2019 na 6. ročník White Cupu.
Roman Lindauer

Pension Radvanice

Prosím o zveřejnění

P
ension a Restaurace Radvanice
přijme ihned údržbáře na DPP

odměněny. K tanci a poslechu bude
hrát DUO BELL. Naši kuchaři
pro Vás s est avi li doplňovaný
studený i teplý bufet. Můžete se těšit
na soutěže a ohňostroj. Cena menu
je 999,-Kč. V předprodeji nabízíme
toto menu za 600,-Kč. Děti do 10 let
mají vstup zdarma. Děti od 10 do 15
let platí cenu 350,-Kč. Počet míst je
omezen. Vstupenky můžete zakoupit
v restauraci.
Roman Lindauer

na příležitostné opravy v provozu.
Informace na tel. 603 42 78 84 Roman
Lindauer

Pension a Restaurace Radvanice Vás
tradičně zve na oslavy konce roku
2018. Připraven je bohatý program
v duchu oslav 100 let republiky.
Prvorepublikové kostýmy budou

Venkovský lékař

V případě akutního zdravotního problému navštivte
odpovídající ambulanci v nemocnici.

Omezení ordinační doby také naleznete na www.venkovskylekar.cz

MUDr. Ladislav Záveský
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Venkovský lékař

V pondělí
31.12.2018 nebudou v provozu ordinace
v Radvanicích a Teplicích nad Metují.
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Ve čtvrtek 20.12.2018
v 16.30 hod
v kapli sv. Jana Křtitele

Program: Vystoupení ZUŠ A. M. Buxton Úpice
Vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Radvanice

Vstupné: dobrovolné

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla
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