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Informace z 9. zasedání
zastupitelstva obce

R
M ěsíc

t.j. závodů v orientačních bězích
organizátorů TJ Spartak Náchod
a OK 99 Hradec Králové,

Obecní úřad

červenec je
každoročně měsícem volna bez
jednání zastupitelstva, nicméně
koncem srpna se zastupitelé vrací
k jednacímu stolu a tradičně
poslední čtvrtek v měsíci se sejdou
ke svému zasedání. V pořadí 9.
proběhlo 29.8.2019. Ačkoliv bylo
ještě „prázdninové“, přineslo ve svém
programu spoustu bodů k projednání,
které si ve stručnosti připomeneme.

Úvod patřil financím, kde starosta
informoval o průběžných výsledcích
hospodaření obce za 1. až 7. měsíc
letošního roku. Do hospodaření
se stále 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 11.646.379,46 Kč, výdaje jsou
7.574.069,63 Kč a financování je
4.072.309,83 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 rozpočtová opatření
č. 6 a 7/2019, kde příjmy a výdaje
včetně financování se zvyšují celkem
o 44.370 Kč.

zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor po bývalé
prodejně v č.p. 173 (Uzel)
a po ordinaci v č.p. 25 (zdravotní
středisko),

•

využití lesních pozemků
v majetku obce v souvislosti
s pořádáním sportovních akcí,

poskytnutí finančních darů
pro Důl Jan Šverma o.p.s. na akci
„Jak se peklo probouzí“ (5.000
Kč) a Jestřábí Jezdci o.s. na akci
„Jestřábí motopárty“ (8.000 Kč),

•

zřízení věcného břemene –
služebnosti pro ČEZ Distribuce
a.s. v souvislosti s připojením
nového odběrného místa,

•

souhlasné stanovisko k záměru
výstavby fotovoltaické elektrárny
na p.p.č. 686 a 700/3 v k.ú.
Radvanice v Č. žadatelů CITRON
G R O U P E L E K T R O s . r. o .
a SOLAR GLOBAL a.s.,

•

uzavření a podpis smlouvy
s Mgr. R. Reilem na zpracování
publikace s názvem „Slavětín“
v souvislosti s jeho nabídkou
v rámci projektu „500 let první
zmínky o Slavětíně“, koncipované
do roku 2021.

V loňském roce obec žádala na MMR
z IROP přes MAS KJH o dotaci
na pořízení dopravního automobilu
v rámci programu „Ochrana životů,
z drav í a maj et ku“. Vzh le dem
k nedostatku financí byla naše žádost
přesunuta do náhradních projektů
a v průběhu letošního roku se podařilo
do tohoto programu alokovat finanční
prostředky z jiných programů a tím
naši žádost opět oživit. Zastupitelstvo
proto schválilo potvrzení žádosti
o dotaci, vyhlášení výběrového
řízení a jmenování komise pro výběr
dodavatele dopravního automobilu
v rámci projektu „Vybavení SDH JPO
III obce Radvanice“.

Další průběh jednání přinesl několik
různých záležitostí, kde schváleno
bylo:
•

•

1

Plánovanou investicí v letošním
roce je akce „Rekonstrukce hrubého
předčištění ČOV“. Byla vyhlášena
pr vní výzva na dodavatele,
do které se bohužel nepřihlásil
žádný zájemce. Až na základě druhé
výzvy byly podány nabídky tří firem,
ze kterých jako nejvýhodnější byla
vybrána firma MATEX HK s.r.o.
s celkovou nabídkou za provedení
díla 1.148.000,29 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo tohoto dodavatele prací
fáze I. - sanace hrubého předčištění
ČOV vybralo a pověřilo starostu obce
podpisem SOD.

přednesena zpráva o činnosti úřadu:
o plánované schůzce s PKÚ
a dozorčí radou v souvislosti
s převodem majetku státu,

•

v řešení je pojistná událost,
poškození pěnových izolací
střech č.p. 178, 170 a 25,

•

podána žádost v souvislosti
s výdaji na JSDH,

•

probíhá tvorba pasportů místních
komunikací a veřejného osvětlení,
nutných k zažádání o dotace,

•

v mateřské škole bylo otevřeno II.
oddělení, rekonstrukci a vybavení
ve výši zhruba 200.000 Kč hradila
obec z rozpočtu jako nutný výdaj
z důvodu vlastního provozu,

•

nabídka pracovního místa v DPS
na zastupování v případě volna
pečovatelky,

A

•

probíhá aktualizace obecně
závazných vyhlášek.
Tomáš Němec
starosta obce

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám připomněl pár
slov o prevenci v naší obci a připomněl
některé předpisy a opatření spojené
se zimním obdobím.
Letošní léto naštěstí nebylo tak suché
jako loňský rok, ale přesto je nutno
vždy dodržovat veškeré protipožární
předpisy a opatrnosti nikdy není
nazbyt.

I přesto j sme s pre ve nt istou
SDH Lukášem Dufkou prováděli
kontroly dodržování protipožárních
opatření a předpisů po celé letní

období. Během našich kontrol jsme
se nesetkali s žádným přestupkem
a za to bych chtěl všem občanům
a chalupářům, ale i všem turistům,
kteří se pohybovali v našem katastru,
poděkovat. Tento výsledek se rovněž
projevil v klidu našich hasičů,
kteří se mohli věnovat svým rodinám.
I když jednou museli vyjet k požáru
do Adršpašských skal, ale pak již
k žádnému požáru nevyjížděli. Potom
se hasiči věnovali cvičením a soutěžím
a jedenkrát vypomohli se snesením
pacienta z nepřístupného terénu.
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Obecní úřad

Další povinností zastupitelstva
bylo projednat některé nutné kroky
vyplývající z prohlášení o vzniku
bytového spoluvlastnictví č.p. 230
a 231. V současné době zde obec
stále figuruje v postavení správce,
a tudíž musí postupovat podle daných
pravidel a stanov. Proto zastupitelé
rozhodli o zabezpečení vlastní správy
obou objektů BYT Y Radvanice
s.r.o. for mou smlouv y včetně
stanovení částky za správu majetku.
Zároveň byla stanovena majitelům
jednotlivých bytových jednotek částka
jako povinný příspěvek do společných
fondů, který vychází ze stanov SVJ.
V samotném závěru byla starostou

•

Dále nám dovolte připomenout
na začátku topné sezony, že je nutné
dodržovat vyhlášku č. 34/2016 Sb.
„O čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty“. Dle této vyhlášky je povinnost
provádět pravidelné čištění spalinové
cesty a to nejméně 3x za rok pří
celoročním provozu a 2x za rok při
sezonním užívání, a to buďto sám,
nebo kominíkem.

způsobené požárem, pokud byste ji
neměli, má to vliv na finanční plnění.
Takže, kdo tuto povinnost opomněl,
ať tak učiní co nejrychleji.
Kdyby někdo potřeboval naši radu,
není problém se na nás obrátit, rádi
pomůžeme.
Před Vánocemi se ještě jednou
ozveme a připomeneme zásady
dodržování protipožárních opatření
v období Vánoc.

Obecní úřad

1x za rok je povinnost provést kontrolu
spalinové cesty odborně způsobilou
osobou v oboru kominictví a dobře
schovat doklad o provedené kontrole.
Tato kontrola je velmi důležitá
pro likvidaci pojistné události

Milan Dufka
preventista obce

Olympiáda

Sokol Havlovice pořádal dne

5.9.2019 Olympiádu pro starší a dříve
narozené. Za naši obec Radvanice
se zúčastnily paní Milena Slavíková,
Anna Těžká, Marie Hornychová,
Jiřina Říhová, Irena Bonová, Edita
Střihavková, Růžena Makuchová
a Eva Englcová.
Všechny jsme zdárně absolvovaly
všechny soutěže, které si pro nás
pořadatelé připravili. Nejlepší ve skoku
dalekém byla paní Milena Slavíková

a paní Edita Střihavková – skočily
přes 2 metry.
Poseděly jsme při kávičce a koláči. Celé
odpoledne jsme měly pěkné počasí.
Nakonec byla vyhlášena tombola –
u nás vyhrála paní Milena Slavíková,
která též přispěla do tomboly dárky
vlastní výroby.
Těšíme se na další ročník olympiády
v roce 2020.
za všechny účastnice
Marie Hornychová
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Prodej palivového dřeva
Obecní úřad

O

bec Radvanice nabízí k prodeji palivové dříví z těžby kůrovcové
kalamity v katastru obce. Dřevo je v kulatině deponováno v dostupném terénu
u komunikace. Cena je 460 Kč/m3 včetně DPH bez manipulace a dopravy.
V případě zájmu se informujte na OÚ Radvanice.
Tomáš Němec
starosta obce

Základní škola Radvanice
Dožínky 2019

již několik let pravidelně zúčastňuje,
se letos konala v pátek 13. září
v Hradci Králové. Vyrazili jsme tam
se žáky 5.,6.,7. a 8. třídy. Cílem bylo
seznámit se s prací regionálních
zemědělců a potravinářů, poznat
krásy chovatelství a pěstitelství,
koupit si něco hezkého, najíst a napít
se připravených dobrot, což se vše
povedlo. Aby měla akce i studijní
ráz, žáci plnili úkoly a sbírali razítka
u jednotlivých stánků různých
vystavovatelů. Tyto vyplněné papírky

jsme poté odevzdali pořadatelům akce,
kteří budou losovat o hodnotné výhry.
My pro to tedy udělali maximum
a nyní už bude vše pouze a jenom
o štěstí. Odměnou za dobré chování
bylo navštívení poutě, která byla
hned vedle a kde se žáci vyřádili před
odjezdem. Na tvářích dětí bylo vidět,
že se jim výstava s poutí velmi líbila
a jejich nakoupené předměty hovořily
o tom samém.
Bc. Jan Malý
školní asistent
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Základní škola Radvanice

A kce, které se naše škola

Deník z cest aneb jak to bylo v Anglii
Pondělí- 20. květen:
Pondělní ráno začíná krví.

Základní škola Radvanice

D
Lehčí horůrek hned po probuzení.
Po příjezdu od rodin zpět k autobusu
se Standovi spustila z nosu krev.
Lépe řečeno začala téct. Valit
se proudem přímo na chodník.
Kap esníčky f ungova ly zhr ub a
stejně jako klacek na tygra. Vůbec!
Co s tím??? Tampón… „Máte někdo
tampón?“ Otázka, kterou když učitel
mužského pohlaví hlasitě pronese
do celého autobusu, zcela spolehlivě
zajistí naprostý klid. „Haló, tampón!
Potřebujeme tampón!“ Z kluků
se nikdo nehlásí a po chvíli se uvolí
jedna dívčina, od které si vymodlenou
pomůcku půjčujeme (pravděpodobně
ji už nevrátíme). Standa se dočkává
záchrany, tampon je v nose. Jsme
za kingy, jak jsme vše vyřešili.
Ouha, po pěti minutách je tampon
naskrz krvavý. Probíhá tedy druhé
kolo žádosti, které je opět úspěšně
vyhověno. Další tampon je na svém
místě a zdá se, že konečně zafungoval.
Paráda. Můžeme jet. Standův nos
je i bez rentgenu lékařsky vyřešen
a vyrážíme směr Oxford.

Vděčným konverzačním tématem
jsou zážitky a zkušenosti z předešlé
noci strávené v anglických rodinách.
Díky hlasitému projevu žáků zcela
přesně víme, kdo prolézal večer dírou
v plotu k sousedům, kdo se snažil
veškerou silou narvat do zásuvky
svou nabíječku, kdo měl problém
s pochopením splachování u toalety
(snad jej proboha vyřešil!), kdo spal
v noci na sobě s jiným žákem stejného

pohlaví nebo kdo zůstal ráno
zamčený na pokoji bez možnosti
dostat se ven. Nechyběly ani perličky
ohledně vyjadřování se v angličtině.
Namátkou alesp oň některé:
„I is at school.“ „Great dinner – a good
cooker.“ „ I drink sunar – bleee!“
Znalým určitě zacukaly koutky,
ne-li celý ústní otvor. Ostatním,
jazykovým nepolíbeným pannám
a panicům určitě poradí někdo z okolí.
C est a uc p aný m L ondý nem j e
nekonečná, alespoň výše popsané
zážitky nám dovolují zapomenout
na autobus vlekoucí se šnečím
tempem mezi stovkami a tisíci vozidly.
V takovéto zácpě by ani Gutalax
nepomohl. Ke vší smůle do nás
z boku ještě najíždí jakási pirátka
silnic a řeší se tedy její bílý asi 15ti
centimetrový oděrek na jejím černém
„střepu“ - golfu. Za tři hodiny jsme
najeli 28 kilometrů. Pěšky by to byl
slušný výsledek, na kole průměrný,
ale autobusem velmi nuzný. Chca
nechca musíme původně plánovaný
Oxford z našeho plánu vyškrtnout
a vydat se rovnou do druhého cíle
pondělního dne, tedy do filmových
ateliérů Warner bros., kde už je
připravena proslulá expozice na téma
Harry Potter.
Tam po nějaké době opravdu
dojíždíme a po nezbytné zastávce
na toaletách míříme vstříc
čtyřhodinové procházce, na které nás
čekají originální relikvie, prostory,
o b l e k y, aut e nt i c ké pře d m ě t y,
komnaty a vůbec vše možné spojené
s t í mto p opu l ár n í m r y t í ře m .
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Inu, dobře uchopená myšlenka +
skvěle zpracovaná atrakce = zlatý
důl pro všechny zúčastněné. Při
denním počtu návštěvníků v řádu
tisíců při výši vstupného kolem 40
liber se není co divit. Tady by EET
frčelo jak splašený kůň. Brilantní
podnikatelský záměr v přímém
přenosu, proč ne? Dáváme palec hore.

zachráněno, tekutiny vyloučeny,
svršky suché a nezničeny. Tak o co jde?

V rámci dodržování pitného režimu
ochutnáváme „butterbeer“, což je
sladká verze piva s pěnou. Dobré, lepivé,
ale pro jednou stačí. Jako kobylky
útočíme na obchod se suvenýry,
málokteré zboží našemu náletu
odolává. Batohy se plní kouzelnickými
hůlkami, plakáty, tričky, nápisy,
oblečením, figurkami, dalšími
kořistmi a v neposlední řadě
i známými fazolkami, kde si ve stejné
barvě smlsnete na příchuti čokolády
anebo bohužel okusíte lahodu hlíny.
Někdo jako třešinku na dortu na závěr
ještě dojíždí řízky z domova, toto
se děje na vlastní nebezpečí. Přeci jen
panuje v Anglii léto a vysoké teploty
umí s masem udělat opravdu své.
Po absolvování celé trasy uleháme
znaveni, ale spokojeni na koberci
ve foyer, který je k tomuto účelu
přímo určen. Nad hlavami nám visí
bájný drak v nadživotní velikosti.
Zaútočíme rovněž na toalety. Zde
dochází k dalšímu z celé řady
bizarních úkazů, který nebyl doposud
pozorován. No schválně – zahlédnout
na pisoáru podivně dřepící slečnu,
usilovně vykonávající potřebu,
nepatří mezi běžné zážitky. Tento
úkaz je poněkud nezvyklý, ne však
rozhodně nudný. Holt když musíš,
tak musíš. Proč ale ne, nebuďme přeci
tak konzervativně upjatí, úzkoprsí
a puritánští. Potřeba vykonána, tělo

V

Pokračování v dalším čísle.
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za redakci,
Pavel Hrubý a kolektiv
(Jan Malý) alias Zikmund
a Hanzelka z Radvanic

Základní škola Radvanice

Humor nás nikdy neopouští, jen
se občas pozastaví. Stalo se tak
v okamžiku, kdy autobusem zazní:
„Krev! Adamovi teče krev!“ Jako
by to ráno nestačilo, krve není
nikdy dost. Zjišťujeme, že Adamovi
se rovněž spustila z nosu krev. Nos
podruhé, krev rovněž. Naštěstí
zabírá obyčejný kapesník a problém
je „solved“ – vyřešen. „Nějaká krev
si na nás nepřijde! Nikdy! Nechť
si to každý zapamatuje! Nikdy!!!“
(Inšpirácia súčasnou politikou:
„Nikdy neo dstupim - nikdy!“
Autora motýle asi všichni poznáte).
V autobusu mezitím propuká davové
šílenství v podobě bolesti břich,
nadýmání, nafukování a pocitu
na zvracení. Není se čemu divit –
kila bonbónových fazolek a šílených
nápojů plných éček a cukrů začínají
působit. Bůh s námi! Bříška mažeme,
chladíme, ordinujeme vodu a hluboké
nádechy. I toto jsme s grácií vyřešili.
Autobus si to už ale bez ohledu
na krvavé závody a ukrutné bolesti
břicha z neustálého a neutuchajícího
přejídání probíhajícího
na horní palubě sviští po dálnici zpět
do Londýna, kde na nás už čekají staří
známí – rodiny, kde jsme ubytováni.
Rozeberou si nás jako hrací karty
a už se opět vezeme k nim do jejich
domovů. Koupel, večeře, popovídání
si a hurá na kutě.

Tvoření v jídelně
Školní rok začal…plány akcí

připravený další ze svých výborných
receptů. Děkujeme za váš zájem.

jsou utvořeny. I tento rok pro vás
chystáme několik, celkem tři tvoření.
Tím prvním je v měsíci říjnu podzimní
tvoření. 22. 10. v 15,00 hodin se na vás
a děti budeme těšit – paní kuchařky
s pečením, Lada a Julka s tvořením.
A co že vás čeká? Nechte se malounko
překvapit. :o)))) Společné pečení,
tvoření...

Pokud vás naše tvoření neláká,
ale i přesto máte chuť nám pomoci
rádi uvítáme jakýkoliv výtvarný
materiál na tvoření (klubíčka,
knoflíky, látky, papíry), jestli se vám
na vaší zahrádce urodilo přeci jen více
dýní, nebo květin k sušení, moc rádi
využijeme k výzdobě prostor jídelny,
školní družinky nebo školy. Děkuji
za vaši ochotu.

Základní škola Radvanice

Vstupné dobrovolné – slouží ke koupi
dalšího výtvarného materiálu. Ke kávě
peče paní Hořanská, která má již

A

Julie Burdychová

Naše okolí (Dnes o květinách)

T řicet

let od sametové
revoluce, neustále obklopováni
jakousi demokracií, kterou
si stejně každý uchopí podle svého,
mě nikdo nepřesvědčí, že je nám
opravdu jedno, jak vypadá naše
okolí, jak se chováme. Děkuji všem,
kteří procházíte okolo školní družinky
a kteří si všímáte rozkvetlých oken
a truhlíků. Na jaře jsme získali již
druhým rokem sponzorským darem
sazenice květin a bylin od pana Mečíře,
cibule od pana Křečka z Chvalče.
Děti nakreslily poděkování. I letos
vyfotíme a pošleme výsledky panu
Mečířovi a na jaře budeme opět žádat
o dar v podobě květin.

nám někdo pomohl sklidit dýně
i to na děti působí, musela jsem jim
vysvětlit, že to prostě někdo udělal
a věřím (možná bláhově), že děti
z družinky to neudělají, protože ony
pěstovaly a pozorovaly, jak nám
dýně rostou. Na jaře nám někdo
pomohl sklidit tulipány, snad vám
udělaly ve váze třídenní radost,
zatímco by dělaly radost nám všem
mnohem déle. Nu což…, tak to
zkoušíme a budeme zkoušet dál…
Tak jako se neúnavně děvčata starají
o záhony okolo Jáchymovkých domů
a neříkejte, že když okolo procházíte,
že si nevšimnete. Milé paní, děkuji
Vám za Vaši snahu.

Proč? Protože jsem přesvědčena,
že každý prostor, který to snese,
můžeme zkrášlit, můžeme zpříjemnit
den komukoliv okolo nás. Malým
i velkým. Bylinky jsou vysazeny okolo
plotu školního pozemku. Vloni

Děkuji manželům Č eřovským,
kteří mi celé parné léto pomáhali
zalévat květiny u družinky.
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Julie Burdychová

SDH Radvanice

N

Hasiči na Lipně

Z rodil

nám byl odměnou po vystoupání
stezky. Celé odpoledne jsme trávili v
„Království lesa“, kde jsme se vyřádili
na t ramp olínách, pr ů le zkách,
houpačkách a dalších atrakcích. Sešli
jsme sjezdovku, u autobusu jsme
se odměnili kuličkovou zmrzlinou
a se západem slunce jsme se přemístili
do kempu, postavili si stany, navečeřeli
se a spokojeni šli spát. Ráno jsme
v klidu posnídali a nastoupili jsme
zpáteční cestu domů.

se nápad. Mladí
hasiči si vzpomněli, že jsme letos
nebyli nikde na výletě jako každý rok.
Navrhli výlet a my dospělí jsme jej
zrealizovali. Společný výlet mladých
hasičů a hasičů velkých se uskutečnil
za podpory SDH Radvanice a obce
Radvanice poslední prázdninový
v í k e n d . Ta k o v é p o d ě k o v á n í
za uplynulou sezónu a vlastně
i zahájení té další.

Počasí nám přálo. Náš první společný
výlet se vydařil. Už teď se těšíme,
kam pojedeme za rok.
vedoucí hasičského kroužku

Šedesátky v Radvanicích

V sobotu 7. září se měly

Schatzlerové za báječné palačinky,
které nám připravila. B ohužel
i taková rozhodnutí jsme z důvodu
bezpečnosti dětí nuceni dělat.

uskutečnit v pořadí páté šedesátky
v Radvanicích. Bohužel z důvodu
nepřízně počasí jsme tuto soutěž
museli zrušit. Děkuji hasičům,
že soutěž připravili. Děkuji paní

Burdych Rotislav
starosta SDH

Kroužek mladých hasičů
K roužek

probíhají každé pondělí u hasičské
zbrojnice od 16,00hodin. Nebojíšli se zapojit do týmového sportu
a i se učit, jak pomáhat druhým, jsi
vítán!!!
Těšíme se na Tebe.

mladých hasičů
začal již pracovat. Hledáme nové
kamarády do týmu. Nabízíme
všestrannou sportovní činnost,
kloubenou požárním sportem,
spojenou s činností dobrovolnickou
a zájmovou. Sportujeme, hrajeme
si i se učíme. Pravidelné schůzky

Julka, Mirka, Dominik, Vašek
a hasiči SDH Radvanice
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SDH Radvanice

V pět hodin ráno jsme vyrazili
na Lipno. Dlouhá cesta autobusem
byla v okamžiku prvního pohledu
na Lipno zapomenuta. Sedačkovou
lanovkou jsme vyjeli na „Stezku
kor u nam i st romů“. Ná d he r ný
výhled do všech světových stran

Jestřábí Jezdci

Desátý ročník „Jestřábí motopárty“
Po

hrát až do konce. Kapely, zvukař, vše
je objednáno a s tím se nedá nic dělat.
Nepomůže ani nahlížení do chytrých
telefonů na aplikaci „meteoradar“,
počasí je prostě počasí.

Jestřábí motopárty

krátké odmlce jsme
se rozhodli uspořádat jubilejní
desátý ročník „Jestřábí motopárty“.
Pro tuto svoji stěžejní akci máme již
od počátku určené datum a tím je
první zářijový víkend. Tentokrát nám
to vyšlo na 6. – 8.9.

I

Tato nepřízeň počasí měla velký
vliv na odpolední spanilou jízdu,
kdy nás na obvyklou vyjížďku
vyjíždělo dvanáct /dovolím
si tvrdit vzh le dem k p o časí/
skalních motorkářů. Projížďku jsme
absolvovali narychlo. Motorkářsky
řečeno: „Jeli jsme kolem komína“.

Letošní motopárty předcházely
dlouhodobé přípravy hlavně v podobě
vybudování pódia pro vystupující
kapely. Postavili jsme stabilní
pódium, které by do budoucna mělo
sloužit i pro obecní účely.

S velkými obavami jsme očekávali
večerní vystoupení kapel. Počasí
se naštěstí začalo trochu umoudřovat
a přestalo k večeru pršet. V konečném
výsledku vzhledem k návštěvnosti
ve čer ní ho prog ramu lze ř íci,
že vzhledem k počasí skutečnost
předčila očekávání. Přišlo nás
navštívit a pobavit se pár motorkářů
a příznivců i z okolních měst a obcí.

Po téměř týdenní dř ině lidí,
kteří po práci ve svém osobním
volnu k večeru a o víkendu přišli
a přiložili ruku k dílu, nastal ten
den „D“. Začalo to pátkem, kdy jsme
ještě do otevření areálu v 18,00 hod
dolaďovali nedostatky a drobnosti.
Pátek jsme pojali jako posezení
při reprodukované muzice spíše
v komorním duchu. Docela nás
překvapilo, že jsme kolem deváté
večer přivítali dva motorkáře až
od Olomouce. Zbytek večera jsme
poseděli při dobré repro muzice.

V pr ůb ěhu s ob ot ní ho ve čera
v ystoupily tři kapely. Pr vní,
která se snažila rozehřát hosty,
s e j m e n o v a l a S Y M M E R YA
z Pardubicka. Po jejich vystoupení
na pódium nastoupila jedna z našich
radvanických stálic skupina SALIERI
a sobotní večer dohrávala zábavová
kapela IRONICK z Broumova.
S nazvučením, naším pomalu dvorním
zvukařem Jirkou Gennertem, to vše
ladilo v perfektním souladu a i přes
chladné počasí se návštěvníci bavili.

Nemilé překvapení nás čekalo
v sobotu ráno. To, co je noční můrou
pro organizátory akcí pod širým
nebem, se dle předpovědí počasí
stalo. Od časných ranních hodin
celý vybudovaný areál skrápěl docela
vydatný déšť a hlavně – znatelně
se ochladilo. Jak se však říká,
karty jsou rozdány, a proto se musí
9
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Smekám
před
všemi,
kteří se účastnili příprav, kteří vše
zajišťovali organizačně, jak motorkáři
nebo nemotorkáři, byla to pořádná
dřina a spousta hodin práce. Ještě
jednou všem velké díky.
A co závěrem, budeme se těšit
na příští ročník, snad k nám bude
počasí shovívavější.

OBEC RADVANICE,
GEMEC - UNION a.s.,
MC LAK MOTORSPORT CENTRUM,

Jestřábí motopárty

Tak nějak takhle i přes nepřízeň
počasí probíhal jubilejní desátý
ro č n í k „ Je s t ř á bí m ot op ár t y “.
Děkujeme touto cestou všem skalním
motorkářům, kteří absolvovali
odpolední spanilou jízdu. Děkujeme
všem návštěvníkům večerního
vystoupení kapel. Poděkování
patří všem výše uvedeným kapelám
a zvukařovi. Nemalé poděkování opět
patří i sponzorům:

AUTODÍLY NA POLSKÉ,
REST.TU, s.r.o.,
CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

za motoklub Jestřábí jezdci z.s.
prezident Štefan Krajniak

Pension Radvanice

C
V

Léto u nás

v rámci Trutnovského hudebního
léta u Uffa . O campu, jeho průběhu
i závěrečném koncertu jste se mohli
dočíst i v Krkonošských novinách,
rozhovory byly vysílány i v Českém
rozhlase Hradec Králové.
Dále u nás proběhla soustředění

Děti se za pomocí profesionálních
zpěváků ( Kamila Nývltová, Renáta
Drosler, Jan Bendig, Patrik Stoupa
) a tanečníků divadla v Karlíně
učily základům zpěvu a tance.
Byl pro ně připraven zajímavý
program včetně workshopů, letního
kina (díky zásahu vyšší moci a počasí
přesunutém do víceúčelového sálu),
výletu do dolu Bohumír v Jívce,
opékání buřtů s country kapelou,
pletení copánků ...... Na závěr campu
se konalo vystoupení všech účastníků
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P M s p or t ov n í a k a d e m i e
s trenérkou Petrou Dočekalovou
Kadlecovou – mistryní světa
a několikanásobnou mistryní
Evropy a České republiky ve
fitness, bodyfitness a kulturistice
a jejím manželem Markem
– kulturistou a kaskadérem

•

Daitoryu – škola bojových umění
z Pardubic s Radkou Voříškovou,
která byla třetí na Evropském
poháru dorostenců v Polsku
a druhá na Mistrovství republiky

Léto u nás

ne děli 7.7. u nás
v Pensionu začal týdenní pobyt dětí
– Camp Česko zpívá 2019, pořádaný
Taneční školou Bonifác z.s. ze Rtyně
v Podkrkonoší s ředitelkou soutěže
Česko zpívá Ivetou Nývltovou
a patronkou této soutěže pro začínající
zpěváky a tanečníky, zpěvačkou
Kamilou Nývltovou.

•

Léto u nás

•

•

•

E

rock and rollový klub Alfa,
který s námi pravidelně každý
podzim pořádá (tento rok již
šestý ročník) mezinárodní
závody v akrobatickém rock and
rollu White cup

přátelská utkání s našimi dětmi
z FK Baník Radvanice
Jsem hrdá na to, že si tyto sportovní
kluby vybraly náš Pension, byly
s našimi službami spokojeny a mají
rezervace i na příští léto. Zároveň
děkuji všem našim zaměstnancům
a brigádníkům, že nám pomohli opět
náročnou sezonu zvládnout.

taneční klub KAT Zbraslav pod
vedením manželů Šerákových,
za asistence našich předních
tanečníků Andrey Třeštíkové (Star
dance), Martina Houšky, Josefem
Kučou a Danielou Šerákovou
3.místo na Grand Prix Teplice),

O akcích, které budeme pořádat
do konce roku 2019, se dozvíte
na našem Facebooku nebo z plakátů.
Děkujeme za přízeň.

AIKIDO HRADEC KRÁLOVÉ
s trenéry Jaroslavem Bitarovcem
( trenér roku Hradec Králové)
a Oldou Tamášem ( ředitel
Východočeské televize)
FK Dukla Praha a mnoho
dalších fotbalových klubů,
které si v průběhu léta zahrály

Petra Spitzerová
Pension a restaurace Radvanice
a VOX Radvanice z.s.

Jak se peklo probouzí

Jak se peklo probouzí

Měděný důl Bohumír zve

Akce je podpořena Královéhradeckým
krajem a obcí Radvanice. Velké díky
patří také pekelným sponzorům:
Rest TU s.r.o., Na Hranici s.r.o., Šolc
Konstrukce, Techko CZ, Wimmar
s.r.o., Citron Group Elektro s.r.o.,
a další.

všechny hodné, ale především ty
hříšné děti na prohlídku pekla. Pána
pekel Lucifera bude možné navštívit
v termínech od 19. 10. do 3. 11. 2019
(vždy o víkendech).
V minulých ročnících měly děti
možnost zavítat do čertovské školy,
koup elny, věštír ny, p okojíčku
a především do pekelného sálu
k Luciferovi, kde se nachází i pověstná
Kniha hříchů!

za Luciferovu kancelář
Květa Jirmanová

O tom, co si čerti pro děti připravili
letos, se přijďte přesvědčit.
11
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU

Co do těchto kontejnerů nepatří:
- Elektro spotřebiče (ledničky, pračky, televize atd.),
- Nebezpečný odpad (pneumatiky, autobaterie atd.)

Co do těchto kontejnerů patří:
- Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům
a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou
kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o: nábytek, koberce,
sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly
apod.

Jednotlivá stanoviště kontejnerů:
➢ autobusová zastávka (naproti bývalé poště)
➢ Jáchymovské domy
➢ bývalá obecní kotelna, prostor za čp. 173
➢ u místní ZŠ Radvanice směrem k sídlišti
➢ u kontejnerů na odpad na návsi ve Slavětíně

Kontejnery budou občanům k dispozici po celou dobu víkendu.

Od pátku 25. 10. 2019 do neděle 27. 10. 2019 budou po obci Radvanice
rozmístěny kontejnery na objemný komunální odpad.

8,00 hod. areál bývalého dolu Kateřina (garáže)
9,00 hod. Jáchymovské domy
9,30 hod. před ZŠ Radvanice
10,15 hod. u kontejnerů na odpad na návsi ve Slavětíně

26. 10. 2019 proběhne v obci Radvanice svoz nebezpečného odpadu
Časy a stanoviště sběru:
-

Uvedené časy jsou orientační vzhledem k množství a náročnosti
sběru na jednotlivých stanovištích.
Další možnost odevzdání nebezpečného odpadu je v pátek 25. 10. 2019
v areálu bývalého dolu Kateřina (garáže), kdy je možno předat tento odpad
pracovníkům obce od 13,00 do 17,00 hod.
V rámci mobilního svozu pracovník TT přebírá od občanů tyto druhy odpadů:
➢ 20 01 13 Rozpouštědla - technický benzín, ředidla atd.
➢ 20 01 14 Kyseliny - kyselina sírová, akumulátorová atd.
➢ 20 01 15 Zásady - čpavek pro domácí použití, Louh sodný pro domácí použití atd.
➢ 20 01 17 Fotochemikálie - Chemie pro minilaby, CP-48HVII atd.
➢ 20 01 19 Pesticidy - prostředky určené k hubení rostlinných a živočiš. škůdců atd.
➢ 20 01 26 Olej a tuk
➢ 20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
➢ 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky-autokosmetika, desinfekce atd.
➢ 20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva
➢ 20 01 33 Baterie a akumulátory
➢ 20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
➢ 20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky.
➢ Pneumatiky (osobní bez disků)
➢ Obaly obsahující zbytky nebez. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
➢ Absorpční činidla, filtrační materiály čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami.
Zpětný odběr, ostatní odpady, které odebereme:
➢ zářivky, výbojky
➢ ledničky, mrazničky
➢ rádia, vysavače, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, televizory atd.
➢ ostatní malé i velké domácí elektrické spotřebiče

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEBUDOU PRACOVNÍKEM TT PŘIJATY!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY MIMO DOHODNUTÁ STANOVIŠTĚ NEBUDOU
ODVEZENY.

Upozornění:
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, zářivky
budou odebírány jako zpětný odběr, nikoliv nebezpečný odpad. Proto je
prosím nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti!
-
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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
ve čtvrtek 17. října
od 6.30 hod - 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 •
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Září
Havlík Václav
82

Ševcová Rozalia
81

Havlíková Věra
80

Barková Božena
70

Köhlerová Anna
70

Vlček Jiří
60

Riedl Oldřich
50

Těžký Bohuslav Švadlenka Václav Kubeček Václav
70
65
60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby Říjen 2019
Dne 17 a 18.10.2019 nebudou v provozu naše ordinace.
Omezení ordinační doby také naleznete na www.venkovskylekar.cz
V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10.10.2019
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