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Obecní úřad

J iž

v předešlém zasedání
bylo schváleno přesunout jednání
7. zasedání zastupitelstva na středu
29.5.2019 z důvodu konání plánované
školní akademie.

na kulturní a společenské akce v obci,
pořádané žadateli o finanční dar.
Motoklubu Jestřábí jezdci z.s. bylo
přiděleno 12.000 Kč a VOX Radvanice
z.s. 14.000 Kč na jimi pořádané akce.

Květnové zasedání bylo jedno
z nejdůležitějších, jelikož zastupitelstvo
mělo na programu projednání
prodeje bytových jednotek v č.p. 230
a 231. Tato dlouhodobě trvající kauza
dospěla do doby finální, tj. vlastního
rozhodování. Na základě získaných
stanovisek, podpůrných materiálů
a konzultací s právníky byla sepsána
důvodová zpráva a byl stanoven
způsob určení kupní ceny. V souladu
s vyhlášeným záměrem prodeje byl
proto projednán a následně schválen
prodej všech bytových jednotek v č.p.
230 a 231 stávajícím nájemníkům
v souvislosti s existencí historických
smluvních závazků obce odprodat
bytové jednotky za cenu odpovídající
prokazatelným nákladům spojeným
s převodem v den prodeje. Kromě
zmíněných závazků jsou dalšími
důvody ochrana dobré víry, prevence
rizik soudních sporů a zohlednění
dobových okolností a cílů dostavby.
Odchylka kupní ceny je zdůvodněna
v obsáhlé důvodové zprávě.

V b o dě r ůzné p o da l st arost a
obce informaci o plánovaném
otevření II. oddělení mateřské
školy od následujícího školního
roku. Již pár let se mateřská škola
pohybuje na hraně nepřijetí dětí
z důvodu naplněné kapacity. V této
souvislosti mají rodiče navazující
problémy s umístěním potomků
a t í m s ouv is e j íc í kompl i kac e
se zaměstnáním. V letošním roce
se muselo odmítnout 5 dětí a to hlavně
vzhledem k neplánovaným odkladům
přijetí do základní školy, které nejdou
odhadnout. Proto se hledala vhodná
varianta, která problém vyřeší.
Po dohodě s panem ředitelem
ZŠ a MŠ bylo nakonec ujednáno
otevření II. oddělení, které bude
provozováno v dopoledních
hodinách. Po obědě budou potom
děti sloučeny do jednoho oddělení.
Příznivým faktorem je i nový způsob
financování, kter ý začne platit
od 1.1.2020. Tímto se škole nabízí
přijetí další učitelky a rovnoměrné
rozdělení dětí na jednu třídu,
což přispěje i zlepšení práce s dětmi.
Určitou komplikací bylo ohrožení

Další body jednání nebyly tak
zásadní. Jednalo se o poskytnutí darů
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m í s t n í k n i h ov ny. D om luve n á
varianta však přinesla kompromis
a tudíž i oblíbená knihovna zůstane
zachována. Z jednání na hygieně
vyplynula povinnost na úpravu
sociálního zařízení, podlahové
krytiny a pořízení vybavení jako např.
stolečky a židle, což pro obec nejsou
nepřekonatelné náklady. Věříme,
ž e problém j e t ímto v y řeš en
ke spokojenosti našich občanů
a povede k pozitivnímu vývoji celé ZŠ
a MŠ Radvanice.

kde byly podány informace o:
•
•
•

opravě silnice R advanice Slavětín,
výměně osvětlení v DPS
za úsporné včetně pohybových
senzorů,
přijetí daru ve výši 5.000 Kč
od firmy Techko CZ spol.
s r.o pro ZŠ a MŠ Radvanice.

Tomáš Němec
starosta obce

Na závěr zasedání byla starostou
přednesena zpráva o činnosti úřadu,

krásné počasí těchto dní nám naznačilo, že nastává období letních

měsíců spojené s prázdninami a zaslouženou dovolenou. Proto bych Vám
všem chtěl popřát krásné léto, klid, pohodu a zasloužený odpočinek plný
nezapomenutelných a pozitivních zážitků.
Tomáš Němec
starosta obce

A

Slavětínské setkání
I tento rok bylo naplánováno

v Olivětíně. I při samotném posezení
v místním penzionu bylo stále o čem
hovořit a vzpomínat na minulost.
Z celého setkání, které čítalo zhruba
100 účastníků, si všichni odnesli
spoustu krásných zážitků. Všichni
se těší na příští rok, kdy překvapením
bude zrekonstruovaná kaple
ve Slavětíně a také komunikace mezi
Radvanicemi a Slavětínem.

tradiční jarní s etkání ro dáků
ze Slavětína a okolí. Tentokráte
jsem se ho nemohl zúčastnit,
ovšem prostřednictvím organizátora
p ana Wi lf r ie d a Rudolf a js em
byl o zdařilé akci informován.
Setkání proběhlo ve dnech
17. - 18.5.2019, kde zúčastnění
navštívili společně Broumovsko.
Z nedaleké Hvězdy se přesunuli
do Meziměstí a následně do Muzea piva

Tomáš Němec
starosta obce
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Prosba pro neznámého nenechavce
P ožadavek

v nedávné době se situace opakovala
se vzrostlým smrkem. V mých očích
je to ubohost některého jedince,
který tímto ničí práci, úsilí a radost
ostatních. O to horší je to, že se v tomto
případě jedná o seniora, který má
ze své práce radost, která mu naplňuje
život.
Tomáš Němec
starosta obce

s prosbou
o zanechání ničení majetku vyslovil
pan Blahoslav Dittrich
z DPS, který si posteskl nad ubohostí
některého spoluobčana. Z jeho
soukromého pozemku na zahradě
směr Slavětín zmizela před vánočními
svátky vzrostlá borovice. Bohužel

Základní škola Radvanice
Pasování „Malý čtenář“

Základní škola Radvanice

Dne 13. 6. 2019 proběhlo

podle textu poznat, o jakou knížku
jde. Všem se čtení i poznávání
knížek podařilo a pan král všechny
děti pasoval na „Malého čtenáře“.
Gratuluji!

v prostoru hudební třídy naší ZŠ
pasování pr vňáčků na čtenáře.
Své umění předvedli panu králi,
který se svým dvorním šaškem přijel
za dětmi z pohádkové říše.

Renáta Štěpánková
třídní učitelka

Žáčci na krátkém úryvku z knížky
museli dokázat, že umí číst, a zároveň
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Turistický výlet
Ve

pěkným a poutavým povídáním
jednoho z členů této jednotky.

středu 5.6. jsme
se s některými žáky druhého stupně
ZŠ Radvanice vydali na pochod
téměř letní krajinou našich končin.
Chtěli jsme, aby si i ti, kteří nejeli
na vodácký kurz, užili pěkného
počasí. Proto jsme se vydali poznávat
naše okolí.
Kolem půl 8 ranní jsme
se nechali dopravit malým autobusem
na Odolov, odkud jsme vyšli směrem
k pevnostnímu srubu. Zde už na nás
čekal místní nadšenec, který jako
mnoho jeho kolegů objekt spravuje
a pokouší se jej zachovat i dalším
generacím jakožto památku našich
dějin. Byl oblečen v dobové uniformě
z druhé světové války a vyprávěl
nám nejen o bunkru poutavý příběh
událostí, které se staly.
Poté jsme pěšky vyšli směrem
k odolovské věznici, kde jsme měli
domluvenou prohlídku báňské
záchranářské stanice s opět velmi

Bc. Jan Malý
školní asistent
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Vedro stoupalo čím dál více,
a tak jsme se pustili směle na dlouhý
pochod příjemnou lesní cestičkou
zastíněnou košatými stromy. Zhruba
uprostřed putování jsme sešli
ze stezky a pokochali se dechberoucí
vyhlídkou po naší krajině. Pak
nás čekal už jen kousíček k altánu
u Bílého kůlu, kde jsme si opekli buřty
či rohlíky. Nakonec nás čekal sestup
do Radvanic. Po cestě jsme se chvíli
zastavili na rozhledně Žaltman
a u Jestřebí boudy na Pasekách. Jsme
rádi, že jsme všichni ve zdraví dorazili
z této 11 kilometrů dlouhé vycházky
a nasbírali síly na zdravém povětří.

Školní akademie 2019

H odiny,

vystoupení. Představila se v nich
většina žáků školy i dětí ze školky.
Na základě ohlasů publika i kolegů
musím určitě zmínit a vyzdvihnout
originální dramatizaci balady
Kolov rat, kterou s e s e dmá ky
připravila paní učitelka Kornějevová.
Nás všechny moc těší pozitivní ohlasy
a pochvalná slova od vás, diváků.
Pro nás i naše žáky jsou tou nejlepší
odměnou a motivací do další práce.
Už teď se totiž pomalu připravujeme
na další ročník akademie, která bude
součástí oslav 60 let existence nové
školní budovy. Držte nám palce
a za rok to přijďte oslavit spolu s námi!

Základní škola Radvanice

týdny a měsíce
pilné práce, dřiny, tréninků, zkoušek,
výroby kostýmů, kulis a rekvizit…
Nervozita, tréma, trochu stresu,
zmatků a strachu, aby všechno
klaplo… A nakonec velká úleva
a radost z dobře odvedené práce
a potlesku diváků, ale i spousta
myšlenek a nápadů, co příště udělat
ještě lépe…
Tak tohle všechno (a ještě mnohem
více) se skrývalo za naší akademií,
kterou jsme letos pro všechny rodinné
příslušníky našich žáků a příznivce
školy připravili na 30. května. Mohli
jste vidět taneční, recitační, pěvecké,
divadelní a dokonce i cizojazyčné

za ZŠ A MŠ Radvanice,
Iljana Jirmanová

Vydání prvního almanachu
naší školy se blíží
Š kolní

rok 2019/2020 je
velmi významný z důvodu oslav
šedesátin naší školy. V souvislosti
s oslavami chceme vydat k již vyšlé
knize „Historie radvanické školy“
i první „Almanach radvanické školy“.
Ve spolupráci s Okresním archivem
a dalšími lidmi se nám podařilo
shromáždit snad všechny ročníky,
které tady ukončily povinnou školní
docházku, a to v osmé či deváté třídě.
Přesto nám v tuto chvíli chybí
fotografie absolventů z let:
•

1954/1955 (např. Šubrtová Věra,
Vilímek Jiří, Vašíček Jaroslav)

•

1959/1960 (např. Čeplová Perla,
Dobromysl Vladimír, Fröde
Ladislav)

•

•

1968 - 1969 (např. Oravcová Jana,
Rambousek Josef, Sedláčková
Zdeňka, Štrauchová Olga)

•

1979 – 1980 (zde chybí jména
i foto žáků)

•

1987 – 1988 8.A (např. Burgetová
Jana, Čermák Pavel, Dinter Pavel)

•

1987 – 1988 8.B (Mikyska Jiří,
Nývltová Kateřina, Paťavová
Jana, Pelc Jaroslav, Pitela Martin)

Pokud víte, o koho jde, znáte je, nebo
dokonce máte kontakt na někoho
z výše uvedených absolventů, prosím,
předejte jim, popřípadě nám, tuto
informaci. Za jakékoliv poznatky
předem děkuji.
Kontakt: 499 897 624,
zsradvanice@seznam.cz

1966 – 1967 (např. Blažejová
Karla, Brožková Jaroslava,
Burešová Alena, Burget Miloslav)

Robert Hager
ředitel školy
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Poznávací zájezd do Anglie
Z ájemci

6 dní odehrálo? To vše se velmi
podrobně a barvitě dočtete v jednom
z dalších čísel tohoto zpravodaje.

z řad žáků
5. až 9. třídy se zúčastnili poznávacího
z á j e z d u d o Ve l k é B r i t á n i e ,
který se konal v květnu od 18. do 23.
tohoto roku. Zájezd byl 6ti denní,
kdy celkem 2 dny trvala cesta tam
a zpět, 2 dny se obcházely krásy
Londýna, 1 den jsme prožili u moře
ve městě Brighton a 1 den ve filmových
ateliérech Harryho Pottera. Z naší
malé malebné vesničky nás vyrazilo
celkem 30 (28 dětí + 2 dospělí).
Jak to bylo dál a co vše se za těchto

Mgr. Pavel Hrubý
učitel anglického jazyka,
strůjce a organizátor zájezdu
a velitel celé akce
Bc. Jan Malý
školní asistent, pedagogický
doprovod a psychická, fyzická
a zdravotní podpora

Blíží se konec školního roku,

s hudební pohádkou, pan Nojman
připravil pro naše děti besedu
o dravcích i s ukázkou několika
dravců a sov, pan Macků nás navštívil
již po druhé, tentokrát s představením
„Zima v bílém kožíšku“, ve kterém
děti seznámil s životem na Antarktidě
a paní Martina přijela vyrábět s dětmi
z keramické hlíny. Před květnovou
besídkou nás také navštívila paní
Pročková, se kterou děti vyráběly
mýdla, jako dárek pro maminky.
Tímto bych jí ráda moc poděkovala.
V prosinci jsme s dětmi navštívily
opravdové peklo, které se otevřelo
v podzemí školy.

D

děti i učitelé se těší na prázdniny,
ale zároveň s e již připravuje
následující školní rok. V naší školce
se snažíme školní rok dětem zpestřit
nejrůznějšími akcemi. Jaký tedy byl
tento školní rok, co všechno naše děti
zažily? Kromě tradičního hravého
lyžování jezdily děti celý podzim
na zimní stadion do Trutnova,
kde se pod vedením instruktorů učily
bruslit, což byla úžasná průprava
právě pro lyžování. Celým rokem
nás provázela také výuka anglického
jazyka, kterou u nás již několik let
zajišťuje lektorka Káťa z anglické
školky Bogi z Trutnova a myslím,
že v ýsledky byly dobře vidět
na besídce ke dni maminek, kde děti
předvedly, co vše se v angličtině za rok
naučily. Během roku jsme si udělaly
několik výletů – navštívily jsme
s dětmi farmu Wenet v Broumově,
vilu Čerych v České Skalici, hospitál
Kuks, výstavu betlémů v trutnovské
radnici a útulek pro psy v Trutnově,
kam jsme dovezly spoustu dobrot
a hraček pro pejsky. Kromě toho
jsme ve školce uspořádaly několik
představení – maňáskové divadlo,
úžasná paní Helligerová vystoupila

Během roku děti přivítaly nové
kamarády na obecním úřadu,
zpříjemnily odpoledne v Pensionu
Radvanice, zazpívaly v místní kapli
a vystoupily při rozsvěcení vánočního
stromu a na jaře vynesly Moranu. Děti
nacvičily dvě besídky, jednu vánoční
a jednu ke dni maminek. Předškoláci
nacvičili krátké vystoupení, se kterým
vystoupili na obecním úřadu při
slavnostním vyřazování z naší školky.
Předškoláky ještě čeká na úplný závěr
školního roku cesta za pokladem
a spaní na Jestřebí boudě.
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Shrnutí letošního roku

Na oplátku jsme dětem za jejich
celoroční práci připravily spolu
s dětmi z 8. a 9. třídy dětský den plný
soutěží a úkolů.

hudebních nástrojů. Dále jsou
zde aplikace na rozvoj prostorové
orientace, pravolevé orientace. Děti
mohou skládat puzzle, hrát si s čísly,
procvičovat logopedii a mnoho
dalšího.

Ráda bych ještě zmínila, že všechny
akce byly placeny z programu
Evropské unie „Šablony II“, do kterého
se mateřská škola zapojila. Tento
program také umožnil zakoupení
tabletů do MŠ, které zpestřují výuku
našim dětem. V tabletech máme
aplikace na procvičování barev,
tvarů, zvířat, dopravních značek,

Ráda bych vám za naši školku popřála
krásné prázdniny plné pohody
a sluníčka.
Alice, Martina, Lada

V

Příští rok

Základní škola Radvanice

V

a přitom zachovat počet učitelů
ve třídě. Druhé oddělení bude
zatím otevřeno pouze na dopolední
provoz tzn. od 6:30 do 12:30 hodin,
v odpoledních hodinách budou děti
sloučeny do jednoho oddělení.

příštím školním roce
dojde k otevření druhého oddělení
v mateřské škole. Vzhledem k tomu,
že jsme letos museli odmítnou 5
dětí, rozhodl pan starosta Němec,
po domluvě s ředitelem školy panem
Hagerem, o znovuotevření druhého
oddělení mateřské školy tak, jak tomu
v minulosti již bylo.

Domníváme se, že se podařilo najít
opravdu pěkné řešení, jak vyhovět
všem žádostem o přijetí
k předškolnímu vzdělávání, zachovat
knihovnu a ještě vytvořit pracovní
místo pro další učitelku. Zároveň tím,
že se sníží počet dětí v jedné třídě,
vznikne větší prostor pro individuální
přístup učitelky k dětem.

Našim cílem bylo vytvořit místa
v MŠ pro všechny děti, které k zápisu
se svými rodiči přišly, a zároveň
zachovat knihovnu pro občany
Radvanic. K rozhodnutí přispěl i nový
způsob financování, který bude platný
od roku 2020, a který umožňuje
snížit počet dětí na jednu třídu,

Alice Zachovalová

Ze školní jídelny

Školní rok uběhl jako voda

náš náročný pracovní den. Děkujeme
za věrnost, s kterou se k nám začátkem
dalšího školního roku vracíte. Užijte
si krásné a slunečné léto a moc
se na vás v září opět těšíme. Kolektiv
kuchyně ŠJ

a máme tu opět prázdniny.

Velké p o děkování patří vš em
pohodovým strávníkům, kteří k nám
den co den zavítají do naší jídelny
pro oběd. Děkujeme i za jejich
úsměv, kterým nám vždy zpříjemní

Jana Růžičková
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SDH Radvanice
Hajnice 2019
19.

května absolvovaly
hasičské děti šedesátky v Hajnici.
Část dětí nám odjela do Anglie
a zbytek se postavil na startovní čáru.
Svůj další závod v životě absolvoval
na startu tančící a pohodově naladěn
Štěpánek Řezníček. O trochu hůře
se na závod vyspala Viktorka Gultová,
ale zřejmě podpora dědečka, který ji
tentokrát přijel podpořit s tetou Evou,
zapůsobila a na výkonu Viktorky
nějaké nevyspání nebylo vůbec znát.
Oba zástupci kategorie přípravka
se statečně poprali s tartanovou
dráhou v Hajnici. Vlastně na tartanu
tito dva borci běželi poprvé.

V kategorii mladší chlapci nastoupil
Matyáš Machata. Máťa umí zaběhnout
nádherné pokusy. Jen ti naši kluci
mají teď asi na dva roky smůlu,
že je jejich kategorie nejnabitější
a mají obrovskou konkurenci. Přesto
zapisuje do tabulky výsledků krásný
čas. Michal Zamazal ještě moc závodů
neběžel. Trochu pomaleji, ale přesto
šikovně zdolal své dva pokusy. Třetí
v pořadí nastoupil Tadeáš Stonjek,
který kvůli zranění nemohl tři neděle
běhat ani trénovat, ale na pokusech
v Hajnici to nebylo vůbec znát.
Táda získává každým rozběhem
více odvahy a pod kůži se mu vrývá
technika šedesátek. Krásné rozběhy
našich šikovných mladších chlapců.

A
V Hajnici tradičně hodně fouká
vítr. Před rozběhy starších dívek
je poučujeme, aby nebláznily
a na kladinách šly opatrně… Přesto
jsme viděli mnoho pádů. Na start
za SDH Radvanice nastoupila Sabina
Ciroková. Bezproblémový běh, jen
prostě konkurence soupeřek je veliká.
Amálka Mihulková po odpočinku
běží svůj druhý závod v této kategorii.
Trochu se v ní pere, zda se vlastně
bojí nebo ne. Bát se je správné,
protože hasičský sport se musí dělat
i s rozumem. První pokus Amálky
byl trochu rozevlátý, jako ten vítr
v Hajnici, ale druhý po dobře
míněných radách vedoucích byl
o hodně lepší.
Všem našim dětem říkáme a stále
opakujeme, že mozek musí nutně
při hasičině s tělem spolupracovat,
že to není jen běh, je to i zručnost
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Na řadu přicházejí borci o trochu
otřelejší v kategorii mladší dívky.
Kačka Burdychová si tentokrát vybírá
sportovní smůlu. V pokuse prvním
špatně chycená hadice a pokus
druhý - „se mi zamotala hadice pod
nohy“, řekla po doběhnutí. Klára
Machatová běží velice povedené
pokusy, jen jí trochu chybí rychlost,
ale to vše natrénujeme a zlepšíme
se. Na svůj první letošní závod
nastupuje Nelča Mihulková. Trochu
s rozvahou, a že vlastně neví, zda se jí
běžet chce. Tak prostě odstartovala
a my už na kladině vidíme, že čas je
příznivý... nádherná práce na celé
dráze. Dnešní závod tu byl připraven
p r áv ě p ro Ne l i n ku . Z a b ě h l a
si pro svou první medaili z desátého
místa. Velmi mě mrzí, že vám
do článku nemohu předat i emoce
a nadšení a prostě přenos tohoto
pokusu, který opravdu Nelče sednul,
jak poklička na hrnec. Blahopřejeme!
Je vidět, že sportovní štěstěna je
vrtkavá. Jsem ráda i za Nelinku. První
závody se bála, že to nezvládne, tak
raději nenastoupila a byť jsme použili
veškeré přesvědčovací metody, prostě
neběžela. Druhé závody, tak to si večer

před závodem o práh pohmoždila
palec, že běhat nešlo. No a čekaly
ty závody třetí a vezla si domů svou
první medaili.

N
a technika. Doufám, že budou
děti ještě dost trpělivé, aby dosáhli
všichni na své medaile, protože nejen
na výsledcích z jednotlivých závodů
je vidět zlepšení, jak v běhu tak
i v technice.

klíče od auta, které si při nakládání
materiálu položil na poličku,
ale v domnění, že je vytrousil na hřišti,
jsme tvořili rojnici, abychom je
nalezli. Hanka drží poctivě všem
palce a bylo vidět, že prožívá s našimi
dětmi, nejen s Tadeášem, každý
pokus. Renata fandí a dělá nám
bezva fotky, kterými plníme kroniku
mladých hasičů, vytváří tak cennou
vzpomínku na každé závody. Já
stojím jako rozhodčí v cíli, protože
se snažíme pořadatelům vždy pomoci
při organizaci.

SDH Radvanice

C hci dět i p o chvá lit za to,
že se na závodech nestarají jen samy
o sebe, ale i o své mladší kamarády,
že je občas napadne, že mohou jít
pomoci do cíle Goldovi smotat
hadice. Ještě se stihly v cíli střídat
u mávání s praporky. Tvoříme tým
a to je cenná deviza do budoucnosti
kolektivu mladých hasičů.

Z a odměnu jsmese stavili
v Pet ř í kov icích na zmrzlinu,
kde už se nás paní ptá, „jakou to
vezete dneska medaili.“

A kde jsou dospělí? Mirka staví
hadice a dohlíží na drobotinu,
aby byla včas na startu. Gold dává
rozdělovač, zapomněl jen jednou,
ale to Mirka dodala včas na dráhu,
protože některým vedoucím to
prostě víc u hadic trvá. Gold ještě
zvládá motat hadice a schovávat

Prožili jsme další bezva nedělní
závody s mladými hasiči Radvanice.
Julie Burdychová

Okresní kolo Havlovice – Úpice

P řípravy na okresní kolo

CTIE a štafeta 4x60m. Podtrženo
sečteno. S podzimním kolem ZPV,
hodnocením kroniky a dvoudenním
snažením na dráze si odvážíme
v parném horku 8. místo v okrese
Trutnov. Což je výsledek velice
uspokojivý. Obrovská gratulace
a přání krásných prázdnin vám všem
mladým hasičům a vašim rodičům.
Ještě nás čeká výlet na hasičský
záchranný sbor v Trutnově a na konci
prázdnin tajný výlet s velkými hasiči.
Ale o tom až v měsíci září.

byly letos velice těžké. Rozhodnout se,
za jakou kategorii vlastně poběžíme?
Zvolili jsme dát šanci starší kategorii,
kam nám některá děvčata poposkočila
a doplnili jsme je mladšími. I když
jsme vlastně disciplíny třeba na oválu
neměli vyzkoušené, vsadili jsme
na šikovnost holek. Družstvo samých
„bab“!
Sobota na okresním kole pro nás
začala útokem CTIF a štafetou dvojic,
následoval požární útok.
Přespávali jsme v Základní škole
v Havlovicích a již tradičně jsme
si večer užili ve Všesportovním
areálu v Havlovicích. Ráno přejezd
do Úpice na stadion a čekaly
nás oválové disciplíny – štafeta

Srdečně vás zveme na dětskou soutěž
v Radvanicích, kdy vám naše děti
předvedou své umění v konkurenci
kolegů z okresu Trutnov.
Julie Burdychová
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Cvičení naší JSDH Radvanice na ZŠ
D ne 24.5. v dopoledních

z HZS, který poslal další skupinu
s vyváděcími maskami pro děti,
které byly uvězněny kouřem ve třídách
a poté vyvedeny s jejich pomocí ven.

hodinách proběhlo taktické
cvičení pořádané HZS Trutnov
na Základní škole v Radvanicích,
kterého se zúčastnila kompletní
směna HZS Trutnov, včetně veškeré
techniky, kterou mají k dispozici,
a rovněž dobrovolné jednotky
JSDH Radvanice a JSDH Jívka. Sraz
všech jednotek byl v 9:30 na naší
zbrojnici, kde proběhlo seznámení
s programem cvičení velitelem směny
A HZS TU.

Po uhašení požáru a nalezení všech
dětí došlo k odvětrání prostor
p om o c í pře t l a k ov é v e nt i l a c e
a předání školy řediteli. Po skončení
cvičení proběhlo hodnocení celé
akce, které bylo hodnoceno dobrým
výsledkem, ale přesto byly drobné
chybičky. Proto se tato cvičení
dělají, abychom je odstranili a pořád
se zdokonalovali.

I

Na to nejdůležitější jsem zapomněl,
v ši chni to ve z d r av í pře ž i l i.
Dále proběhla ukázka veškeré
techniky, se kterou hasiči přijeli,
a zároveň byly prováděny
preventivně výchovné přednášky
o práci hasičů a co to je systém
IZS a které jednotky do toho patří.
Nakonec lze konstatovat, že se jednalo
o zdařilou akci, která splnila svůj účel.

Při příjezdu naší jednotky proběhla
ve škole evakuace žáků a učitelů,
kde jsme od ředitele dostali informace
o požáru v dílnách a o školníkovi,
který se snažil hasit a ještě nevyšel
ven. Dále podle součtu dětí a učitelů
ředitelem bylo zjištěno 6 chybějících
dětí.

Díky všem hasičům, pracovníkům
školy, ale i dětem za vzorné chování
při tomto cvičení.

Naše jednotka natáhla dopravní
vedení s 1 C proudem a průzkumná
skupina v dýchací technice vyrazila
do míst zas až ených p ožárem
najít školníka a lokalizovat požár.
V prostorách dílen byl nalezen zraněný
školník a následně byla poslána další
skupina v dýchací technice s páteřní
deskou pro transport zraněného
z místa. Po příjezdu JSDH Jívka byla
vyslána skupina v dýchací technice
velitelem zásahu na průzkum všech
prostor uvnitř školy a hledalo se 6
chybějících dětí.

Na závěr mého povídání mi dovolte
připomenout, že léto přináší období
sucha a velké nebezpečí požárů, proto
je třeba dodržovat veškeré požární
předpisy a také dbát opatrnosti při
opékání a jiných radostech. Zároveň
naši hasiči přejí všem občanům
krásné léto, dovolené, prázdniny
a hlavně, abyste nepotřebovali naši
pomoc.
za JSDH Radvanice
Lukáš Dufka
velitel

Po příjezdu HZS TU bylo místo
předáno velitelem zásahu veliteli
10

SDH Radvanice

Jednalo se o požár ZŠ v prostorách
dílen, kde se nacházel školník,
který hasí požár, ale byl u toho zraněn
a je hledán ředitelem školy.

SDH Radvanice

Poděkování za okresní kolo
v požárním sportu

Ch těl

a hlavně jsme porazili s dostatečným
odstupem kamarády z Jívky.

bych poděkovat
našim hasičským klukům za dobrou
reprezentaci naší obce dne 8.6.
na okresním kole požárního sportu
v Trutnově. Tady nás reprezentovalo
d e v ít i č l e n n é d r u ž s t v o mu ž ů ,
které si přivezlo krásný bronz

Kluci děkujeme a těšíme se na další
dobré výsledky.
za SDH Radvanice
Lukáš Dufka

Jestřábí jezdci
Dětský den

Jestřábí jezdci

S ešel se nám rok s rokem

C
a opět je tady „Mezinárodní den dětí“.
Letos nám oslavy tohoto svátku vyšly
na sobotu 8.6. Od ranních hodin jsme
se sešli a připravovali jsme disciplíny
a soutěže pro děti všech věkových
kategorií. Počasí nám v dopoledních
hodinách moc nepřálo, přípravy
probíhaly za vydatného deště.
Po jedenácté hodině se počasí
takzvaně „umoudřilo“, přestalo pršet
a po dvanácté hodině se nám ukázalo
i sluníčko, takže přípravy jsme
nakonec zvládli.

Dětský den byl od 14,00 hodiny
zahájen, rozjely se soutěže
a disciplíny, ve kterých si děti
jako tradičně vydělávaly „Jestřábí
zlaťáky“, za které si potom dopřávaly
nákupu různých hraček, sladkostí
a drobností v naší „Jestřábí prodejně“,
která se jako každý rok za vydatného
přispění sponzorů zaplnila zbožím,
které je určeno pro děti všech věkových
kategorií. Děti se po zaregistrování
mohly zúčastnit soutěží
jak vědomostních, tak sportovních
na jedenácti stanovištích, které jsme
pro ně připravili. Mimo tato stanoviště,
kde bylo možné vydělávat „Jestřábí
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zlaťáky“, jsme měli ještě takzvané
doprovodná stanoviště, kde bylo
možné zcela zdarma absolvovat jízdu
na koni, nebo malování na obličej,
nebo se seznámit s pracovištěm
„Rychlé záchranné služby“, které nám
přijela předvést posádka záchranářů
z Hradce Králové.
Soutěžní odpoledne bylo dvakrát
příjemně přerušeno doprovodným
vystoupením „Pártysaurus“, v kterém
děti i dospělí mohli zhlédnout
drezuru a poslušnost cvičeného
psa. Jelikož nám celé odpoledne
pěkně hřálo a svítilo sluníčko,
bylo vcelku na místě grandiózní
ukončení „Jestřábího dětského
dne“, které provedli hasiči z SDH
Radvanice, kteří vyrobili pomocí
techniky pěnu, v které se mohly
děti vyřádit a zchladit. Byla to
taková krásná mokrá tečka na závěr
sobotního odpoledne, v kterém
se nám zaregistrovalo 107 dětí
do soutěží.
Dětský den jako již tradičně
po mnoho let pořádáme zcela zdarma
bez vstupného. Za což samozřejmě
patří dík sponzorům a všem lidem,
kteří nám pomáhají s pořádáním

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Takže na závěr ještě jednou veliké
díky všem, kteří se zasloužili o to,
aby i letošní „Jestřábí dětský den“
byl takový, jaký byl, aby každé
z dětí, které se zúčastnilo, odcházelo
spokojené s úsměvem na tváři.

•
•
•
•
•

Obec Radvanice
Svazek Jestřebích hor
BESIP, TOPBIKE – Miloš Ježek
Na Hranici s.r.o.
Citron Group Elektro s.r.o.
Milan Němeček
prodejny potravin:
Marcela Andresová
Marcela Krajniaková
drogerie –Copák
AUTO TRUTNOV s.r.o.
lyžařský vlek – Miroslav Mádr
REST-TU TRUTNOV s.r.o.
majitel koně – Aleš Těžký

Honza Pančík,
IZOMAT s.r.o.
stavební firma - Pavel Gmyrja
VIMMAR s.r.o.

Děkujeme a těšíme se na viděnou
na další akci pořádanou pro vás.

Jestřábí jezdci

ve svém volném čase bez finančních
nároků. Dovolte mi tedy, abych zde
vyzvedl jména společností a firem,
které náš dětský den sponzorují:

za motoklub Jestřábí jezdci z.s.
Štefan Krajniak
prezident motoklubu

Pension Radvanice
Dětský den

VOX Radvanice z.s. pořádal

dařilo. Malí indiáni si sami vytvořili
čelenky a náhrdelníky. Po splnění
úkolů si děti našly svůj poklad.

Děkujeme všem za hojnou účast.
za VOX Radvanice z.s.
Roman Lindauer
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Pension Radvanice

za podpory sponzorů a zejména
generálního partnera Makro dětský
den. Tento rok vás přivítali kovbojové
a indiáni. Pro nejmenší byl připraven
program se soutěžemi. Děti i dospělí
si mohli vyzkoušet střelbu z luků
a palných zbraní. Dětem se moc

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby
Červenec a Srpen 2019
2.7. 2019 Úterý
4.7. 2019 Čtvrtek

neordinujeme
neordinujeme

Venkovský lékař

E
8.7. 2019
9.7. 2019
10.7. 2019
11.7. 2019
12.7. 2019

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-11:30 (Radvanice), 13:00-15:00 (Pilníkov)
8:00-11:30 (Chvaleč), 13:00-16:00 (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)

15.7. 2019
16.7. 2019
17.7. 2019
18.7. 2019
19.7. 2019

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-11:30 (Radvanice), 13:00-15:00 (Pilníkov)
8:00-11:30 (Chvaleč), 13:00-16:00 (Pilníkov)
8:00-11:30 (Teplice), 13:00-17:00 (Radvanice)
8:00-11:30 (Jívka), 13:00-15:00 (Pilníkov)
neordinujeme

2.8. 2019 Pátek

neordinujeme

12.8. 2019
13.8. 2019
14.8. 2019
15.8. 2019
16.8. 2019

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00 (Pilníkov)
8:00-11:30 (Chvaleč) 13:00-16:00 (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)

19.8. 2019
20.8. 2019
21.8. 2019
22.8. 2019
23.8. 2019

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13:00-15:00 (Radvanice), MUDr. M.Šturalová
neordinujeme
neordinujeme
13:00-15:00 (Radvanice), MUDr. M.Šturalová
13:00-15:00 (Teplice), MUDr. M.Šturalová

V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský
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