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Informace ze 4. zasedání
zastupitelstva obce

R

Únorové zasedání proběhlo

tomu neúspěšným žadatelem byl
Domov důchodců Lampertice.

ve čtvrtek 28. a nebylo tak obsáhlé,
jako ta předešlá.

V různém došlo ke schválení
uzavření rámcové smlouvy s firmou
Profesionálové a.s. na poskytnutí
komplexních služeb spojených
s projekční a inženýrskou činností,
administrací dotace, administrací
výběrového řízení a dotačním
managementem na plánovanou
akci „Revitalizace zpevněných
ploch v sídlišti“. Těmito kroky chce
vedení obce připravit důležité
podklady pro podání žádosti o dotaci
s následnou realizací tolik nutných
parkovacích ploch a chodníků
v sídlišti.

Obecní úřad

Hostem zasedání byl ředitel školy
Mgr. R. Hager, jelikož hlavním
bodem bylo přednesení zprávy
o hospodářském výsledku ZŠ a MŠ
Radvanice. Ta byla následně schválena
s výsledkem a stavem fondů ZŠ a MŠ
Radvanice za rok 2018. Zisk 72.740,74
Kč bude rozdělen na 22.740,74 Kč
do rezervního fondu a 50.000 Kč
do fondu odměn.
Následující zprávu přednesl starosta
obce jako další zákonnou povinnost,
kterou zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Jednalo se o výroční zprávu v oblasti
poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. Zpráva konstatovala,
že v roce 2018 byly podány 4 žádosti
a žádná nebyla odmítnuta. Na všechny
bylo bezplatně odpovězeno.

V úvodu diskuse starosta Němec
informoval o plánovaném prodeji
bytů č.p. 230 a 231. Ve spolupráci
s právní kanceláří byla již koncem
loňského roku oslovena dotčená
ministerstva s žádostí o vyjádření k této
problematice. Čekalo se na vyjádření
Ministerstva pro místní rozvoj,
kterému byla zaslána urgence. Veškeré
podklady jsou průběžně předávány
k právnímu posouzení. Následovat
bude schůzka se zastupiteli a s právní
kanceláří, která i v případě nezaslání
vyjádření z MMR vydá své stanovisko
s e zapracováním Ministerstva
spravedlnosti a Ministerstva vnitra.
Výsledné stanovisko bude důležitým
argumentem při rozhodování. Celá
diskuse je součástí zápisu ze zasedání.

Již v minu lém zas e d ání by lo
schváleno podání žádosti o dotaci
na opravu střechy na domě č.p. 176.
S tímto je následně spojeno vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele
a jmenování komise pro výběr
vhodného uchazeče. Veškeré tyto
nutnosti byly schváleny a vhodný
dodavatel bude následně vybrán
s odkladnou podmínkou realizace
opravy v případě získání dotace
na akci.
Sešlo se i několik žádostí
o dar y. Po dp ořeny by ly a kce
„Dětský karneval“ a „Josefovská
zábava“ celkovou částkou 13.000 Kč
pro organizátory z SDH Radvanice.
Dále byl schválen dar LKM Rapid
Radvanice ve výši 4.000 Kč jako
podpora akce „Radvadráha X“. Proti

V závěru byla starostou přednesena
zpráva o činnosti úřadu.
•

1

Zhruba před 2 lety byla zaslána
žádost na Ministerstvo kultury
o zrušení kulturní památky „Hrob
rudoarmějců“. Rozhodnutím

A
z února 2019 byl tento památník
vyjmut ze seznamu kulturních
památek a nadále mu zůstává
statut válečného hrobu. Toto
r o z h o d nu t í n á m k o n e č n ě
rozvazuj e r uce a ote vírají
se možnosti realizace památníku
obětem II. světové války.
In f o r m a c e o p ř i j e t í d a r u
pro ZŠ a MŠ Radvanice od občanů
Radvanic z akce „Rozsvícení
vánočního stromu“ - 38.000 Kč
půjde na vybavení MŠ.

•

Proběhne workshop k převodu
majetku na obce v sídle PKÚ dne
20.3.2019.

•

Proběhl soud v Ml. Boleslavi,
obec zůstává opatrovníkem osoby
na dalších 5 let.

•

1. náměstek hejtmana KHK
M g r. Č e r v í č e k s e d o s t av í

•

Informace z jednání svazku obcí
SOJH 21.2.2019 ve Chvalči.

•

Stále probíhá sbírka na rozhlednu
Žaltman. Koncem roku bude
konstrukce demontována
a počátkem příštího by měla
být postavena nová kovová
konstrukce.

•

Proběhne beseda se seniory –
historie obce p. J. Středa.

•

Bude probíhat kácení některých
dřevin v sídlišti.
Tomáš Němec
starosta obce
Obecní úřad

•

do regionu 26.3.2019 z důvodu
nespokojenosti starostů Chvalče,
Radvanic a Jívky se stavem silnice
Trutnov - Jívka.

Poplatky za psy

Pro rok 2019 zůstává nadále sazba včetně
Sazba poplatku:

splatnosti poplatku ze psů beze změn.

a) za psa chovaného v rodinném domku s maximálně dvěma byty nebo trvale
chovaného na zahrádce, která je součástí zahrádkářské kolonie
Kč 200,--/rok
b) za druhého a každého dalšího psa v rodinném domku
c) v ostatních domech – bytové domy

Kč 300,--/rok
Kč 800,--/rok

d) za druhého a každého dalšího psa v ostatních domech – bytové domy
Kč 1200,--/rok
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního či vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem, anebo poživatel
sirotčího důchodu
Kč 200,--/rok
f) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm.e)
Kč 300,--/rok
2

Splatnost poplatku:
1. Nečiní-li poplatek ze psů více než Kč 200,--/rok splatnost nejpozději
do 31. 5. 2019
2. Činí-li poplatek ze psů více než Kč 200,-- /rok splatnost ve dvou stejných
nejpozději
do 31. 5. 2019 a do 31. 8. 2019

Způsob úhrady místního poplatku ze psů je možno provést:
a) v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Radvanice,
b) přiloženou zaslanou poštovní poukázkou,

Obecní úřad

c) bezhotovostním převodem na účet obce Radvanice vedený v
České spořitelně, a.s. Trutnov, č.ú. 1303692379/0800.
Tomáš Němec
starosta obce

D

Poplatky za komunální odpady - občané
Pro rok 2019 je poplatek v obci Radvanice
ve výši 550 Kč na osobu a rok.

Způsob úhrady místního poplatku za likvidaci odpadu je možno provést
na základě zaslaných předpisů:
a) v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Radvanice,
b) zaslanou přiloženou poštovní poukázkou (uveden roční poplatek na rok
2019)
c) bezhotovostním převodem na účet obce Radvanice vedený v
České spořitelně, a.s. Trutnov, č.ú.: 1303692379/0800.
Při všech platbách používejte variabilní symbol uvedený na přiložené složence.
Úhradu poplatku je možné provést dvakrát ročně:
1. splátka ve výši jedné poloviny ročního poplatku

do 30. 4. 2019

2. splátka ve výši druhé poloviny ročního poplatku

do 30. 9. 2019
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Požadavek na osvobození od poplatku dle vyhlášky obce je nutné doložit:

V

a) při dlouhodobém pobytu na území ČR (déle než 10 měsíců v roce) –
potvrzením obecního úřadu v místě, kde občan dlouhodobě pobývá nebo
čestným prohlášením plátce,
b) při dlouhodobém pobytu mimo ČR – čestným prohlášením jiného člena
rodiny,
c) v ostatních vyhláškou vyjmenovaných případech potvrzením příslušného
zařízení.
Tomáš Němec
starosta obce

Pro rok 2019 je poplatek v obci Radvanice ve výši 550 Kč
za rekreační objekt a rok.

Způsob úhrady místního poplatku za likvidaci odpadu je možno provést:

Obecní úřad

Poplatky za komunální odpady - rekreanti

a) v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Radvanice,
b) zaslanou přiloženou poštovní poukázkou,

c) bezhotovostním převodem na účet obce Radvanice vedený v
České spořitelně, a.s. Trutnov, č.ú. 1303692379/0800.
Při všech platbách používejte variabilní symbol uvedený na přiložené složence.
Termín úhrady poplatku:

do 30. 4. 2019.
Tomáš Němec
starosta obce

Základní škola Radvanice
za doprovodu fléten a kytary před
začátkem průvodu a také před
obecním úřadem, a nově vznikla též
povzbudivá hesla do masopustního
průvodu. Hudbou, zpěvem, tancem
a drobným dárečkem potěšili účastníci
průvodu při speciálních zastávkách
ty radvanické občany, kteří je pozvali
před svůj dům a připravili pro ně
chutné občerstvení. Z tohoto místa
všem ještě jednou děkujeme za tyto
příjemně strávené chvíle!

letos naše škola
ve spolupráci s místními hasiči
připravila den plný masek, zábavy
a pochutin. Masopustní veselí zavládlo
Radvanicemi 2. března úderem 10.
hodiny dopolední, kdy na školním
dvoře spustil z plných plic Dechový
orchestr mladých ze ZUŠ Hronov
pod vedením pana učitele Miloše
Meiera. Nově si pro letošní rok
žáci a učitelé společně připravili
masopustní písničku, která zazněla
4

Základní škola Radvanice

I

Masopust 2019

pro nejmenší účastníky Masopustu,
o které se ve školní tělocvičně
postarala hudební skupina VOSA
jede.

Základní škola Radvanice

Po návratu průvodu ke škole došlo
na tradiční odsouzení kobyly za její
hříchy spáchané v uplynulém roce.
Všichni účastníci zde mohli vyjádřit
svoji nespokojenost, ale nakonec
to vypadalo, že největším hříchem
kobyly je to, že nevrací mističky
do školní jídelny a že se všem
v Radvanicích žije vcelku spokojeně.
A to je moc dobře! Kobyla však
svému osudu přesto neunikla, byla
podle tradice sťata a pak zas oživena
a masky kolem ní zatančily svůj tanec.

Jako každý rok jsme i letos při
přípravách našeho Masopustu
doufali, že tváře příchozích se opět
rozjasní a bříška naplní připravenými
dobrotami. Snad se naše i vaše
očekávání splnila, i když víme, že stále
je co se učit a zlepšovat. A pevně
věříme, že za rok zase oslavíme
Masopust společně a radostně!

Velkému zájmu se pak těšila také
další letošní novinka, kterou
by la tvoř ivá dí lna – fou kání
sk leněných ozdob. Tradičním
se už naopak stalo karnevalové veselí

Za významnou finanční podporu
děkujeme Obci Radvanice!
Ing. Iljana Jirmanová

Olympiáda v anglickém jazyce 2019

A
O lympiády

mísu“, ale konkurenceschopní.
Dle jejich vlastních slov měli
ze soutěže předem daleko větší obavy.
Samozřejmě své sehrála i nervozita,
očekávání, co se bude dít, jak bude vše
náročné atd. Všechno zvládli velmi
slušně, se ctí absolvovali náročné
soutěžní klání a reprezentovali naši
školu, za což bych jim chtěl oběma
poděkovat.

v anglickém
jazyce se v únoru ve Vrchlabí
zúčastnili dva žáci naší školy. V mladší
kategorii nás reprezentoval Michal
Knotek (7. tř.) a ve druhé, starší,
pak Petr Vlasák (9. tř.). Své nabyté
znalosti si porovnávali v soutěžním
klání v náročné konkurenci svých
vrstevníků z celého okresu Trutnov.
Jejich celkové umístění se skládalo
z výsledků v poslechu, následného
testu a poté konverzační části. Míša
obsadil ve své kategorii z celkového
počtu 13-ti účastníků 10. místo
(úspěšnost 50%), Petr pak skončil
s vyšší úspěšností (70%) na stejném
místě v konkurenci 15-ti účastníků.

K umístění na absolutně nejvyšších,
tzn. medailových pozicích, je vhodné
se zaměřit na ještě intenzivnější
výuku anglického jazyka (zvláště pak
i volnočasovou, např. sledování filmů
a seriálů v původním znění, četba
knih v AJ apod.). Tyto aktivity mohou
ve velmi krátké době velmi výrazně
zvýšit schopnost porozumění,
obohatí slovní zásobu, zajistí správné
intonační návyky, posunou celkovou
úroveň znalostí na zcela jinou úroveň
(toto potvrzují nejen různé výzkumy

Oba dva naši zástupci zde získali
cenné zkušenosti. Uvědomili si,
že svět nekončí v Radvanicích a také
zjistili, že v porovnání se žáky z celého
okresu a stejného věku nejsou „mimo
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kolegy z jiných škol byla jednoduše
vynikající a maximálně přínosná.
Žádoucí postupy a vhodné metody
tak mohou angličtináři na půdě ZŠ
Radvanice začlenit do vyučovacího
procesu a tím své žáky cíleně
a konkrétněji připravovat na podobná
soutěžní klání.

A jaké další poznatky nám
účast na olympiádě celkově
přinesla?

Na poli AJ zkrátka nespíme.
Pracujeme, soutěžíme, snažíme se být
v obraze a sledujeme nové trendy,
jdeme zkrátka s dobou. Není totiž
nic horšího než zůstat stát na místě,
stagnovat, držet se konzervativně
kdysi přijímaného mustru a nudit tak
sebe i své žáky. My se zkrátka hýbeme
a výukou bavíme Jenom ještě trošku
přitvrdíme a příští rok? No pojedeme
zase!

Nové poznatky akce přinesla
jak pro naše žáky, tak rovněž i pro naše
vyučující. Ti vedle účasti v porotě
a konzultacím s dalšími pedagogy (AJ)
získali zajímavé informace i srovnání
ohledně výuky, metodiky, hodnocení
a vůbec celkového pohledu na úroveň
a vzdělávání na poli anglického
jazyka. Vzájemná výměna názorů,
zkušeností a postupů s pedagožskými

Mgr. Pavel Hrubý
vyučující AJ

Základní škola Radvanice

N
či srovnání, ale i slova mnohých
účastníků soutěže). Rovněž dílčí
zvýšení náročnosti školní výuky
se nabízí býti jedním z cílů vedoucích
k dosažení ještě lepších výsledků.
Na toto se zcela jistě a bezesporu
zaměří (a těší) vyučující angličtiny
na naší ZŠ.

Informace pro rodiče

Dne 11. 4. 2019 se konají třídní schůzky.

•

První stupeň 15.30 hod

•

druhý stupeň 16.00 hod

Zápis do mateřské školy
Dne 9. 5. 2019 od 15:30 do 17:30 hodin se koná zápis do MŠ pro školní rok
2019/2020. Veškeré potřebné informace najedete na webových stránkách školy
a na informační tabuly obecního úřadu.
Alice Zachovalová

Dětský karneval

Příjemně strávené sobotní

kde místní hasiči pořádali „Dětský
karneval“.
Děti v maskách i bez masek se mohly
zúčastnit během celého odpoledne

odpoledne prožily dne 16.3.2019 děti
se svými rodiči v Pensionu Radvanice,
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SDH Radvanice

SDH Radvanice

různých soutěží a připraveno
pro ně bylo také malování na obličej.
V průběhu soutěží děti nasbíraly
za své výkony razítka na kartičku
a za ně byly odměněny balíčkem
se sladkostmi.

ale svůj konec, proběhlo závěrečné
společné focení a děti odcházely
spokojené domů.
Hana Tekelová

SDH Radvanice

Pestré a zábavné odpoledne ubíhalo
v tanečním reji masek. Vše má

I
V

Josefovská zábava

ečer 16.3.2019 po dětském
karnevalu jsme jako tradičně pořádali
„Josefovskou zábavu“. Při příchodu
dostaly ženy květinu, připraveny
byly krásné tulipány a ani muži
nepřišli zkrátka a přivítali jsme je
„štamprličkou“.

Na závěr bych chtěla poděkovat Obci
Radvanice, Pensionu Radvanice a také
VŠEM sponzorům, s jejichž velkým
přispěním se nám podařilo sehnat
spoustu pěkných a hodnotných
cen do slosování. A v neposlední
řadě děkuji všem členům SDH,
kteří se na přípravě obou akcí podíleli
a pomohli tak vytvořit báječnou
atmosféru celého sobotního dne
i večera.

Během hodiny byl sál zaplněný a my
mile překvapeni hojnou účastí. Celým
večerem nás provázela hudební
skupina Relax a parket byl stále
plný. O překvapení se postarali naši
hoši svým hasičským vystoupením,
které sklidilo velké ovace.

Takže za rok - na viděnou.
za SDH Radvanice

Po půlnoci došlo na očekávané
slosování hlavních cen a poté zábava
pokračovala do ranních hodin.

Hana Stonjeková
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Pension Radvanice

C

Člověče nezlob se 6.ročník

V sobotu 2.3. 2019 VOX

Radvanice z.s. pořádal 6. ročník
oblíbeného turnaje v neméně
oblíbené deskové hře, která nenechá
nikoho chladným. Odpoledne začal
turnaj pro děti. Zúčastnilo se ho
téměř padesát dětí. Velice nás tak
hojná účast potěšila. Děti bojovaly
statečně ve skoro tříhodinové
bitvě. Pr vní místo bohužel
nezůstalo v Radvanicích a odnesl
si ho na Kladno Jaroslav Zimerman.
Na druhém místě skončil Karel Olah
a na třetím místě Tadeáš Stonjek.
Vítězové i všichni soutěžící dostali
pěkné ceny od našich sponzorů.
Novinkou tohoto roku byly sušenky
v podobě figurek člověče nezlob se.

Za VOX Radvanice z.s.

Hrací desky nestačily ani vychladnout
a zasedlo k nim dvacet hráčů z řad

Petra Spitzerová
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Pension Radvanice

dospělých. Někteří opravdu okusili,
proč se hra jmenuje „Člověče nezlob
se“, protože byli vyhozeni dokonce
i šestkrát z posledního políčka před
domečkem. K vidění byly i pilulky
nitroglycerinu a o manželských
hád kách ani nem luvě. Po
mnohahodinovém vyřazovacím
souboji se první umístil Filip Šlechta
a druhé a třetí místo obsadila dvojice
Gábina Bezuchová a Petr Lukášek.
Po půlnočním vyhlášení vítězů,
došlo ke směňování cen. Filip svoje
utopence nakonec ubránil pouze
útěkem. Ty, co nevyhráli, zveme
na příští 7. ročník a máme pro ně
slova útěchy „Člověče nezlob se“.

Pension Radvanice

Dubnové akce v Pensionu Radvanice
V

ox Radvanice Vás srdečně
zve 27.4.2019 na taneční odpoledne
v Pensionu a Restauraci Radvanice
od 14 hodin. K tanci a poslechu hraje
DUO BELL. Vystoupí děti z MŠ
Radvanice.

Pension a Restaurace Radvanice Vás
zve na speciální VELIKONOČNÍ
MENU, které pro Vás od 19.4.
do 22.4.2019 připravil šéfkuchař Petr
Mužík.

Pension a Restaurace Radvanice
Vás zve na STEAK víkend 12.4.14.4.2019. Steaky pro Vás připraví náš
šéfkuchař Petr Mužík.

Roman Lindauer

Sobotní odpoledne

Sobotní odpoledne
Obecní úřad v Radvanicích

škoda. Tak nám celé odpoledne hrála
skupina ŽUŽO BAND.

pro nás připravil 9.3.2019 sobotní
odpoledne v Klubu Restaurace
U Píśťalky, kde vystoupila country
skupina ŽUŽO BAND.

Po ukončení příjemného a pěkného
vystoupení skupiny jsme ještě chvíli
poseděli a povídali si. Bylo to krásně
strávené sobotní dopoledne.

Prostředí bylo krásně připraveno
s občerstvením a obsluhou.
Na uvítanou každá žena dostala
kytičku a malý dárek.

Za všechny
Marie Hornychová

Pro velkou nemocnost dětí
z MŠ se jejich vystoupení nekonalo –

Poděkování

Poděkování

Naše škola v Teplicích nad

•
•
•
•

Metují – školní restaurace – pořádala
dne 22.02.2019 náš Maturitní
a absolventský ples 4.H a 3.A.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům za jejich dar na náš ples

p. starostovi Tomáši Němcovi,
firmě TECHKO Martinu Kůsovi,
smíšené zboží Karlu Andresovi,
firmě VIMMAR s.r.o. Ivě
Pročkové.
Za celou školu děkujeme

Zdeňka Nechvílová a Lenka Vanclová
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Radvadráha X
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Radvadráha X

E
B

yli jste na naší Radvadráze? To nás těší a doufáme, že si příští rok
uděláte čas opět… Nebyli jste? Tak si přečtěte pár řádků, ať příští rok máte
důvod dorazit.
Letos nás navštívilo 175 návštěvníků,
Tak co tam bylo?
v neděli navíc po půl 4 dorazilo
asi 50 dětí ze školy v přírodě. Děti
Radvadráha – další z dlouhých drah,
si užívaly jízdy přes den, v sobotu
tentokráte postavená do tvaru písmene
večer dospělí… Z původních 16
L. Silnice se klikatila na i pod stoly,
závodníků se do finále probojovali
pod stoly se dalo dojet po pěkném
Mrca, Šroubek, Marcela a Iva. A právě
sešupu a nahoru po klopené zatáčce.
v tomto pořadí byla i výsledková
Byla postavena z 226 dílů.
listina. Výherce si kromě tradičního
šampusu odnesl i nečekanou výhru
Závodní dráha – pro tento rok byl
ve formě dárkového p oukazu
zvolen jednoduchý ovál s rohovými
na tetování od místního tatéra H.
přesmyčkami, aby to nebylo tak
Mikysky. Tímto Honzovi děkuji
jednoduché. Stavbou se postupně
za věnování této ceny.
zabývaly starší děti a pak i my
Tr a d i č n í z áv ě r č l á n k u p at ř í
dospělí…
poděkování. Poděkování patří
všem lidem, kteří pomohli při
Další 3 jsme pojmenovali: Kytka,
akci, která přináší zábavu na jeden
Čtverec a Sloní uši – ty stavěly
netradiční víkend. Jsou jimi hlavně
především děti z kroužku.
Jiřík, Réňa, děti z kroužku i mimo
něj a mnoho dalších. Tento rok nám
Letošní něco navíc: letos, když jsme
velmi pomohl otec jednoho mladého
měli ty kulatiny, jsme chtěli udělat
modeláře, který nám tranzitem
něco zajímavého…. Původní záměr
přivezl i odvezl desky. Finančně nás
byl kamión na dálkové ovládání
podpořila obec Radvanice, zázemí již
s kamerou. Nakonec jsme díky chybě
počtvrté poskytla ZŠ a občerstvení
v návrhu elektriky museli vytáhnout
zajistil Motoklub Jestřábích jezdců.
náš záložní plán. Pásák, který stavěl
Takže ještě jednou díky všem.
Tom, byl řízený stejným volantem
s pedály. Obsahoval také kameru
Za LMK Rapid Radvanice
s dálkovým přenosem do brýlí. A
právě tento pásák, si myslím, že byl
Karel Láska
mezi dětmi a i rodiči velmi oblíbený.

Vážení rodiče, milé děti - zveme Vás k

ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2019/2020
Zápis se bude konat ve středu

24. 4. 2019

14 – 17hodin

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme jednu první třídu, která bude naplněna do počtu žáků dle
ustanovení § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky.
Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná:
• pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
• pro děti s odloženou školní docházkou
K zápisu je potřeba přinést:
• průkaz totožnosti zákonného zástupce
• rodný list dítěte
K odkladu školní docházky je třeba doložit:
• písemné doporučení z pedagogicko – psychologické poradny /PPP/ nebo speciálně
pedagogického centra /SPC/
• písemné vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
• písemnou žádost o odklad školní docházky, kterou si rodič vyzvedne
v době zápisu
Rodiče přijatých žáků budou o přijetí informováni, a to zveřejněním seznamu na webových
stránkách naší školy. Jméno přijatého dítěte bude uvedeno pod identifikačním číslem. Číslo bude
přiděleno žákovi při zápisu.
Zápis je rozdělen do dvou částí:
1. Formální část zápisu
Zákonný zástupce dítěte na místě:
• vyplní žádost o přijetí dítěte k plnění školní povinné docházky
• vyplní Zápisní list dítěte
• obdrží registrační číslo dítěte
• předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte
Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
Pokud je zapisované dítě přítomno zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím
souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).
2. Motivační část zápisu
Hravou formou jsou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat.
Rodičům jsou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti do nástupu do školy ještě rozvíjet.
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•Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru •

Výzva občanům Radvanic

Základní škola a Mateřská škola Radvanice
uskuteční

sběr papíru
Kdy: čtvrtek
25. dubna 2019
6.30 - 7.30 hod.
13.00 - 17.00 hod.
Třídění sběru: 1. noviny
2. časopisy + reklamní letáky
3. lepenka
Tříděný sběr se shromažďuje u vchodu do školy
DĚKUJEME VÁM ZA KAŽDÝ KILOGRAM PAPÍRU!

•Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru •

ZŠ a MŠ Radvanice

Vás srdečně zve na Velikonoční tvoření

Kde: v jídelně ZŠ
Kdy: 9. 4. 2019 v 15:00 hodin
Program: pečení s dětmi, pletení pomlázky, vytvoření líta,
výroba velikonočních dekorací (Vzorový věnec, který je možné
si vyrobit na tvoření je vystavený ve školní jídelně.)
S sebou: dobrou náladu, mašle

Vstupné dobrovolné.

Pro Vás a Vaše děti je připraveno malé pohoštění.

Těšíme se na vás!
Julka, Lada - ŠD a Jana, Šárka, Renáta – ŠJ

12

zve děti i dospělé na
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Taneční odpoledne
27.4.2019
od 14 hodin
hraje
DUO BELL
Krátký program pro Vás
připravily děti z MŠ
Radvanice.
Pension a Restaurace Radvanice, Radvanice 170, 542 12, tel. 603427884
Pořádá VOX Radvanice z.s.
Za podpory obce Radvanice
Dobrovolné vstupné bude věnováno MŠ Radvanice

Srdečně Vás zveme na schůzi

ZAHRÁDKÁŘŮ

13. dubna 2019 v 10.00 v klubu důchodců.

Schůze proběhne

Program:

seznámení s novým výborem organizace
Þnancov‡n’
osadní řád
provoz vodovodního řadu
údržba a provoz účelových komunikací
úhrada členských příspěvků
vyúčtování za vodu

Žádáme o účast i majitele zahrádek, kteří nejsou členy v ČZS!

předseda ČZS Radvanice: Renáta Matěnová
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Voltr Viktor
50 let

Vacek Roman
50 let

Rehak Jiří
65 let

Jirásková Věra
65 let

Piszutová Jaroslava
70 let

Červená Hana
70 let

Babjaková Jiřina
80 let

Bálintová Anežka
89 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby Květen 2019
Dny 2., 3., 23. a 24.5.2019 nebudou v provozu naše ordinace.
V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici. Omezení ordinační doby také naleznete na
www.venkovskylekar.cz
MUDr. Ladislav Záveský

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10.04.2019
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