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R

Další v pořadí 6. zasedání

bylo v souvislosti s vyřešením situace
s pozemky v okolí hasičské zbrojnice
odsouhlaseno zažádat o bezúplatný
převod p.p.č. 1079 a úplatný převod
p.p.č. 136 v k.ú. Radvanice v Čechách
na Státní pozemkový úřad.

Obecní úřad

se konalo ve čtvrtek 25. 4. 2019
a tradičně se vrátíme alespoň ve zkratce
k jeho průběhu připomenutím
si nejpodstatnějších bodů programu.
Starosta obce v úvodním bodě
informoval o předběžných
výsledcích hospodaření obce za 1. –
3. měsíc roku 2019. Počátkem roku
se do hospodaření nepromítají
plánované investice, dochází pouze
k nutným platbám z rozpočtu,
které jsou spojené s běžným provozem
obce. Zastupitelstvo bylo seznámeno
s hospodařením a schválilo jeho
průběžné výsledky, kde příjmy
jsou 4.432.158,09 Kč, výdaje jsou
3.872.211,19 Kč a financování je
559.946,90 Kč. Bylo konstatováno,
že ob ec hosp o daří v s ouladu
se schváleným rozpočtem na rok 2019.
V souvislosti s rozpočtem a stálým
pohybem příjmů a výdajů bylo
nutné projednat rozpočtové opatření
č. 3/2019, kde příjmy a výdaje
se zvyšují o 105.000 Kč.

V dalších dvou bodech se jednalo
o čističce odpadních vod. Jelikož
zařízení stárne a jednoznačně
hrozí neustálé investice spojené
s udržovacími pracemi čističky,
které beztak neřeší potencionální
problém, jedná obec a společnost
VODA-RA s.r.o. se zástupci VHS
RT s.r.o., jakožto odborníky v dané
problematice. V loňském roce byla
zpracována studie na rekonstrukci
celé ČOV včetně nutných investic,
které nejsou malé. Obec bohužel
nemůže čekat na případné dotační
možnosti, jelikož v tomto případě
se nejedná o všude propagovanou
intenzifikaci. Je nezbytnou nutností
zahájit některé práce již v letošním
roce a tím investovat rozpočtové
prostředky. Plánem je každoročně
postupnými kroky modernizovat
technologii a tím snížit jednorázovou
částku. V případě vypsání dotačních
t itu lů j s me př ipr ave n i p o d at
žádost. Zastupitelstvo vzhledem
k roz p o č tov ý m pro st ře d ků m ,
které počítají pro letošek s částkou
do ČOV ve výši 1.000.000 Kč,

V m aj e t k ov ý c h z á l e ž i t o s t e c h
byly na základě podané žádosti
projednány záměry prodeje pozemků.
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění
záměrů odprodat st.p.č. 32 a p.p.č.
104 v k.ú. Slavětín u Radvanic. Dále
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V samotném závěru byla starostou
přednesena zpráva o činnosti úřadu:

Dále byl diskutován stav prodeje
b y t o v ý c h j e d n o t e k č . p. 2 3 0
a 231. Starosta Němec informoval,
že v týdnu dorazila pracovní verze
stanoviska. Následovat bude sestavení
důvodové zprávy v souvislosti
se stanoviskem a vlastní realizací
prodeje bytů. Ve zprávě je nutné
popsat důvody ceny odpovídající
prokazatelným nákladům spojeným
s převodem, jelikož jde o odchylku
od ceny obvyklé. Schválený záměr
b u d e s d o s t at e č n o u č a s ov o u
rezervou vyhlášen podle zákonných
povinností. V katastru nemovitostí
se podařil výmaz věcného břemene
u dotyčných objektů.

•

prodej 230 a 231, informace
podána a projednána v diskusi,

•

na základě poptávky bude
z rozpočtu obce zakoupeno
nové čerpadlo na přečerpávání
pitné vody od vrtu z Vápenky
za zhruba 85.000 Kč (není rezerva,
toto čerpadlo nahradí původní
2, která se po repasi stanou
rezervou),

•

návštěva notáře v rámci řízení
o pozůstalosti,

•

končí pracovník z ÚP na VPP
a zatím není šance opětovného
získání, nabízí se možnost řešení
najmout pracovníka na letní
sezónu brigádně dohodou,

•

volby do Evropského parlamentu
v termínu 24. - 25. 5. 2019,

•

návrh změny termínu příštího
zasedání na 29. 5. 2019 v 18:00
hod.

Tomáš Němec
starosta obce
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Obecní úřad

A
schválilo vyhlášení výběrového řízení
na „Rekonstrukci hrubého přečištění
ČOV“ a zároveň jmenovalo členy
výběrové komise. Touto realizací první
fáze dojde k nutnému předčištění
odpadních vod, které v současné
době vlastně schází. To by mělo
zahrnovat osazení automatických
strojních česlí, které budou vybaveny
havarijním obtokem. Před jemné
strojní česle se doporučuje osadit
hrubé, jako ochranu před velkými
nečistotami. Dále dojde k obnově
vystrojení lapáku písku, tzn. potrubí
pro kypření dna, instalaci mamutky
těžení písku, solenoidových ventilů
pro automatický provoz a kompresoru
jako zdroje vzduchu. S tímto
vybavením souvisejí samozřejmě
i stavební práce. Podané informace
byly součástí následující diskuse,
kde dotazy odpověděl jednatel
provozovatele ČOV Š. Krajniak.

D

Oprava silnice III/30115 Radvanice

Obecní úřad

J iž

I. náměstka hejtmana KHK Mgr.
Čer víčka v regionu. Doufejme
tedy, že i námi prosazovaná oprava
komunikace Jívka – Trutnov bude
následovat.

v p ol ov i n ě kvě t n a
si mnozí z vás všimli provádění
přípravných prací na komunikaci
R a dv an i c e – Sl avě t í n . Ž á d né
konkrétní informace o případné
realizaci obec doposud neměla.
O případné opravě této komunikace
se diskutovalo v některém z minulých
jednání zastupitelstva i vzhledem
k vyjasnění majetkových poměrů
mezi obcí a Královéhradeckým
krajem s požadavkem na nutné
opravy. Je však velkým překvapením,
že realizace akce byla urychlena
a upřednostněna do těchto jarních
měsíců, jelikož následující plánované
akce Údržby silnic KHK a.s. by
z časových a technických důvodů
a vlastních možností ohrozily tuto
konkrétní realizaci. Jsme tedy rádi
za urychlené realizování opravy,
kde postup možná ovlivnila návštěva

Pokud se tedy vrátím ke komunikaci
na Slavětín, mám při sepisování této
zprávy pouze informace o plánované
opravě v termínu od 3.6. do 12.7.2019,
kde při pokládce asfaltových vrstev
bude nutná úplná uzavírka. Informace
k tomuto omezení, kdy nebude možný
průjezd vzhledem k bezešvé pokládce,
se budeme snažit ve spolupráci
se zhotovitelem podat bez prodlení
aktuálně formou www stránek
a případným osobním kontaktem
obyvatel, kterých se omezení dotýká.
Tomáš Němec
starosta obce

Slovo preventisty

V ážení

pokračovat i v letním období.
Zde je nutno počítat se suchem
po celé letní období, a proto je nutno
dodržovat veškerá protipožární
opatření. Zejména pak to bývá zákaz
rozdělávání ohňů a zákaz kouření
v lesích a jejich blízkém okolí.
A nezapomeňte na to, že podle zákona
o požární ochraně č. 133/1985 Sb.
ve znění pozdějších předpisů se musí
každý občan chovat tak, aby nezavdal
příčinu ke vzniku požáru.

spoluobčané,
dovolte mi, abych vám připomněl pár
slov o prevenci v naší obci a připomněl
některé předpisy a opatření spojené
s letním obdobím.
Během letošního jara bylo poměrně
velké sucho, pak chladno a deštivo,
ale v naší obci nedošlo k žádnému
požáru a hlavně jsme nezaznamenali
žádné plošné vypalování staré suché
trávy. Za to patří poděkování všem
našim občanům, ale i chalupářům.

V loňském roce bylo hejtmanem
našeho kraje vyhlášeno „období
zhoršených klimatických podmínek

Doufáme, že v tomto trendu budeme
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sezonním užívání a to buďto sám
nebo kominíkem.

Dále nám dovolte připomenout, že až
budete číst tyto řádky, bude již teplo.
Proto na konci topné sezony 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

Kdy by někdo potřeboval naši
radu, není problém se na nás
obrátit, rádi pomůžeme. Přejeme
všem našim občanům krásné léto,
a aby nepotřebovali služeb našich
hasičů.

1x za rok je povinnost provést
kontrolu spalinové cesty odborně
způsobilou osobou v oboru
kominictví a dobře schovat doklad
o provedené kontrole.Na tuto
povinnost nesmíte zapomenout,
i když je na to relativně hodně času,
ale pozor, čas velmi rychle letí.

Obecní úřad

vlivem velkého sucha“. Toto období
bylo prozatím nejdelší, jaké kdy bylo,
a trvalo od 25.7.-5.9. 2018. S povděkem
můžeme konstatovat, že v naší
obci nedošlo k žádnému požáru.
Ale i letos má přijít velké sucho, proto
jménem svým, ale i hasičů si vás
dovoluji požádat o velkou opatrnost,
a aby vaše chování z hlediska požární
ochrany bylo minimálně tak dobré
jako v minulých letech.

Milan Dufka
preventista obce

Základní škola Radvanice

V

Den Země 2019
Nedílnou součástí našeho Dne Země
je už tradičně i sběr starého papíru.
Toho se letos podařilo nashromáždit
celkem 9, 261 tuny! Není to ale jen
zásluhou žáků a zaměstnanců školy,
velký dík zaslouží také Obec
Radvanice, prodejna Bala.
Děkujeme všem, kteří se na sběru
papíru podíleli!!!
Po druhé vyučovací hodině se žáci
I. i II. stupně se svými učiteli vypravili
uklízet okolí školy a obec, vydali
se i do lesa ke studánce. Pytle plné
odpadků pak byly zlikvidovány
pracovníky Obce Radvanice.
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Základní škola Radvanice

K

aždoročně si koncem
dubna v radvanické základní škole
připomínáme v rámci Dne Země
důležitost ochrany životního prostředí
a šetrného chování k naší planetě.
V tom máme jako lidstvo značné
problémy a nedostatky a naše matička
Země nám to dává najevo! Jedním
z problémů, kterému jsme se letos
věnovali, je nedostatek pitné vody.
Týká se miliard lidí na celém světě
a výjimkou už není ani naše republika.
Žáci druhého stupně zhlédli tři krátké
dokumenty věnované významu vody
pro život, suchu v České republice
a smutnému údělu etiopské dívky,
která prakticky celý svůj život tráví
takřka nekonečnou poutí za vodou,
aby zabezpečila přežití celé rodiny.

Nejlepší sběrači papíru v ZŠ:

Nejlepší sběrači papíru v MŠ:

1, Zdeněk Vancl
2, Vojtěch Kůs		
3, Nikola Fajkusová
4, Veronika Paťavová
5, Lada Výrostková
6, Anita Vajsarová
7, Kristýna Melišiková
8, Kryštof Dvořák
9, Anička Spitzerová
10, Nikola Zubričanová

1, Štěpán Řezníček
2, Michelle Světlíková
3, Jan Jirman		
4, Adam Kavalík
5, Jonáš Matěna

352 kg
237 kg
168 kg
157 kg
123 kg

Děkujeme!
Mgr. Robert Hager
ředitel školy

Základní škola Radvanice

1308 kg
638 kg
600 kg
492 kg
371 kg
323 kg
319 kg
279 kg
275 kg
208 kg

Soutěž Office Aréna
S

outěž Office Aréna
dává žákům a studentům možnost
otestovat své dovednosti v práci
s aplikacemi Office a získat zpětnou
vazbu pro další zlepšení. Cílem
soutěže je motivovat žáky základních
a studenty středních škol všech krajů
České republiky k práci s moderními
informačními technologiemi
a pomoci jim tak zajistit lepší pozici
nejen ve škole, ale i při vstupu
na pracovní trh.

Již druhým rokem se Jan Štěpánek
a Filip Knapo z naší školy zúčastnili
této soutěže. Tato soutěž spočívá
ve využití dovedností s programy
MS Office (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote). Letos dostali za úkol
vytvořit reklamní kampaň na nějaký
výrobek (i z budoucnosti) v podobě
vlastního projektu. Měli se zamyslet
nad smyslem reklamního sdělení,
metodami, etickými hranicemi,
způsobem prezentace reklamy
5

v různých médiích, nad zpracováním
výsledků z reklamních kampaní
i finanční stránkou.

postupně školním kolem, ze kterého
oba postoupili do krajského kola.
V krajském kole se Filip Knapo
umístil na vynikajícím 3. místě.
Gratulujeme oběma žákům.

S využitím funkcí těchto aplikací
zpracovali dokumenty, které zaslali
na hodnocení odborné porotě.
Tyto funkce se museli oba kluci
sami naučit a správně použít. Prošli

Jan Cabicar

Ve

na ekologická a vzdělávací témata.
I přes velmi brzké vstávání a dosti
pozdní návrat jsme si výlet užili, naše
prezentace ohledně projektu posezení
z dřevěných palet na školním
pozemku sklidila značný úspěch a celý
den jsme za odměnu zakončili pravou
nefalšovanou pražskou pizzou. Všem
patří poděkování za příkladné vzorné
chování a pěknou prezentaci naší
školy i projektu.

čtvrtek 11. 4. 2019
se vybraní žáci 8. třídy naší školy
zúčastnili akce v rámci projektu
zaměřeného na udržitelný rozvoj
v obcích s názvem „Mladí ladí
D-dur“, který probíhá pod záštitou
programu Erasmus. Setkání vyplněné
prezentacemi žáků proběhlo v sídle
OSN v Praze hned vedle Stavovského
divadla. Sešly se zde školy z celé České
republiky (Žatec, Ostrava, Pardubice),
které nás seznámily se svými nápady.
V útulné přednáškové místnosti
vystoupili také přední čeští odborníci

Bc. Jan Malý
školní asistent
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Základní škola Radvanice

Žáci tvoří posezení z palet do altánu
na školním dvoře

SDH Radvanice

A

Hasičské střípky

H

SDH Radvanice

asičský sport je velice
náročný. Děti mi občas říkají, že by
do hasiče rády chodily, ale je to moc
náročné. Mají pravdu. Hasiči musí být
všestranní. Hasičský sport je náročný
na disciplínu a fyzičku. Chceme-li
se naučit vše, co na jednotlivé soutěže
máme umět, musíme bezpodmínečně
makat a makat. Na hraní nám ale čas
zbývá také. Čas je i na jiné různosti,
než sport.

Memoriál Ivany Valnohové v Malých
Svatoňovicích.
2 0 . du bn a s e ro z j e l ko l ot o č
letošních závodů. Dohodli jsme se,
že letos sezónu mírně vypustíme,
protože je čas si trochu odpočnout
a udělat si radost i nějakými výlety,
ale tato soutěž je pro nás soutěží
trochu prestižní, nejen, že ji pořádají
naši kamarádi a je udělána jako pocta
Ivaně, která celý život zasvětila práci
s hasičskými dětmi, ale svou první
šanci zde dostává i přípravka. To jsou
špunti ve věku 4 až 6 let. Svou velkou
premiéru zde absolvovala Viktorka
Gultová. Zapsala svůj historicky
první čas 63,98. Štěpán Řezníček
si vybral svou první sportovní smůlu,
že mu nešly zapojit spojky, ale urval
čas 84,39, zdaleka ne čas nejhorší.
Běžela i Anička Menšíková a ta jen
o kousek předběhla svou kolegyni
z týmu Viktorku časem 54,32. Jsem
přesvědčena, že tyto časy už nikdy
neuvidíme, protože budou padat
časy jen lepší. Děti se každým
závodem stávají otrlejšími a hlavně
zkušenějšími, už vědí, jak to chodí.

S dětmi plníme odznaky odborností,
což je všeobecná část. Taková branná
příprava. Děti to jako učení nepociťují.
Dveře hasičárny jsou stále otevřeny
všem zájemcům o sport i hasičinu.
Doba, kdy jsme striktně chtěli,
aby všichni běhali seriál šedesátek je
pryč. Vydáváme se jinou cestou. Ne
všechny děti jsou nadanými sportovci,
ale všechny mohou být součástí týmu,
který je potom schopen na okresním
kole zabrat. Každý si v týmu najde
svou roli. Nemáte-li chuť běhat,
můžete být třeba rozhodčím, ale to
vám musí být více jak patnáct let. I to
je cesta podpory práce hasičských
dětí. Schůzky probíhají vždy v pondělí
od 16,00 u hasičské zbrojnice.

Jejich starší kolegyně se nenechaly
na první soutěži zahanbit. Kateřina
Burdychová veze domů místo čtvrté.
Nikola Zubričanová místo druhé.
Bára Zachovalová místo desáté.
Adéla Stonjeková s časem 15,82
místo čtrnácté. Ani ostatní umístění
nejsou zanedbatelná. Pro zajímavost
vám je vyvěsíme do hasičské vývěsky,
která přece slouží k poskytování
i nfor mac í o d ě ní ve sp ol ku,
který obec Radvanice podporuje

První letošní stovka!
Několikaletý trénink teď přináší
své ovoce. Nikola Zubričanová
se zúčastnila Jabloneckých stovek
a v kategorii středního dorostu,
v k on ku re n c i 1 3 7 s oup e ře k ,
si do cíle doběhla pro svůj osobní
rekord, který časomíra zapsala
21,25!!!! Sto met r ů překáž ek
a s grácií 50. místo. Nechala za sebou
87soupeřek. Gratulujeme!
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a ve kterém pracují děti občanů této
obce. A pracují dobře…… Svou
soutěž absolvovali Michal Zamazal,
Jan Záveský, Tadeáš Stonjek, Amálka
Mihulková, Anna Záveská, Bára
Záveská, Verča Paťavová, Sabina
Ciroková.
Vlčické šedesátky

N
Pokud jsme si ve Svatoňovicích
na závodech spálili nosy, tak
do Vlčic jsme odjížděli v lyžařských
soupravách, protože předpověď
počasí v podobě deště i sněhu
byla poněkud děsivá. Ale nejsme
z cukru!!! Přípravka naplňuje naše
předpoklady a na start už se nestaví
vyděšení závodníci, ale již sportovci.
Naplňuje se výše napsaná věta
o časech. Viktorka 48,44, Štěpán
74,30, Anička 50,97 a svou premiéru
absolvoval a slovo absolvoval je
zcela na místě i Kryštof Málek. Stal
se maskotem tohoto závodu a myslím,
že obdiv, který sklízel, by zcela určitě
ocenil tak za patnáct let. Věřím,
že jeho další závody budou lepší
a již zapíše i ke svému jménu platný
čas, který bude i pro něho výzvou
k dosažení osobního rekordu. Tak jako
Pro Kačenku, která si polepšila na čas
18,74 a čtvrté místo pro ni bylo určitě
skvělou odměnou, ale do tabulek
se na medailové místo popr vé
zapsala i Klára Machatová devátým
místem a časem 21,38. To v kategorii
mladší dívky. Matyáš Machata
v mladších chlapcích dosáhl na příčku
jedenáctou.
Děvčata nám pomyslně zestárla
a letos vlastně, tak jako přípravka,
mají svou premiéru v kategorii
starších děvčat. Dráha stejná,
ale konkurence soupeřek větší,
navíc na rozběhy starších dívek
se opravdu naplnila předpověď
a začalo pršet, tudíž travnatá

Julka, Mirka, Dominik, Vašek

vedoucí kroužku
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SDH Radvanice

dráha se stala velice nebezpečnou.
V prvním rozběhu se stal menší
úraz a to už opravdu dostávají holky
pokyny, aby nebláznily a pouze dráhu
absolvovaly bez ambicí na medaile.
Zdraví je přednější a strach je
opravdu přirozenou součástí každého
sportu o to více si ceníme každého
pokroku a posunu osobních „laťek“
našich dětí. Sledujeme a podílíme
se na jejich vzestupech, ale i pádech.
Každý úspěšný krok je nám obrovskou
odměnou. Vyhrát nemůže každý,
ale i v této kategorii k medailím
dospějeme. Budeme trpěliví a hlavně
budeme poctivě trénovat. Nikola jako
ostřílený „mazák“ ukořistila místo
první, ale hlavně i na dráze travnaté
a mokré si zapsala osobní rekord
13,25. Barunka Zachovalová bere
15,73 a místo 14. Adéla Stonjeková
ve Svatoňovicích zapsala osobáček
v čase 15,82 a místo čtrnácté, avšak
ve Vlčicích s časem 17,43 místo
dvacáté třetí. Úspěšně absolvovaly
i Veronika Paťavová, Amálka
Mihulková, Sabina Ciroková. Táda
tentokrát po zranění odpočíval
a odpočívala i Nelinka, protože
s ukopnutým palcem by pro ni závod
nebyl závodem, ale trápením. Tak
držíme palce na soutěž další v Hajnici.

Čarodějnice

I

SDH Radvanice

Spolek dobrovolných hasičů

disciplín jednotlivá razítka. Třináct
úkolů bylo výzvou… skok v pytli,
hod do komína, hod do čarodějnice,
lov čarodějnických potřeb, úkoly
na hlavičku, pavučina, let na koštěti
bažinou, překážková dráha, skok
bažinou, hod na cíl… .pro otrlé
a zdatné šplh na laně – za toto všechno
si děti odnesly něco na zub a něco
málo hasičských robností. Vydařený
rej dětských čarodějnic a čarodějů
byl předzvěstí zapálení připravené
hranice. Pro pobavení malých
i velkých své umění předvedla
skupina Sansaband s rodačkou
L u c k o u S t ř e d o v o u . My s l í m ,
že svým repertoárem skupina
uspokojila různorodou společnost.
Těšíme se za rok nashledanou,
nejen s Luckou a jejími kolegy,
ale i s vámi, kteří jste se přišli pobavit
a prožít filipojakubskou noc tradičně
k hasičské zbrojnici. Doufáme,
že i ohňostroj, kter ý k našim
čarodějnicím patří, se vám líbil
a byl vám pomyslnou odměnou
za prokřehlé ruce…

je historicky držitelem tradic. Jednou
z tradičních hasičských záležitostí,
kterou chceme i přes veškeré
okolnosti udržet. Letošní počasí nám
asi dá všem zabrat. Hasiči absolvovali
dva víkendy brigády, aby získali
dřevo na letošní hranici. Děkuji všem
občanům, že už nám nedělají před
čarodějnicemi u hasičárny skládku
nábytku. Hranice je postavena!
Chvíli jsme se zaobírali myšlenkou,
že čarodějnice vzhledem k počasí
posuneme, ale filipojakubská noc,
noc plná tajů a kouzel má svůj
čas jasně dán. Pánbůh nás má asi
trochu rád a počasí se umoudřilo.
30. dubna v 18,00 u základní školy
na své čarodějnice čekala hasičská
vozidla v čele s tou z nejkrásnější
čarodějnic, která byla později
připevněna na hranici. Po uvítání
se průvod přesunul obcí do prostor
před hasičárnu, kde si již tradičně
hasičské děti pro své kamarády
připravily různé disciplíny. Děkuji
všem hasičským dětem, které obětují
svůj čarodějnický rej a pomáhají.
Děkuji i těm větším, kteří přišli
pomoct na jednotlivá stanoviště.

Děkujeme za podporu Vám občanům,
ale i Obci Radvanice.

Každý dostal startovní průkaz
a úkolem bylo posbírat po splnění

Burdychová Julie

Liga proti rakovině
I

na nikotinu si dál vybírá životy našich
obyvatel.

l e t o s s e 1 5 . k vě t n a
hasičské děti rozeběhly do vašich
domácností a nabídly vám za dvacet
korun kvíteček měsíčku lékařského.
Tentokrát na podporu léčby nemocí
způsobených kouřením pod heslem
„Normální je nekouřit“. Zdánlivě
nenápadná drogová závislost lidstva

Výsledky v době uzávěrky zpravodaje
nemáme, ale i tak Vám děkujeme
za podporu.
Burdychová Julie
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První kolo v požárním sportu

za námi. Povinností
každé jednotky je se zúčastnit
prvního kola v hasičském sportu.
11. 5. 2019 se v Jívce na hasičském hřišti
sešel okrsek č. 2 Malosvatoňovickoradvanicko. Radvanice postavily dvě
družstva, Jívka dvě družstva a Malé
Svatoňovice jedno družstvo. To
jsou muži. Ženy nezůstaly v pozadí
a na pomyslný start se postavily ženy
Radvanic a Jívky. Po dlouhých letech
opět soupeřkami...

Litý boj v disciplínách štafeta
4x100m a požárním útoku mezi
sebou nesváděly jen jednotlivé sbory
dobrovolných hasičů tohoto okrsku,
ale družstva jednotlivých sborů.
SDH Jívka pod heslem Mládí vpřed,
kdy se družstvo o pár let mladších
a víceméně nováčků v hasičině chvíli
bálo o pomyslné vítězství, když „stará
garda“, nerada používám slovo stará,
protože je to můj ročník, ale budiž,
dokončila svůj útok ve velice dobrém
čase a štafetu měla lepší. Účastníci
krajského kola z roku 1993 vůbec
neudělali ostudu. Z dárně jim
v patách stálo družstvo Radvanice B

a družstvo Radvanice A si je dovolilo
předběhnout. Pořadí: 1. Jívka A,
2. Radvanice A, 3. Jívka B, 4.
Radvanice B, 5. Malé Svatoňovice.
Těšíme se na další setkání na okresním
kole v Trutnově, kam můžete
8. čer vna své kamarády přijet
podpořit.
Kategorie ženy proběhla
ve skvělé atmosféře za vzájemného
povzbuzování. Štafetu vyhrály
Radvanice, požární útok Jívka.
Celkově se Jívka o „prsa“ umístila
na místě prvním a Radvanice skončily
druhé. Nevadí…za rok opět!!!
Atmosféra závodů nenechala ženy
z Radvanic chladné a ony se rozhodly
zúčastnit se taktéž okresního kola
v požárním sportu. Tak osmého
nashledanou. Družstvo: Mirka,
Julka, Renata, Hanka, Nikola, Adéla,
Marcela, Lenka, Simona.

SDH Radvanice

C
Je

Holky děkujeme!
Burdych Rostislav
starosta SDH

Jarní akce TOM

T uristický oddíl mládeže

První výlet byl do Prahy. Díky
hasičům z Radvanic jsme mohli
vyjet již brzy ráno vlakem z Malých
Svatoňovic. V Praze jsme se svezli
metrem na stanici Hradčanskou
a odtud už vyrazili pěšky směrem
Pražský hrad. Prošli jsme přísnou
kontrolou u vchodu a navštívili
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Jarní akce TOM

uskutečnil několik zajímavých akcí
pro své členy. Všechny děti se těšily
na teplejší počasí a zajímavé výlety.

výstavu ke 100 letům české koruny.
Tuto zajímavou výstavu si děti
zpestřily soutěží. Z Hradu jsme pak šli
Zlatou uličkou a dále na Karlův most.
Prodrali jsme se davy turistů a vydali
na Staroměstské náměstí, kde jsme
vyčkali na spuštění orloje. Další cesta
nás zavedla na Václavské náměstí,
kde byl rozchod a každý se rozprchl
za svým, někdo McDonald jiný KFC.
Kupodivu se nikdo neztratil a mohli
jsme odejít na Hlavní nádraží a jet
domů. Všichni byli unaveni, ale plni
zážitků.

Jarní akce TOM
Venkovský lékař

E

D a l š í n a š í a k c í by l p o c h o d
v Adršpachu, kam jsme jeli značně
plným vlakem. Konal se zde pochod
pro děti s názvem „Cesta kolem
světa za 80 minut“. Na jednotlivých
stanovištích plnily děti úkoly
s postavami z různých zemí. Cestou
jsme narazili na jedné zastávce
i na herečku ze seriálu Ulice, a tak
se někteří s ní i vyfotili. Na konci
trasy si pak mohli vybrat drobnou
odměnu. Ve stánku u hasičů jsme
se občerstvili a jeli domů. Výlet i přes
studené počasí se vydařil.

turistů. Jeli jsme vlakem do Jaroměře
a odtud jsme pěšky došli až do Smiřic
(více jak 9 km). Po dlouhém putování
jsme se v blízké cukrárně občerstvili
a odešli ke kapli, kde nás čekala
kněžna a komentovala nám prohlídku
místní kaple a život v době, kdy byla
mladá. Po prohlídce se děti zapojily
do soutěží v místním parku. Soutěžní
úkoly jim zadávaly postavy z pohádek.
Po splnění všech úkolů si každý mohl
vybrat jednu sladkost a drobnou
odměnu. Počasí se vydařilo, výlet
se líbil a již se těšíme na další.

A poslední výlet se uskutečnil
na 1.máje do Smiřic na setkání

Dubnová Miluše

vedoucí oddílu mládeže

Venkovský lékař

Omezení ordinační doby Červen 2019

Ve dnech 7.6.2019 , 20.6.2019 a 21.6.2019 nebudou v provozu naše ordinace.
Dne 19.6.2019 bude ordinace v Radvanicích pouze do 15:00 hod.
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Omezení ordinační doby Červenec 2019
Ve dnech 2.7. až 4.7. 2019 nebudou v provozu naše ordinace.

Venkovský lékař

8.7.2019 Pondělí
8:00-11:30 (Radvanice)
			13:00-15:00 (Pilníkov)
9.7.2019 Úterý
8:00-11:30 (Chvaleč)
			13:00-16:00 (Pilníkov)
10.7.2019 Středa
8:00-11:30 (Teplice)
			13:00-17:00 (Radvanice)
11.7.2019 Čtvrtek
8:00-11:30 (Jívka)
			13:00-15:00 (Pilníkov)
12.7.2019 Pátek
8:00-11:30 (Radvanice)
			13:00-15:00 (Teplice)
V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici. Omezení ordinační doby také naleznete
na www.venkovskylekar.cz
MUDr. Ladislav Záveský

Turistický oddíl mládeže při KČT Úpice

zve širokou veřejnost

8. ČERVNA 2019

Akce se koná s podporou města Úpice

na 24. ročník akce rodinné turistiky

Po stopách loupežníka Lotranda
Začátek loupežnické cesty začíná na náměstí v Malých Svatoňovicích od 10,00 do 11,30 hod

Cesta nebude dlouhá ani krátká a potkáte zde pravé „Loupežníky z Brend“ a další pohádkové postavy.
Během cesty si děti vyzkouší své dovednosti, a kdo cestu vydrží, překvapení na Jestřebí boudě nalezne.
Jedinou podmínkou účasti je dobrá nálada a doprovod rodičů, dědečků, babiček, tetiček, strýčků, nebo jiných dospělých
Do Jestřebích hor srdečně zve pořadatel KČT Úpice a jeho oddíl mládeže
Startovné děti 20,-Kč, dospělý 30,-Kč
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sobota 8. 6. 2019
čas? 14:00 – 17:00 hodin
kde? Fotbalové hřiště
v Radvanicích
Co vás čeká?
Plno atrakcí pro děti
Obchůdek s hračkami
Cukrovinky
Malování na tvář
Projížďka na koni
Skákací hrad
A DALŠÍ…
Zábava pro děti i rodiče!!!
Občerstvení zajištěno
Těšíme se na Vás!

Pořádá Motoklub Jestřábí Jezdci
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Stuchliková Hana
60 let

Prouzová Evženie
60 let

Kosová Eliška
70 let

Reil Pavel
75 let

Nováková Hana
65 let
Rulíková Edeltraud
95 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla
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