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Obecní úřad

se vrátíme
k minulému jednání zastupitelstva,
které proběhlo 26.9.2019. V tomto
článku si připomeneme krátce body
jeho programu.

•
•

Zastupitel pan Milan Dufka přednesl
v úvodu zprávu preventisty obce
a preventisty SDH o průběhu
provádění j ejich prot ip ožár ní
preventivní činnosti v souvislosti
s předcházením vzniku požárů.
Jejich dobrovolnou činností, kterou
se snaží ochránit nejen obecní
majetek, nebylo shledáno žádné
porušení předpisů. Následovala
zpráva velitele JSDH Radvanice pana
Lukáše Dufky, který shrnul činnost
jednotky za říjen 2018 až září 2019.
Jednotka v tomto období zasahovala
celkem v 15-ti případech. Za tuto
veškerou dobrovolnou činnost, tzn.
preventivní, zásahovou a samozřejmě
i výchovnou při práci s mládeží,
patří velký dík všem.

projednání rozpočtového
opatření č. 8/2019,
smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene
pro ČEZ Distribuci, a.s.
pronájmu nebytových prostor
v č.p. 25, kam se opět vrátilo
tetovací studio.

Na závěr přednesl starosta zprávu
o činnosti úřadu:
•
•

•
•

Podstatným bodem zasedání bylo
proj e d nán í d arov a c í s m l ouv y
na převod majetku z vlastnictví České
republiky - Palivového kombinátu
Ústí, státní podnik do vlastnictví obce
Radvanice. Je to již třetí verze smlouvy
za posledních 5 let, která by měla
vyřešit záměr obce získat majetek
po likvidaci dolu Kateřina I. Tato
kauza se vleče již 10 let a stále není
rozhodnuto. Jsme však přesvědčeni,
že po návštěvě ministerských úředníků
v rámci výjezdního zasedání dozorčí
rady PKÚ s.p. v Radvanicích, se snad
již hnou pomyslné ledy. Zastupitelstvo
návrh darovací smlouvy jednohlasně
schválilo.

•
•
•
•

proběhla schůzka s PKÚ a dozorčí
radou, informace byla podána
u projednání darovací smlouvy,
v řešení je pojistná událost,
opravy střech s pěnovou izolací
se pravděpodobně přesunou
do jarních měsíců, důvodem je
nepřízeň počasí,
pasport místních komunikací
a veřejného osvětlení bude nutno
po jejich dokončení projednat
a schválit,
přeložka vodovodního řadu
v křižovatce směr Kateřina I,
hasičská zbrojnice je vzhledem
k četnosti oprav pojata jako nutná
investice z důvodu havarijního
stavu a tudíž bude provedena
v nejbližším termínu, jedná
se o přeložku 80 m v hodnotě cca
150.000 Kč,
v termínu 25. – 27. 10. 2019
prob ěhne svoz obj emného
a nebezpečného odpadu,
probíhají práce na zprovoznění
aplikace City App,
proběhne realizace obecně
prospěšných prací pracovníka
pro obec,
dojde k podpisu SOD s vybraným
dodavatelem na sanaci hrubého
přečištění ČOV.

Mezi různé body patřilo projednání:
•

Tomáš Němec
starosta obce

vydání příkazu k provedení
inventur,
1

Výzva k zaplacení místního
poplatku za odpady
O becní

b) fyzická osoba,

úřad Radvanice
upozorňuje občany, že místní poplatek
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
měl být uhrazen do 30.09.2019.

která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu, má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti
na p ok ladně Ob ecního úřadu
Radvanice nebo převodem na účet
obce Radvanice č. 1303692379/0800
pod variabilním symbolem, který Vám
na požádání sdělíme.

A
a) fyzická osoba,

Sazba poplatku činí 550 Kč za osobu/
rok.

1. která má v obci trvalý pobyt
2. k t e r é b y l p o d l e z á k o n a
upravujícího pobytu cizinců
na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,

Vyzýváme proto občany, kteří ještě
poplatek neuhradili, aby tak učinili
nejpozději do 30.11.2019.
V případě neuhrazení poplatku
do 30.11.2019 bude vystaven platební
výměr, který bude exekučně vymáhán.
Uhrazením dlužného poplatku
je možné se vyhnout navýšení
stávajícího poplatku a dalším řízením
spojeným s vymožením poplatku.

2

Tomáš Němec
starosta obce

Obecní úřad

V případě prodlení mohou být
poplatky dle vyhlášky navýšeny
platebním výměrem až na trojnásobek.
Na základě Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a o d s t r a ň ov á n í k omu n á l n í c h
odpadů s účinností od 01.01.2013,
jsou povinni platit:

Tuktejnery

Obecní úřad

zdravého stravování se ve většině
domácností stále více a více rozrůstá.
Smažení na oleji ale zatím stále zůstává
jedním z nejoblíbenějších způsobů
přípravy pokrmů. Koneckonců,
třeba takový langoš na výletě může
mít pro některé lidi až nostalgické
kouzlo. Snad nejhorší, ale bohužel
stále také nejběžnější variantou,
kte rou mů ž e me p o usma ž e ní
řízků na nedělní oběd zvolit, je ta,
že olej z pánve vylejeme do záchodu,
umyvadla či kuchyňského dřezu.
Že se to tak dělává již od pradávna?
Možná … ale doba se mění…
Kdo d áva l př i ho dině f yzi ky
pozor, jistě bude vědět, že olej
i voda se nikdy „kamarádit“ nebudou,
prostě se nesmíchají. Olej bude
plavat, na rozdíl od Titanicu, vždy
na hladině. Navíc se však olej ještě
zpevní, ztuhne a začne tak postupně
ucpávat kanalizaci. A olejem ucpaná
kanalizace je něco, co byste nechtěli
vidět, natož pak čistit. Úklid takto
zanesených kanalizací je nejen
fyzicky, ale i finančně velmi náročný.
Jaký je tedy správný postup pro třídění
jedlých olejů z domácnosti? Vychladlý
olej vylejeme z pánve do vhodné
nádoby, např. do PET láhve, a po jejím
naplnění ji odneseme do nejbližší
sběrné nádoby – „tuktejneru“.
Zamyslete se nad tím při dalším
smažáku. Třiďte odpad – má to smysl.

O

d 1. 1. 2020 mají
obce povinnost zajistit oddělené
soustředění jedlých olejů
a tuků od občanů, proto i v naší obci
nalezneme od listopadu tohoto roku
nádoby určené výhradně pro jedlé
oleje a tuky. Tyto nádoby budou
umístěny u Základní školy Radvanice
a u prodejny „Smíšené zboží Marcela
Krajniaková“.
Téma třídění a recyklace přepáleného
oleje si většina lidí spojuje zejména
s Vánocemi. Ne nadarmo jsou
Vánoce, a zvláště pak doba povánoční,
tak trochu strašákem pro kanalizační
služby ve větších městech.
S problematikou třídění použitého
oleje se však potýkáme celoročně
a to navzdory tomu, že popularita

Mgr. Petra Királová
místostarostka obce
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Konec staré rozhledny na Žaltmanu
V

A ž b u d e t e č í s t t y t o ř á d k y,
rozhledna již nebude stát a budeme
doufat, že příští rok bude stát nová
rozhledna.
Milan Dufka

Obecní úřad

I když počasí nám vyloženě nepřálo,
přesto účast nebyla tak špatná.
Na závěr starosta Malých Svatoňovic
Vláďa Provazník provedl symbolický
řez spoje rozhledny. Poté jsme
s e rozešli a jako přip omínku
přikládám pár fotografií.

sobotu 5.10. 2019
se uskutečnil p oslední v ýšlap
na starou rozhlednu, kde jsme
se po 52 letech fungování rozhledny
symbolicky rozloučili. Kromě fandů
rozhledny se zúčastnili zástupci
obcí Malé Svatoňovice, Radvanice
a města Rtyně, kteří pronesli pár slov
k přítomným a rovněž promluvil
o výstavbě rozhledny Jirka Holubec
z Malosvatoňovického učiliště jako
pamětník výstavby v roce 1966-1967.

Základní škola Radvanice
Deník z cest aneb jak to bylo v Anglii
Úterý - 21. květen:
R áno snídaně, svačina

na cestu (pro změnu další sandwich
s něčím – ne zrovna delikatesním
máslem, kouskem šunky a nezbytnými
brambůrkami – výživoví poradci
by spřádali hromadnou žalobu).
Toasty ke snídani, svačince, obědu,
odpolední svačině i večeři. Pořád
na nás čekají a jsou tu s námi. Toasty
všeho druhu i vyznání. Nemůžeme je
už ani vidět, ani cítit a chuťové pohárky
se nám z nich kroutí a my se tváříme
jak potácející se Miloš Zeman
při „viróze“ nad korunovačními
klenoty. Scházíme se opět u našeho
autobusu. Copak nás zde čeká? Krev?
Či nějaké jiné překvapení? No jistě!
A ne ledajaké! Náš starý známý
Standa přichází se slovy: „Podívejte,
pane učiteli, co se mi tady udělalo přes
noc!“ Trochu se bojím, co kde vyrašilo.
4
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Koukám, koukám a nevěřím svým
očím. Na ušním boltci se rýsuje obří
puchýř velikosti hroznového vína či
půlky piškotu naplněný tekutinou.
Paráda, tak to jsme tu ještě neměli.
Standa is a really lucky boy! Pomalu
nám dochází, co se stalo… Jelikož
Standa si nechal před doslova pár
dny výrazně zkrátit své dlouhé vlasy,
měl obnažené uši. Uši, které nikdy
nebyly na slunci, nikdy se neopálily,
nikdy neodstúpily! A tak se spálily.
Na ostrém slunku, bez ochranných
krémů bylo jen otázkou času, kdy se tak
stane. A stalo se tak velmi rychle,
během jednoho dne. Provádíme
tedy léčbu – obalení ušních boltců
vatovými tamponky na odličování,
které k uším ukotvujeme leukoplastí.
To by mělo chránit puchýře a zabránit
jejich poškození a infikování. Standa
je vyřešen, spokojen, my jako dozor
rovněž. Uši ochráněny a věřte nebo
ne, toto provizorní řešení zranění

milému Standovi vydrželo od úterního
rána až do předání do rukou rodičů
v Radvanicích ve čtvrtek pozdě
odpoledne.
Nic už nám nebrání v tom vydat
s e n a v ý l e t d o př í m oř s k é h o
lázeňského letoviska Brightonu.
Na úvod stoupáme na Brighton View
Tower, což je originální rozhledna
ve výši 183m. Výhled na celé město
spolu s částí oceánu je impozantní.
Někdo nervózně hledá v batůžku
Kinedryl. Než jej polkne, přesouváme
se k Brighton Pier – což je molo,
na kterém se nachází obchody,
restaurace, občerstvení, suvenýry
a také zábavní parky. Nu protože
zábava musí být vždy a všude,
necháváme se našimi žáky ukecat
a kupujeme lístek na horskou dráhu.
Ta vypadá i při pohledu zblízka
zcela neškodně, lehčí varianta labutí
nebo řetízáku, prostě zívačka. Zdání
však klame. Pokouším se naši jízdu
zachytit na video, ale po zhruba 30ti metrech pomalé jízdy se řidič asi
zbláznil. Mám co dělat, abych foťák
vůbec udržel v ruce. Na cedulích psali
něco o zákazu mobilů, foťáků atd.,
ale znáte to… zakázané ovoce chutná
nejlépe. Takže hukot, cvrkot, nic
pro slabší povahy. Tady by ani Kinedryl
nepomohl. Žaludek průběžně mění
pozice v těle. Je to zběsilá jízda plná
zatáček, změn směru a obrovského
přetížení. V pr ůběhu svištění
vzduchem zaznívají věty jako: „Že
jsem do toho lezl!“, „ Já chci domů!“,
„Mamíííííí!“ a jiné. Po přežití slušně
poděkujeme žákům za skvělý nápad
a odcházíme na oběd – výtečnou rybu
se zeleninovým salátem a smaženou
variaci mořských potvůrek. Ještě
aby tak přímo na moři měli rybí prsty

Základní škola Radvanice

D
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nebo pangase. Jídlo je to však čerstvé,
výtečné a v kontrastu s celkovým
stylem chudší anglické kuchyně
opravdu ojedinělé. Má chuť, styl, vůni
a je prostě vidět, že kuchař si s ním
opravdu vyhrál. K tomu všemu ještě
ten zážitek, že jíte na čerstvém letním
mořském vzduchu za řevu racků
a šumění vln…
I kdyby na mě
čekala Penelope u pobřeží, neodtrhl
bych se od té dobroty – toť lehký citát
pro dokreslení atmosféry. Tak moc
se do stravy zažereme, že přicházíme
s mým kolegou o něco později na sraz.
Zdá se to až bizarní, ale v těchto dnech
zuřily v Česku povodně, zatímco my
jsme trpěli pod horkým anglickým
sluncem. Svět se zbláznil - a my s ním.
Po návštěvě mola přichází vycházka
do centra za nákupy. Primark, který je
běžným obchodem, jakých jsou v ČR
desítky. Takko, Tesco, Orion – zhruba
taková novinka a pecka. Na někoho
ale působí jako zjevení, modla a chrám
blaženosti. Výsledkem řádění jsou
nacpané tašky opravdu vším možným.
Máme nakoupeno a nezbývá, než
se vyfotit s taškami u moře. Budou to
obrázky jak od Pabla Picassa…
Brighton si nás získal a my jej. Jediný
Vítek na toto místo asi nemá mít zcela
dobré vzpomínky. Přichází totiž při
cestě autobusem zpět se slovy: „Já
jsem ztratil mobil.“ Jak se později
ukázalo, mobil ležel zapadlý v sedadle
autobusu. Story podobná Lukášově
kšiltovce a botám. Jedeme dál. Někteří
další z nás pocítili na vlastní kůži sílu
anglického slunce (tentokráte bez
puchýřů), jiní otestovali kapacitu
svých fotoaparátů a čísla jimi
pořízených fotografií se zastavila
prozatím na cifře 1128. Slušný to
počin. Jen tak dál a houšť!

Ani si v buse neschrupneme a už na nás
opět čekají anglické rodiny, které nám
znovu poskytnou přístřeší a stravu.
Než se k nim však rozprchneme,
absolvujeme ještě jeden zážitek
s nejmenovaným žákem. Ten se i přes
opakovaná upozornění rozhlížel při
přecházení silnice nejdříve vždy vlevo,
tak jak byl zvyklý z Česka. V Anglii
ale toto uděláte pouze jednou. Pak už
je to o štěstí. V domnění, že zleva je to
dobré, vstoupíte do vozovky, zatímco
vozidlo přijíždí zprava. Dobrý chaos,
že? Takže Češi a spol. se v Anglii
zcela bezpečně poznají podle jakéhosi
tenisového rozhlížení před vstupem
do vozovky. Levá, pravá, dvakrát levá,
ještě jednou pravá – a jdeme!

krémy. Zatímco v naší domovině
se kvůli silným dešťům téměř
uzavírají dálnice a nahrazuje je lodní
doprava, v Anglii stále pere slunko a je
nádherně. Dobře jsme si to vybrali,
že? Krém se nakonec podaří sehnat
a žáky, kteří se vyznačují začervenalou
pokožkou, bez diskuze mažeme.
Slunko je prevít, jak už říkával
Buhůš. Krém nám vystačí na většinu
autobusu a můžeme tedy vyrazit,
tentokráte opět do Londýna.

Večer a noc v anglických rodinách
zvládáme úspěšně, pokonverzujeme,
pojíme a pospíme. Je však ještě
potřeba během poslední noci zde,
poslat pár řádků a fotek kolegům.
Měníme si mezi sebou tedy snímky
a odesíláme je spolu s krátkým textem,
když vtom zjistíme, že se někomu
smazaly veškeré fotky a videa z mobilu,
který ukládal střípky vzpomínek
po dobu zhruba dvou a půl let od doby,
kdy byl pořízen a vlastněn… Po asi
20 sekundách rozdýchání a smíření
se s osudem je vše hozeno za hlavu
se slovy: „Vše mám ve své paměti
a tam si to i nejkrásněji uchovám.“

Korzujeme kolem London Eye,
krmíme holuby a veverku, svačíme
a už nás čeká opět 4D produkce a poté
téměř hodinová vyjížďka prosklenými
kopulemi nad celým Londýnem.
Paráda. Pro slabší povahy konečně
poslední stoupání. Z výšky vidíme
proslulý Big Ben (nyní v rekonstrukci),
Parliament, Buckinghamský palác
(sídlo královny) a řeku Temži.
K těmto místům se vydáváme
i osobně, během procházky centrem.
K tomu všemu stíháme sledovat
další přímé přenosy z hokejového

Středa - 22. květen
a čtvrtek - 23. květen:
N a r á n o j e p l á n ov á n

budíček již v 5,30, jelikož 6,45
máme sraz u autobusu a čeká nás
Londýn podruhé. Po tamponech
marně po buse sháníme opalovací
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V

Namazáni, odpočati, vymydleni
a vyvoněni se vrháme do víru
velkoměsta, přímo do tlačenkového
metra. Jestliže před pár dny to
byla tlačenka, tak teď je to masakr
motorovou pilou! Lidé nalepení
u sebe, na sobě, snad i v sobě. Opět
neuvěřitelná koncentrace obrovského
počtu osob na jednom místě. Tak tak
ji zvládáme a rádi vystupujeme opět
v centru. Předtím se však na chvilku
malá skupinka osadníků ztrácí, velmi
stresovou situaci zvládáme jako
páni. Shlukujeme se, každý dostane
pokyn a po pár minutách se opět
připojujeme k našemu více jak 70-ti
člennému gangu.

Základní škola Radvanice

mistrovství světa a držíme palce
našim klukům. No není to úžasné
vidět u Tower Bridge naživo další
právě vstřelený gól proti Švýcarům?
Tentokrát Řepík! Po odpočinku
v parku a návštěvě Trafalgarského
náměstí sháníme během rozchodu
u Piccadilly Circus, což je další
z atraktivních míst v Londýně,
p osle dní dáre čky a suvenýr y.
Dokupujeme nedokoupené, fotíme
nevyfocené a užíváme si poslední
chvíle v Londýně. Ty jsou završeny
plavbou lodí zpět k O2 aréně.

pomocí, a tak to dobře dopadlo.
Během filmu Spiderman pomalu
tuhneme a usínáme. Poslední
k o m p l i k a c í j e Ad a m ů v k r k ,
kdy v něm má jako v polepšovně,
až z toho přestává i mluvit. Zkušená
zdravotní sestra (spíše zdravotní
bratr) vytahuje ze své cestovní
brašničky další zázračné poklady a to
Stopangin a Stoptussin, které skvěle
zabraly. Spíme jako Růženky, až
nás ze snů budí hlas řidičů: „Vítejte
zpátky v Česku!“ Tleskáme a zpíváme,
povídáme a vzpomínáme, zkrátka
si užíváme i ty úplně poslední chvilky
našeho zájezdu. A když kolem 17
hodiny přijíždíme do Radvanic,
můžeme si říci: „Stálo to za to!“
Opravdu! Rozhodně!

U autobusu nám čekající řidiči
nachystají teplé párky a drobné
občerstvení. Žáci kupují i čerstvé
lesní plody, a tak tu máme závěrečný
piknik. Posilněni a vybaveni na cestu
voláme „Ahoooooj!“ a vyrážíme směr
rodná hrouda. Ještě převléknout
do pohodlného, navonět, očistit
a nachystat se na 23 hodin dlouhou
cestu. Míříme do přístavního města
Folkestone, odkud se Eurotunelem
přesouváme pod mořským dnem
do Francie. V dobytčím vagónu,
do kterého jsme se s autobusem
na centimetry vešli, přichází již
poslední cestovní problémy v podobě
ukrutné bolesti břicha a podbřišku.
Dohodli jsme se, že operaci ještě
odložíme a i přes neustálé rady všeho
druhu prosazujeme svou a aplikujeme
opět zázračný Francův nápoj a poté
zabalit dotyčnou do deky, aby bříško
bylo v teple. Léčba zabrala až tak,
že Terka asi po hodině držela v ruce
mnou viděný největší čokoládový
kornout, který kdy šlo vyrobit. Až
doma se zjišťuje, že v dutině břišní
se nachází jakási cysta, která dělá
neplechu. Stáli při nás možná všichni
svatí a trocha štěstí spojená s rychlou

A

Závěrečné slovo
J. Malého
P ři zpětném zamyšlení

a ohlédnutí se, mi ihned naskočí slzy
dojetí do očí, když si uvědomím,
jak dlouhou cestu jsme zvládli
(projeli jsme Českem, Německem,
Niz oz emskem, B elg ií, Francií
do Anglie a zase zpět), co vše jsme
viděli a především a hlavně že jsme
se VŠICHNI živi a zdrávi navrátili.
By l to opravdu de ch b eroucí
zážitek se vším všudy. Pavel Hrubý,
jakožto organizátor a mecenáš
celé akce, zasluhuje srdečný dík,
který mu můžeme vysmeknout a to
jak za celkové zajištění zájezdu, tak
za to, jaký prostě a jednoduše JE
a chová se.
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Závěrečné slovo
P. Hrubý
D ovolte mi závěrem

N
pár
osobních vět. I když zájezd sám
o sobě se rodil poměrně ztěžka, jsem
rád, že nakonec vše dobře dopadlo.
Z původní myšlenky vypravit celý
autobus z Radvanic jsme museli
nakonec ustoupit a spojit síly
se školou z Chrudimi. To se myslím
povedlo, hlavní bylo zájezd uspořádat
a umožnit tak našim žákům podívat
se do zahraničí, projít si Londýn,
historické centrum i moderní atrakce,
slyšet angličtinu v jejím přirozeném
prostředí a seznámit se s jinými
kulturními zvyklostmi. Velký dík patří
našemu řediteli Robertu Hagerovi
za podporu a ochotu, paní Iljaně
Jirmanové za trpělivost při desítkách
platebních operací, sledování plateb
a ekonomickém zajištění celé akce.
Můj obrovský dík směřuje rovněž
k Honzovi Malému, jehož pomoci,
úslužnosti a přístupu během celého
týdne si nesmírně cením. A ještě
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za redakci,
Pavel Hrubý a kolektiv
(Jan Malý) alias Zikmund
a Hanzelka z Radvanic

Základní škola Radvanice

jedno speciální, ale rovněž velikánské
poděkování na závěr patří VŠEM
účastnicím a účastníkům tohoto
zájezdu, kteří byli skvělí a fantastičtí.
Není to jen klišé, bezobsažná věta.
Chovali se naprosto bezproblémově,
bylo na ně spolehnutí a nezklamali
naši důvěru. Vytvořili příjemnou
atmosféru a ocenili i to, že jsme
nastavili kamarádský a pohodový
přístup bez řvaní, sekýrování a dalších
rádoby autoritativních postupů.
Společně jsme prožili spoustu
zábavy a neuvěřitelných historek,
se kterými jsem vás seznámil alespoň
prostřednictvím tohoto deníku.
S kolegou Honzou jsme si celý zájezd
jako dozor opravdu naplno užili,
zrelaxovali a skutečně si odpočali,
ba se i přímo nabili další pozitivní
energií do naší práce. Díííky všem
a zase příště!

Sběr papíru – podzim 2019

Základní škola Radvanice

P ři

této už tradiční akci
se nám tentokrát podařilo shromáždit
a odevzdat bezmála 6 000 kg
starého papíru. Poděkování patří
všem zapojeným žákům, rodičům
a prarodičům žáků, Obci Radvanice,
pro dejně BAL A paní Marcely
Andresové a našemu panu školníkovi,
který vše pečlivě vážil, evidoval a spolu
se žáky vyšších ročníků nakládal
na přistavené kontejnery.

Za MŠ se o první místo dělí Matouš
Křížek a Radek Říha (po 220 kg).
A paní učitelka Hana Bitnarová opět
porazila celý kolektiv zaměstnanců
školy (118 kg).

Vítězem ze školních lavic je tentokrát
s velkým náskokem Vojta Kůs
(722 Kg), pomyslné stupně vítězů
dále obsadily Lada Výrostková
(210 kg) a Leontýna Novotná (169 kg).

Děkujeme všem, kteří nám pomohli,
a na jaře (u příležitosti Dne Země)
si tuto akci rádi zopakujeme!

I

Třídní kolektivy:
3. třída
4. třída
8. třída

celkem 952,5 kg
celkem 795 kg
celkem 556 kg

Robert Hager
ředitel školy

Září v MŠ

V září proběhlo otevření

Zároveň bych chtěla poděkovat panu
Čeřovskému a Ladě Výrostkové,
kteří chodili do školky i o prázdninách
v době své dovolené.

druhého oddělení MŠ a zároveň
slavnostní otevření dětského hřiště,
kterého se zúčastnila i zástupkyně
společnosti ČEZ, hlavního sponzora
našeho hřiště. Abychom mohli
2. září přivítat v druhém oddělení
nové děti, bylo potřeba přes letní
prázdniny udělat velký kus práce. Dva
měsíce nejsou zrovna dlouhá doba.
V prostorách, kde mělo vzniknout
druhé oddělení, bylo potřeba položit
linoleum, vymalovat, připravit šatnu
pro děti a kompletně vybudovat
sociální zařízení. Celé oddělení
poté vybavit nábytkem, hračkami
a vším, co děti potřebují k tomu,
aby se cítily ve školce dobře. Na tom
všem se podílela spousta lidí, kterým
bych tímto chtěla moc poděkovat.

A jak začal tento školní rok? Ve
školce máme v letošním roce 32
dětí. V prvním oddělení – soviček
je 17 dětí od 2,5 let do 5 let. Ve
druhém oddělení – žabiček máme 15
předškoláků. Menší děti chodí každý
týden do sauny v místním Pensionu
Radvanice a předškoláci jezdí plavat,
společně s dětmi z Jívky. I v tomto roce
máme pro děti připraveno spoustu
akcí, kterými chceme dětem zpestřit
pobyt ve školce.

Alice Zachovalová
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SDH Radvanice
Hajnická stovka

15 .

Radvanice vůbec nezůstala pozadu.
Vytvořila si osobní rekord na stovkové
dráze v Hajnici s časem 20,82
a obsadila 6. místo. Blahopřejeme
a děkujeme za reprezentaci našeho
SDH.

září 2019 proběhlo
v Hajnici historicky pr vní
„stovkování“, které je zařazené
do Českého poháru. Výzva jako
hrom, zkusit si poměřit síly s širokým
startovním polem z celé republiky.
Nikola Zubričanová z našeho SDH

Julie Burdychová

72hodin
T

C
10. září a 11. září proběhla ve školní
družince, v ZŠ a u hasičů akce
72hodin. Na plakátech k tomuto
dobrovolnickému projektu záhadně
zmizela předpona NE ze sloganu
„žáci nemusejí sedět jen u počítačů“,
což považuji za volbu dětí a především
jejich rodičů a začernění na plakátu
beru jako vtip, protože v realitě
na úklidu před družinkou se podílelo
36 dětí, které opravdu nevypadaly,
že trpí tím, že zametají, hrabou listí,
zazimovávají truhlíky. Ba naopak
pro příští rok se musíme připravit
lépe, protože jsme si vyzkoušeli,
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že i malé ručičky mohou pomáhat.
Patnáct žáků ZŠ se do projektu
zapojilo v rámci své výuky. A vůbec jim
neublížilo, že hrabali listí a dokonce
byli tak hodní, že vše, co jim školní
družinka připravila (hromádky
s odpadem), tak svezli do kontejneru.
Ani hasiči nezaháleli a v pátek
společně vyčistili drenážní štěrk okolo
celé hasičárny a vyčistili prostor před
vjezdovými vraty hasičárny. Hrdě
nesli trička s nápisem „Pomáhám,
protože chci“.
Do tohoto projektu jsme se přihlásili
poprvé a už dnes doufám, že pro příští
rok si své tričko hrdě obléknou
i děti z družinky a zapojí se i obec
a pomůžeme zase o kousek víc.
Projekt 72hodin jsme bezezbytku
naplnili. Přihlásili jsme se = úspěšně
jsme vykonali kus dobré práce =
pomohli jsme svému okolí = měli
jsme radost a dobré pocity = vyvolali
jsme doufám mnoho pozitivních
účinků.
Julie Burdychová

SDH Radvanice

ři
dny
plné
dobrovolnických aktivit, které se
v ČR konají již po sedmé. Kdykoliv
během těchto 72hodin a zároveň
jakkoliv dlouho se dobrovolníci
po celém Česku pustí do aktivit,
které pomohou druhým, přírodě,
či jejich okolí. Výsledkem těchto
projektů bude mnoho úsměvů,
radosti, dobrých pocitů z vykonané
práce a mnoho dalších pozitivních
účinků.

E

Siréna a poplach 12. září

V sobotu se po druhé hodině

se také pozastavit nad tím, že při tak
pěkném počasí jsme potkali spoustu
lidí, kteří proudili na rozhlednu,
někteří zareagovali na zraněnou dívku
s tepenným krvácením přímo pod
rozhlednou, ale někteří jen prošli a ani
se nepozastavili nad tím, že se něco
děje. Děkuji ze srdce mladému páru,
který se chtěl ihned zapojit do akce
a hysterické paní učitelce pomoci
hledat ty děti a hasičům pomoci
snášet zraněné, děkuji taky staršímu
pánovi, který chtěl volat rychlou
pomoc, a opravdu se mu ulevilo, že je
to jen namaskované.

odpolední v Radvanicích rozezněla
siréna.

SDH Radvanice

Nahlášená událost – záchrana dětí
v prostoru Markoušovické rozhledny.
Událost nahlásila vyděšená paní
učitelka. Jednotky z R advanic
a Jívky netušily, že se jedná o cvičení,
protože se nám to podařilo až
do v yhlášení p oplachu utajit.
Jednotky společně zachránily osm
dětí s různými zraněními, která jim
byla namaskována.
Tepenné krvácení, rozbitá hlava,
klacek skrz rameno, větvička v oku,
vymknutý kotník, otevřená zlomenina,
hysterická slečna, odřeniny. Prokázaly
své dovednosti. Jednotky si vyzkoušely
to, co se na školeních učily pouze
teoreticky. Myslím, že si vše zhodnotí
velitel jednotky. Já mohu poděkovat
dětem za pomoc při cvičení. Mohu

Kluci hasiči prošli cvičením se ctí
a v nás zůstávají smíšené pocity, kdyby
se opravdu něco stalo, zda by v dnešní
společnosti pomohl ještě někdo jiný…
Utvrdilo mě to, že má smysl vše učit
děti na hasičském kroužku.
Julie Burdychová

Víkend v Jizerských horách
Poslední víkend v září jsme

s turistickým oddílem navštívili
Jizerské hory. Byli jsme ubytovaní
na chatě Metaz v Janově nad Nisou.
I když jsme věděli, že nebude moc
hezké počasí, i tak jsme se na víkend
moc těšili, protože jsme se zase chtěli
vidět s dětmi, se kterými jsme byli
o prázdninách na táboře.

V pátek jsme měli sraz před 16 h na naší
autobusové zastávce. Malý autobus,
který jsme měli zajištěný na výlet,
pro nás přijel přesně ve 16 h. Jeli jsme
celkem dost dlouho, dojeli jsme tam
asi o půl osmé večer. Nejdříve jsme

se rozdělili do pokojů a ubytovali se.
K večeři jsme dostali guláš s knedlíky,
který byl mimochodem výborný.
Po večeři jsme šli zpátky na pokoje
a povídali si.
Druhý den jsme o půl 9 vstali
a šli na snídani. Potom jsme
si hned sbalili věci do batohů a vydali
se na túru. Dohromady jsme ušli
okolo sedmnácti kilometrů. Navštívili
jsme tři rozhledny.
Jako první jsme zdolali Bramberk,
pak Slovanku a nakonec Královku.
Na rozhlednách to bylo moc super,
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ale byla velká mlha, takže nebylo nic
vidět. U rozhledny Královka jsme
si dali oběd, který byl moc dobrý.
Chvíli jsme si ještě hráli na hřišti,
které bylo hned u rozhledny. Cestou
zpátky začalo pršet, takže jsme museli
vytáhnout pláštěnky. Když jsme
se vrátili na chatu, byla večeře. Potom
jsme šli odpočívat na pokoj, kde nám
Zuzka vyprávěla vtipné pohádky. Bylo
to moc fajn. Potom jsme šli spát.

než jsme nastoupili do autobusu,
jsme si šli něco nakoupit do obchodu
s potravinami. Autobusem jsme
jeli asi třičtvrtě hodiny. Pak jsme
přestoupili na vlak, kterým jsme
dojeli až do Trutnova, kde na nás
čekali rodiče.
Celý víkend byl moc fajn, i když
nám počasí opravdu moc nepřálo.
Děkujeme babi a dědovi, Zuzce
a Kubovi a také Míle, která se na nás
přijela na chvilku podívat.

V neděli ráno jsme vstali, po snídani
jsme si zabalili věci do batohů
a vyrazili na autobus. K autobusu
jsme šli 2 kilometry. Ještě před tím,

Amálka Mihulková

Víkend v Jizerských horách

Školní parlament při ZŠ a MŠ Radvanice společně s pracovníky školy pro vás
připravil

Lampionový průvod

Kde: Základní škola Radvanice

Kdy: 8. 11. 2019 v 17.00 hod

Co s sebou: lampion a dobrou náladu

Zajištěno:

OHŇOSTROJ

soutěže pro příchozí (děti), opékání vuřtů (k dispozici
zdarma pro děti i dospělé),
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„RODIČOVSKÉ SCHŮZKY 21. LISTOPADU 2019
Vážení rodiče!

ANEB CO NÁM TO TI UČITELÉ UPEKLI?!“

Nadcházející podzimní schůzky jsme si dovolili
pojmout trochu jinak. Pro oba stupně ZŠ budou třídní
schůzky začínat už v 15. 30!!! Změníme zaběhlé
zvyklosti a zkusíme se spolu s Vámi posunout o
kousek kupředu. Samozřejmě získáte informace
týkající se Vašich dětí a tříd, které navštěvují.
Ptáte se, co se odehraje? Nejdříve budete moci od 15,30 v aule školy zažít
klasickou, typickou frontální a jednotvárnou
výuku. Budou zde připraveny lavice, naši žáci i
učitelé a vy jako publikum. Okolo 15,50
v kontrastu s tím uvidíte vyučování moderní,
aktivní, odpovídající nejnovějším trendům a
požadavkům této doby. Neváhejte tedy a přijďte
nahlédnout rovnou do epicentra dění, přímo pod
pokličku hrnce vzdělávání! Třeba i s úsměvem zavzpomínáte na léta strávená na
základní škole 
Po avizovaných ukázkách přijde hlavní chod – schůzky ve třídách
s kmenovými učiteli. Tentokrát budou
opravdu stručné, maximálně půlhodinové,
jelikož hned poté jste od 16,45 srdečně zváni
na ochutnávku dezertů a jiných dobrot opět do
prostor auly. K nim se bude (samozřejmě
zdarma) podávat bezesporu výtečná brazilská
káva a všichni společně můžeme podiskutovat
nad předešlými ukázkami výuky. Budeme se na Vás (a Vaše názory) těšit!

Všechny Vás co nejsrdečněji zveme na čtvrtek 21. 11. od 15,30 do
školy. Přijďte se podívat na nové trendy ve vzdělávání, přijďte pobejt!
Váš kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ Radvanice

Adventní tvoření

ZŠ a MŠ Radvanice

Vás srdečně zve na Adventní tvoření

Kde: v jídelně ZŠ
Kdy: 26. 11. 2019 v 15,00 hodin
Program: tradiční tvoření různých vánočních dekorací a
společné pečení s dětmi
S sebou: dobrou náladu, pokud si budete tvořit věnec, tak vše
potřebné na jeho výrobu

Vstupné dobrovolné.

Pro Vás a Vaše děti je připraveno malé pohoštění.

Těšíme se na Vás!
Julka, Lada - ŠD a Jana, Šárka, Renáta - ŠJ
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Rozsvííečí
váčoččího
stromu 2019
ča čávsi 30.11.2019 od 15 hodič
Občerstvečí
Váčoččí mičitrh
Bohatý doprovodčý program
Občačé Radvačií
Přijďte s čámi zazpívat u stromečku
a přivítat čadíházejííí advečtčííčas.

Obec Radvanice pořádá
zájezd na muzikál

28. 3. 2020 VE 14:00 HODIN

GOJA Music Hall Praha

Odjezd autobusu v 9:00 hodin z autobusové zastávky.

Závazné přihlášky přijímají paní Krajniaková v obchodě
a paní Seidelová v drogerii, a to nejpozději
do 30. 11. 2019.

Cena lístku 799,-Kč. Doprava zdarma.
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Říjen
Vodička Vladimír
50

Kment Jaroslav
50

Farský Vladimír
65

Királ Radomír
60
Vašíčková Drahuše
80

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby Prosinec 2019
Dne 23 a 27.12.2019 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

10.11.2019
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