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V

úvodu byly starostou obce
deklarovány předběžné výsledky
hospodaření za rok 2018. Každoroční
snahou vedení obce je tvořit vyrovnaný
rozpočet, který by měl být na 100%
reálný. To, že se získají nejisté dotace,
realizují se neplánované průtokové
transfery a některé platby u běžících
projektů se musí přesunout na další
účetní období, tak to vše a spousta
dalších faktorů mělo za následek
zvýšení celkových příjmů a vlastně
i rozdíly ve výdajích. Předběžně lze
tedy konstatovat, že hospodaření
obce Radvanice za rok 2018 skončilo
oproti minulému období převahou
příjmů nad výdaji, kde příjmy byly
19.813.306,84 Kč a výdaje byly
14.279.601,35 Kč. I přes navýšení
výdajů a financování ve srovnání
s plánovaným rozpočtem na 2018 byla
vytvořena finanční rezerva ve výši
5.533.705,49 Kč. Pozitivem toho
všeho je to, že obec není zadlužena. Je
také logické, že uspořené prostředky
budou přesunuty do rezerv. Z těch
bude průběžně čerpáno v dalších
obdobích na nově plánované projekty.

Program následně přinesl projednání:
•

přidělení dotace z rozpočtu obce
Radvanice pro SDH Radvanice
v Č. ve výši 50.000 Kč jako
podporu spolku při výchově
a práci s mládeží za podmínek
uvedených ve veřejnoprávní
smlouvě,

•

přidělení dotace z rozpočtu
obce Radvanice pro FK Baník
Radvanice v Č. ve výši 111.500 Kč
jako podporu spolku při výchově
a práci s mládeží za podmínek
uvedených ve veřejnoprávní
smlouvě.

Bod různé byl tradičně obsáhlý
a r ů z n o r o d ý. K p r o j e d n á n í
se nakumulovalo a schváleno bylo:

Dalším bodem programu bylo
projednání vyúčtování poplatků
za sběr, svoz a likvidaci komunálního
odpadu za rok 2018 a kontrolní
zpráva o nakládání s komunálním
odpadem na území obce Radvanice.
Vyúčtování i zprávu přednesla
místostarostka obce Mgr. P. Királová
a obsah zprávy je uveden v další části
zpravodaje. Částka 550 Kč na osobu
za sběr, svoz a likvidaci komunálního
odpadu zůstává totožná i pro rok
2019.
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•

uzavření budoucí smlouv y
o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby,

•

vznik pracovněprávního vztahu
mezi obcí a členem zastupitelstva
obce pro rok 2019 v souvislosti
s tvorbou Radvanického
zpravodaje,

•

podání žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovní příležitosti
v r ám c i A P Z k u m í s t ě n í
uchazečů o zaměstnání na VPP
prostřednictvím Úřadu práce
Trutnov,

poskytnutí daru z rozpočtu
obce Radvanice pro Okrsek č. 2
Malosvatoňovicko - Radvanicko
ve výši 2.000 Kč jako finanční
podporu činnosti okrsku,

•

tvorba pasportu veřejného
osvětlení a pasportu místních
komunikací,

•

přijetí nadačního příspěvku
Nadace ČEZ ve výši 200.000
Kč pro ZŠ a MŠ Radvanice
na realizaci projektu Zahrada
MŠ – prostor k učení, hrám
i odpočinku,

•

prodloužení doby čerpání úvěru
u ČS a.s. s návrhem provést
změnu dodatkem ke stávající
smlouvě a termínem čerpání
do 31.3.2019,

•

uzavření smlouvy se subjektem
Stomatologie Radvanice s.r.o.,
Radvanice č.p. 25, o začlenění
se do systému zavedeného obcí
v souvislosti s nakládáním
s komunálním odpadem
pro firmy a podnikatele.

A
okna na objektu vyměnit investičně
ze svých prostředků. Problémem
j e doho d a s provozovatelem,
který nechce přistoupit na zvýšení
nájmu. Provozovatel Pensionu
Radvanice bude informován formou
dopisu a bude vyzván k jednání,
což navrhují i zastupitelé. Při tomto
jednání bude obcí navrženo zvýšení
nájmu za pronajatý majetek obce
z důvodů jeho neadekvátní výše,
která byla stanovena v minulosti
na základě tehdejších podmínek.
Jelikož si objekt vyžaduje
nemalé investice (není jediným
v obci), je nutné tuto problematiku
v brzké době vyřešit. Obec má zájem
do svého majetku investovat, tím ho
zhodnocovat a přinést tím pozitivní
efekt nájemci a návštěvníkům.
K dotazu p. Spitzerové, proč nemůže
tedy čerpat dotaci obec, starosta
Němec odpověděl, že skutečnost je
uvedena v dotačních podmínkách.
Obec není oprávněným žadatelem
a zároveň nájemce není vlastníkem
objektu, a tudíž nelze provádět
stavební úpravy.

V diskusi starosta obce T. Němec
r e a g ov a l n a ž á d o s t n áj e m c e
pensionu Roskar s.r.o. o souhlas
s výměnou oken. Žadatel se domáhá
schválení výměny oken a schválení
rekonstrukce sociálních zařízení
formou zhodnocení majetku obce
vlastní investicí. S tímto je také
spojeno požádání o dotaci v rámci
PRV – nezemědělské aktivity přes
MAS Království – Jestřebí hory.
Návštěvou manažerek projektu
na MAS bylo starostovi sděleno,
že případný žadatel nesplňuje
podmínky dotace (vlastnictví,
stavební úpravy). Obec nemá problém
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•

Závěrečná zpráva byla
i posledním bodem programu.
Zde starosta informoval, že:

•

byl sepsán dodatek smlouvy
s BYTY Radvanice s.r.o., ve kterém
je zahrnut podíl na splácení úvěru
v souvislosti s opravou střechy
na č.p. 175,

•

výsledek Tříkrálové sbírky v obci
činil 7.848 Kč, velké poděkování
patří všem,

•

prezidentem republiky
byl vyhlášen termín voleb
do EU parlamentu a vlastní volby
proběhnou dne 24. - 25.5.2019,

Obecní úřad

•

•

proběhla výroční schůze SDH,
mimo jiné došlo k doporučení
nového velitele JSDH,

•

proběhla výroční schůze KČT,
obec obdržela čestné uznání
za zásluhy o rozvoj a spolupráci
s KČT Úpice,

•

proběhla schůzka se Správou
silnic KHK, jednání o narovnání

majetkov ých nesrovnalostí
na komunikaci do Slavětína, obec
nemá zájem komunikaci v tomto
stavu převzít,
•

byl vytvořen plán akcí 2019,
termíny nahlášených akcí budou
publikovány ve zpravodaji.
Tomáš Němec
starosta obce

D

Jmenování velitele jednotky SDH

Obecní úřad

S

DH Radvanice při svém výročním jednání odhlasovalo navrhnout
do uvolněné funkce nového velitele výjezdové jednotky SDH Radvanice. Toto
doporučení starosta obce akceptoval a na základě vyjádření HZS a v souladu
se zákonem o požární ochraně do funkce jmenoval pana Lukáše Dufku.
Tomáš Němec
starosta obce

Nová komunální technika

L oňské

př ipr ave ný n a z i m n í ú d r ž bu
především chodníků a parkovacích
ploch vyhrnováním s posypem.
Samozřejmě se také kalkulovalo
i s letní údržbou. Proto je součástí
dodávky také mulčovací stroj
se sběrem cca 1m3 hmoty a praktický
sklopný vlek. Je výhodou, že stroj
je variabilní a je připraven na další
zařízení, která lze podle potřeby
dokoupit. Technika má za úkol
urychlit a usnadnit veškerou údržbu
v létě, zároveň však zvýšit komfort
a bezpečnost občanů v zimě. Jsem
tedy rád, že s tímto pomocníkem
jsme se v tomto směru vrátili
do 21. století.
Tomáš Němec
starosta obce

komunální volby
bohužel zbrzdily záměr nákupu
nové techniky na údržbu veřejných
prostranství. Nebylo žádoucí,
a by ro z h o d ov a l o o d s tupuj í c í
zastupitelstvo, jelikož nové mohlo
mít zcela odlišné názory na tuto
problematiku. To, že stávající technika
již patřila spíše do muzea a nutnou
práci neulehčovala, to nebylo nutné
zastupitelům složitě vysvětlovat.
O výběru vhodného stroje se jednalo
minimálně 2 roky a proběhl i pokus
o získání dotačních prostředků,
ovšem bez úspěchu. Hodnotím
kladně, že zastupitelstvo rozhodlo
a technika byla pořízena z vlastních
prostředků. Jedná se o malotraktor
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Kontrolní zpráva o odpadech
K

ontrolní zpráva
o fungování systému nakládání
s komunálním odpadem na území
obce dle vyhlášky č. 1/2015 v platném
znění.

V třídění odpadu v roce 2018
nastalo opět zlepšení. Oproti roku
2017 jsme vyprodukovali téměř
o 10 t tříděného odpadu více. Celkem
bylo v obci vytříděno cca 77,35 t,
přičemž největší podíl tvoří 31,93 t
papíru (na tom se škola podílí 26,42
t), dále plast 17,79 t, sklo 10,52 t
a objemný odpad 8,6 t. V průměru
vychází 212 kg tříděného odpadu
denně na obec, což je přibližně
0,21 kg na občana za den.

Systém nakládání s komunálním
odpadem je v naší obci zaveden
od roku 2002 na základě tehdejšího
zákona o odpadech. Systém funguje
a splňuje základní požadavky,
které od něj obec potřebuje. Svozová
firma TRANSPORT Trutnov s.r.o.
zajišťuje likvidaci odpadu pravidelně
po celý rok prakticky bez problémů.

Výše poplatku trvale žijících občanů
a poplatku vlastníků rekreačních
zařízení za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činila v roce
2018 stejně jako v předchozích letech
částku 550,- Kč. Dlužné částky
za předchozí roky 2016 a 2017
činí 31.814,-Kč a za rok 2018 činí
66.872,-Kč. Celková dlužná částka
tedy ke konci roku 2018 činí
98.686,-Kč (pro srovnání celková
dlužná částka ke konci roku 2017
činila 87.333,-Kč). Dlužné částky jsou
poměrně vysoké, proto se budeme
snažit docílit zlepšení platební kázně
neplatících občanů, kteří takto
parazitují na úkor těch, kteří tyto
poplatky řádně platí, přičemž může
být využito sankcí či zákonného
vymáhacího prostředku, tj. exekuce.

Také měli občané možnost kdykoliv
v p r ů b ě hu r o k u o d e v z d áv at
nepotřebné elektrozařízení.
Elektrospotřebiče větších rozměrů
s e u k l á d aj í v o b e c n í g a r á ž i
a firma Elektrowin a.s. je přes
SDH Radvanice v rámci programu
„Sbírejte s hasiči“ vykupuje, výtěžek
z tohoto sběru zůstává příjmem SDH.
V naší obci máme zpětný sběr zajištěn
i pomocí dvou kontejnerů na drobné
elektrospotřebiče z domácností.
Velikost vhazovaných spotřebičů
je zde však omezena velikostí
vhazovacího otvoru.

V pravidelných týdenních svozech
komunálního odpadu se v roce 2018
z obce vyvezlo 217 t odpadu, což je
o 5 t méně než v roce 2017. V průměru
vychází 595 kg vyprodukovaného
odpadu denně na obec, což je
přibližně 0,6 kg na občana za den.

Ve spolupráci s firmou EKOLAMP
s.r.o. je v obci zajištěn zpětný odběr
světelných zdrojů (žárovek). Sběrná
místa se nacházejí v prodejně paní
4
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V obci je dále umístěn sběrný
kontejner na textil společnosti
TextilEco a.s., který nabízí občanům
možnost odevzdat nepotřebné oděvy,
boty a hračky k dalšímu ekologickému
využití, kdy se sesbírané věci
p ř i r o z e ný m z p ů s o b e m v r a c í
zpátky k lidem. V roce 2018 bylo
prostřednictvím tohoto kontejneru
odevzdáno 2,452 t oděvů, bot
a hraček.

Obecní úřad

Krajniakové a ve škole.
Ve spolupráci s firmou Cart4Future
s.r.o. je v obci zajištěn zpětný
odběr náplní do tiskáren. Sběrná
místa se nacházejí v prodejně paní
Krajniakové a na obecním úřadě.

zpracování a tím k opětovnému
využití. V třídění odpadu ale máme
neustále velké rezervy. Některé
popelnice a kontejnery (hlavně
velkoobjemové kontejnery) obsahují
někdy až 60 procent tříditelného
odpadu (plasty, papír, plechovky, sklo,
elektrospotřebiče, bioodpad atd.).

A
Podnikatelským subjektům obec
nabízí v rámci zavedeného systému
odpadového hospodářství zapojení
se do tohoto systému na základě
smluvního vztahu. Tato služba
j e p oskytována ja ko vst ř ícný
k rok f yzický m a práv nický m
osobám oprávněným k podnikání,
které jsou ze zákona povinny
likvidovat vyprodukovaný odpad.
Podnikatelské subjekty si tak
mohou vybrat, zda si zvolí vlastního
dodavatele služeb odpadového
hospodářství nebo navážou
spolupráci s obcí.
Ve srovnání s rokem 2018 došlo
v obci k mírnému poklesu produkce
komunálního odpadu a zároveň
k nárůstu produkce tříděného
o dp a du u rč e n é h o k d a l š í mu

Plány na rok 2019? Dne 27. 9.
2018 v yšl a ve Sbírce zá konů
novelizující vyhláška č. 210/2018 Sb.,
kterou se mění vyhláška o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních
odpadů (č. 321/2014 Sb.) a ta přináší
novou povinnost obcím a městům.
Ode dne 1. 1. 2020 mají obce dle této
vyhlášky povinnost zajistit celoročně
místa pro oddělené soustřeďování
jedlých olejů a tuků. Proto i v naší obci
budou během roku 2019 umístěny
nádoby na sběr jedlých olejů a tuků.
Mgr. Petra Királová
místostarostka obce

Předcházení požárům

Vážení spoluobčané, opět

•
Spalování - zapálení např.
shrabané trávy nebo roští na hromadě

Dovolte nám připomenout podmínky
a povinnosti, za kterých se pálení
může provádět.

Podle zákona č.133/1985 Sb. o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů
nesmí fyzické osoby, právnické
a podnikající fyzické osoby /to
znamená „nikdo“ / VYPALOVAT
POROST. Porostem se rozumí např.
křoviny, trávníky, suchý rákos,
strniště apod.

k nám přichází jarní období a s ním
probírka všeho, co se nám doma
přes zimu nahromadilo. Začneme
provádět hrabání trávníků a průřez
stromů. A opět nastane otázka, kam
s tím. To nejjednodušší je to spálit.

Při spalování hořlav ých látek
(přírodního charakteru)
na hromadách na volném prostranství
jsou povinny všechny osoby stanovit
opatření proti vzniku a šíření

•
Vy p a l o v á n í - p l o š n é
vypalování např. travního porostu
nebo strniště
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požáru. Spalování hořlavých látek vč.
navržených opatření je doporučeno
pře d e m oz n ám it op e r a č n í mu
středisku Hasičského záchranného
sboru Královéhradeckého kraje.
Evidence slouží jen pro možnost
ověření místa pálení s možným
nahlášením požáru.

že do kontejneru se smí dávat popel jen
řádně vychlazený. I když v minulém
roce HASIČI v Radvanicích nemuseli
zasahovat u žádného kontejneru,
přesto žádáme sp oluob čany
o dodržování této zásady.
Doufám, že po přečtení těchto řádků
nám pomůžete udržet dobrý stav
požární ochrany v obci Radvanice
a za to bych chtěl všem občanům
a chalupářům předem poděkovat.

Nahlášení pálení - paleni.hzshk.cz

Nezapomínejte, že

Domácnost

•
při spalování látek přírodního
charakteru na hromadách

•
oheň nesmí být ponechán bez
dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření
na okolí

N
•
na místě pálení musí být
k dispozici hasební prostředky
(lopaty, voda, hasicí přístroje)

•
ohniště se může zřídit jen
v bezpečné vzdálenosti od budov
a hořlavých materiálů
•
po skončení pálení musí být
oheň uhašen, popel bezpečně uložen
nebo zasypán hlínou

Hodnota vašeho života je
nevyčíslitelná.
Umístěte hlásič poblíž obývacích
prostor a ujistěte se, že je signál slyšet
také v ložnici. Alespoň 1x za měsíc
je třeba vyzkoušet hlásič stisknutím
testovacího tlačítka.
Pořiďte si rovněž domů univerzální
hasící přístroj s minimální hasící
schopností 34 A, jehož cena
se pohybuje okolo 1 000,- Kč.

•
pálení je možno provádět jen
za bezvětří
•
k o u ř n e s m í o b t ě ž o v at
sousedy (podle ustanovení
Občanského zákoníku)

•
„Pálení čarodějnic“ je také
pálení hořlavých látek (přírodního
charakteru) na hromadách na volném
prostranství a podle toho je nutné
provést příslušná bezpečnostní
opatření.

Pokud byste potřebovali poradit,
nebojte se na mne obrátit
nebo na preventistu SDH Radvanice
Lukáše Dufku.

Dále si dovolujeme připomenout,
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Milan Dufka
preventista obce Radvanice
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Jak jsme vás informovali
v prosincovém čísle o nutnosti mít
doma hasicí přístroj, jelikož to
zabránilo velkým škodám, tak nyní
vás seznámím, jak je to v legislativě.
Do obydlí vybudovaných před
rokem 2008 doporučujeme zakoupit
a instalovat kouřový hlásič. Jeho
jediným úkolem je varovat vás před
nebezpečnou situací, která by mohla
vzniknout během doby, kdy právě
spíte. Cena těchto hlásičů se pohybuje
od 200,- - 1 500,- Kč.

•
musí provádět dozor osoba
starší 18 let

I

MAS Království - Jestřebí hory

R
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ok 2018 znamenal
pro MAS velký krok v její další práci,
a to vzhledem k tomu, že se vyhlásily
první výzvy pro žadatele, kteří mohli
žádat o dotace hned z několika
možných oblastí.
Pr vní výzva pro žadatele byla
připravena z Operačního programu
Zaměstnanost, konkrétně se jednalo
právě o podporu zaměstnanosti
v regionu MAS. Nakonec byly
p o dp ořeny tři žadatelé (ob ec
Su c h ov r š i c e , o b e c C h ot ě v i c e
a BP Lumen v celkové výši přes
2 800 000 Kč). Druhá výzva byla
t aké z Op eračního programu
Zaměstnanost, zaměřená na tzv.
prorodinná opatření; bohužel v této
výzvě se žádný žadatele nenašel.
Třetí a čtvrtá výzva se realizovala
z Regionálního integrovaného
operačního programu – nejdříve
na Infrastrukturu vzdělávání –
jednalo se o investice do škol a školek
v regionu a podpořeny byly tři
projekty (ZŠ Úpice-Lány, ZŠ Malé
Svatoňovice a obec Velké Svatoňovice
v celkové výši téměř 6 800 000 Kč).
Další výzva pak byla zaměřena
na ochranu životů, zdraví a majetku,
zde se prozatím podpořily projekty
dvou žadatelů (obec Havlovice a obec
Batňovice – projekty celkem za více
než 2 600 000 Kč).

Po s l e d n í v ý z v o u by l a v ý z v a
z Programu rozvoje venkova a byly
podpořeny tři projekty drobných
zemědělců (Bonafarm, s.r.o., Václav
Klecar a MVDr. Tomáš Krejčí
v celkové výši 2 044 759 Kč). Veškeré
finanční prostředky, které putují
do těchto malých projektů, získala
MAS díky Strategii komunitně
vedeného rozvoje Místní akční
skupiny Království – Jestřebí hory,
o.p.s.
Kromě dotačních možností přes
MAS pokračoval i standardní chod
organizace – realizoval se projekt
Místní akční plán Trutnovsko
I (pro vzdělávací organizace), MAS
uspořádala akci Vlajka pro Tibet,
opět s tibetským čajem a tentokrát
s tématem Tibetská lukostřelba
a stejně tak zástupci regionu
vyjeli v dubnu do partnerského
mikroregionu Poondavie. Společně
s TJ Sokol Havlovice pak MAS
organizovala jubilejní i 10. ročník
Olympiády pro starší a dříve narozené
v Havlovicích a s Havlovickým
svazem malého fotbalu z.s. pak
Trojboj Studentského parlamentu
MAS. Od roku 2018 MAS zajišťuje
obcím a školám v regionu služby
v oblasti GDPR (ochrana osobních
údajů).

Více informací i činnosti MAS naleznete na www.kjh.cz nebo na facebooku
MAS - www.facebook.com/kralovstvijestrebihory.
Ing. Kateřina Valdová
manažerska MAS Království
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Základní škola Radvanice
Školní bál 2019

Již čtvrtým rokem připravili

na přípravu jen pár dnů, a tak bylo
otázkou, jak vše dopadne. Ale široké
úsměvy a pobavené výrazy diváků,
kteří si dokonce vytleskali opakování,
svědčí o úspěchu narychlo sestavené
taneční trojice z řad pedagogického
sboru.

zaměstnanci a žáci naší školy Školní
bál, na kterém nám jako každoročně
hrála k tanci a poslechu skupina Relax
z Police nad Metují. Vždy se snažíme
o nějakou novinku. Tu letošní si pro nás
připravily děti z našeho tanečního
kroužku. Pod vedením paní učitelky
Alice Zachovalové zajistily prvotní
předtančení, které se neslo v duchu
moderny na hudbu od zpěvačky Lady
Gaga. Věřím, že i jejich rodičům
se předtančení líbilo a za doprovod
dětí na tuto akci jim velmi děkuji.
V průběhu večera dále vystoupila
skupina TAPRORA (orientální
tanečnice) a se stepařským uměním
se představila Lucie Antonová.

Posle d ní m překv ap ení m by lo
slosování vstupenek, kdy hlavní cenou
byl let horkovzdušným balónem.

Půlnoční vystoupení bylo
překvapením nejen pro diváky,
ale i pro samotné účinkující. Ti měli

Mgr. Robert Hager
ředitel školy
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Věřím, že si každý našel svoji skladbu,
na kterou si zatančil, svoji písničku,
kterou si pobrukoval, svoji chvilku,
kterou strávil ve společnosti svých
známých…prostě, že si odpočinul
a pobavil se. A pro nás pořadatele
je velmi potěšující stále se zvyšující
zájem o tuto akci.

Recitační soutěž – 31.1. 2019
T

ento den jsme na naší škole rozdávali pololetní vysvědčení. V tuto
dobu tradičně pořádáme recitační soutěž žáků prvního stupně. Žáci byli
rozděleni do 3 kategorií podle tříd. V porotě, která hodnotila výkony žáků,
zasedly paní učitelky: Bitnarová, Doležalová, Matěnová a Tomešová. Porota
neměla vůbec lehké rozhodování, neboť se všichni soutěžící velice pečlivě
připravili.

Základní škola Radvanice

A takto to dopadlo:

I. Kategorie - 1. třída

II. Kategorie - 2.-3. třída

1. místo Simona Svíčková
2. místo Adéla Pavlíková
3. místo Marie Matěnová
Radek Penkrt

1. místo Anežka Svobodová
2. místo Dominik Krča
Martin Krýsl
3. místo Adam Svoboda
Lukáš Kocúr

3. třída
3. třída
2. třída
2. třída
3. třída

III. Kategorie - 4.-5. třída
1. místo Veronika Paťavová
2. místo Denis Musil
Denis Doulík
3. místo Amálie Mihulková
Zuzana Vařáková

5. třída
5. třída
5. třída
5. třída
5. třída

Gratulujeme
Mgr. Táňa Tomešová

Prosba ze školky
R áda

postupně chtěli vybavit těmito
knížkami. Pokud tedy najdete doma
takovou pro vás již nepotřebnou
knížku, můžete ji přinést do školky,
našim dětem udělá určitě radost.

bych touto cestou
poprosila, zda někdo nemá doma
dětské knížky – leporela, nebo
jiné dětské knížky s tvrdými listy,
které již doma nevyužije a mohl by
je věnovat mateřské školce. V rámci
výměny nábytku v MŠ jsme dětem
objednali relaxační koutek s malou
knihovničkou, kterou bychom

Velmi děkuji.
Alice Zachovalová
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Jestřábí jezdci

Jízda na sněhu na čemkoliv
pro děti a dospělé

Po roční odmlce (loni jsme

propásli jeden z mála sněhových
víkendů) jsme letos opět pořádali
jízdu na čemkoliv pro děti a dospělé.
Počasí nám tentokrát vyšlo vstříc
a dá se říci, že po týdnu třeskutých
mrazů, které v sobotu 26.1. malinko
polevily, jsme od 14 hodin pro aktivní
v yznavače zimních radovánek
uspořádali sáňkování a bobování
na čemkoliv co se pohybuje na sněhu
směrem dolů z kopce.

Již zmíněné sobotní odpoledne se pod
kopcem u fotbalového hřiště FK
Baník Radvanice sešlo k sněhovému
k l á n í n a pře d e m př ipr av e n é
dráze dvacet dětských závodníků
a závodnic z řad dětí a osm dospělých
závodníků, aby poměřili výkony
svých sněhových strojů. Jelo se,
kdo jak chtěl, minimálně jedna jízda
maximálně pět jízd a započítával
se nejlepší dosažení čas.

Výsledky jízd volný styl na čemkoliv
Štěpán Řezníček
Dominika Řezníčková
Eliáš Kováč

1. místo
2. místo
3. místo

Školáci starší

Šimon Kult
Leontýna Novotná
Adéla Stonjeková

Školáci mladší
Dan Moravec
Martin Krajniak
Kristýna Voříšková

1. místo
2. místo
3. místo

Školáci mladší

1. místo
2. místo
3. místo

Jaroslav Kult
1. místo
Karel Láska
2. místo
Tomáš Moravec (Gregor) 3. místo

Cenu za originalitu závodního stroje
si odnesl Karel Láska, který po závodní
dráze proháněl svého jednorožce.

a přišli povzbudit závodníky všech
věkových kategorií. Na úplný závěr
je nutno podotknou, že tento ročník
byl výjimečný i v tom, že si účastníci
m o h l i n a z áv ě r op é c t bu ř t a
na otevřeném ohni.

Opět je potřeba poděkovat
míst ní mu fot b a l ovému k lubu
FK Baník Radvanice, který nám
opět jako tradičně, propůjčil své
zázemí, aby se účastníci měli
kde ohřát a občerstvit. Poděkování
patří všem pořádajícím a divákům,
kteří si zpříjemnili sobotní odpoledne

Budeme se opět těšit na příští ročník
Za motoklub Jestřábí jezdci z.s.
Štefan Krajniak
prezident motoklubu
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Předškoláci
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Smažení koblížků - v prostorách ŠJ v době od 9.00 do 10.00 hod. si můžete sami připravit a sníst vámi připravené koblížky

Součástí Masopustu je i dětský karneval!

Kde a kdy? Sraz masek a ostatních účastníků
v 10:00 hod. na nádvoří základní školy.
Co nás čeká?
Vyprošení si klíče od obce u pana starosty, průvod masek
obcí, rej masek, domácí zabijačkové dobroty, smažení
koblížků, hudba, tanec…..

v sobotu 2. března 2019

ZŠ a MŠ Radvanice a hasiči Radvanice
si Vás dovolují pozvat na

Realizováno za finanční podpory Obce Radvanice

Pondělí 			
Pondělí 			
Úterý 			
Úterý 			
Úterý 			
Středa 			
Středa 			
Čtvrtek 			
Čtvrtek 			
Pátek 			
Pátek 			

S sebou masku a dobrou náladu!

Omezení ordinační doby Březen 2019

E
4.3.2019
4.3.2019
5.3.2019
5.3.2019
5.3.2019
6.3.2019
6.3.2019
7.3.2019
7.3.2019
8.3.2019
8.3.2019

Dětský karneval – VOSA JEDE, začátek okolo 12.00 hodiny

Venkovský lékař

Venkovský lékař

8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Pilníkov)
8:00-11:30 (Chvaleč)
12:30-13:30 DPS Trutnov (Dělnická)
14-16:00 (Pilníkov)
8:00-11:30 (Teplice)
13:00-17:00 (Radvanice)
8:00-11:30 (Jívka)
13:00-15:00 (Pilníkov)
8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Teplice)

Omezení ordinační doby také naleznete na www.venkovskylekar.cz
MUDr. Ladislav Záveský

pořádá

zve nejen děti na
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Doulík Leoš
50 let

Honyis Josef
60 let

Plíštilová Ernestína
81 let

Švancárová Božena
75 let

Budská Hana
84 let

Rýgrová Blažena
80 let

Mičic Emil
84 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Noc s Andersenem 2019
Z

veme naše dětské čtenáře na nocování v knihovně. Pohádkové
nocování v knihovně je určeno pro děti školního věku. Letošním tématem
nocování jsou pohádkové postavičky z kreslených večerníčkových seriálů. Noc
plná tajemství, záhad a snění začne v pátek 29. března 2019. Přihlášky budou
k vyzvednutí v knihovně od 6. března 2019.
Těší se na Vás Ivana, Vendula a Alice.

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10.03.2019
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