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Ačkoliv jsme na začátku roku

•

2020, je nutné vrátit se k již loňskému
jednání zastupitelstva, které proběhlo
20.11.2019 a ve kterém bylo důležité
projednat několik záležitostí. V únorovém
čísle se také vrátíme k prosincovému
jednání, které před uzávěrkou tohoto
čísla ještě neproběhlo.

OZV o místním poplatku z odpadů
a ze psů budou projednány v prosincovém
zasedání, jelikož jejich účinnost je také
nutná od 1.1.2020.

R

V minulém zasedání byl schválen pasport
místních komunikací. Na program
tohoto jednání byl nachystán pasport
veřejného osvětlení. Jak již bylo zmíněno,
jde o přehled obecního majetku. Je to
praktický dokument, který je mimo jiné
vyžadován v případě žádostí o dotace.
Pasport byl zpracován, schválen a bude
k nahlédnutí na stránkách obce. Tímto
patří poděkování panu Vl. Kašparovi
za spolupráci na tomto dokumentu
a zároveň velký dík za desítky let jeho
práce na správě celého zařízení veřejného
osvětlení.

V úvodu listopadového jednání přednesl
ředitel ZŠ a MŠ Radvanice Mgr. R.
Hager „Výroční zprávu o činnosti školy
za školní rok 2018-2019“. Zpráva obsahuje
informace o chodu a provozu školy. S touto
obsáhlou zprávou bylo zastupitelstvo
seznámeno a vzalo ji na vědomí.
V letošním roce vstoupil v platnost
nový zákon o poplatcích, který všechny
obce napříč republikou dost časově
limitoval v jejich práci, jelikož konec
roku se nezadržitelně blížil a prostoru
k jednání nebylo mnoho. Bylo nutné
předělat několik poplatkových vyhlášek
z důvodu zákonem daných podmínek.
Úkol se podařilo i v tomto krátkém úseku
zvládnout a nastavit tak nová pravidla.
Naší snahou bylo vyhlášky nekomplikovat
a p ok u d m o ž n o p o p l a t k y u d r ž e t
ve stávajících relacích. V první vlně byly
projednány vyhlášky:
•

č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem,

•

č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu,

č. 3/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
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Pozitivní informace vyplynula
z dalšího bodu. Obec Radvanice zažádala
o nepotřebnou techniku v majetku HZS
KHK. Vzhledem k lokaci místní jednotky
SDH a velmi dobré spolupráci byla
do majetku obce převedena požární
CAS TATRA 815 formou daru. Je to
pro obec a hasiče takový vánoční dárek,
jelikož se jedná o mladší a doufejme
spolehlivější cisternovou stříkačku.
CAS TATRA 148 již bohužel dosluhuje
a vyžaduje nemalé investice do oprav.
Tímto krokem se alespoň na pár let zařadí
jednotka do srovnatelných výjezdních
poměrů, co se techniky týká. Podotýkám,
že v letošním roce je plánováno doplnění
zcela novým dopravním automobilem,
který je z 95% pořízen z dotačních
prostředků.

•

nákup dýchacích přístrojů pro JSDH
do T815 v počtu 2 ks za cca 70.000 Kč,

podání žádosti o dotaci z KHK •
na zvýšení akceschopnosti JPO III
v programu „Podpora JPO II a JPO III
zřízených obcí“,
•

almanach školy se dotváří a bude
k oslavám výročí 60 letům budovy ZŠ,

Dalšími body bylo schválení:
•

•

schválení úplatného převodu p.p.č.
700/21 v k.ú. Radvanice v Č.,
•

•

schválení plánu rozvoje sportu.

v jednání věcné břemeno chůze a jízdy
přes hráz ve Slavětíně, zažádáno
u PKÚ s.p.,
zaslán dodatek ke smlouvě
od Transport na navýšení za svoz
a uložení odpadu,

Závěrem přednesl starosta obce zprávu •
o činnosti úřadu:

na ČOV probíhá sanace, strojní
zařízení bude dodáno v lednu 2020,

•

probíhá tvorba rozpočtu, jednání
finančního výboru,

•

aplikace City App bude spuštěna
pro operační systém Android, iOS
v řešení,

dopravní automobil JSDH smlouva před podpisem, dodání
pravděpodobně březen?

•

Tomáš Němec
starosta obce

Vítání občánků

N ové

a dárky pro své malé děti. Toto setkání
o b č á n k y n a š í o b c e pokračovalo focením u kolébky.
slavnostně přivítal starosta p. Tomáš
Němec 23.11.2019
Přejeme našim malým občánkům krásné
dětství naplněné šťastnými úsměvy.
• Jakub Schejbal
• Mikuláš Balogh
Děkuji dětem z MŠ, p. učitelkám
• Vanesa Květoňová
za trpělivost a všem členům SPOZ za jejich
• Rozálie Umlaufová
spolehlivost.
• Lilia Kobrová
• Adina Királová
• Alena Cicvárková
• Eleonora Rapantová
Je již milou tradicí vystoupení dětí z MŠ,
které bylo velmi dojemné.
Rodiče i příbuzní se podepsali do Pamětní
kroniky obce, maminky přijaly kytičku

Miluše Světlíková
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Vážení spoluobčané,
teď, když čtete tento letošní první
radvanický zpravodaj, vánoční svátky
jsou již za námi a nás čeká další nový rok,
v kterém Vám všem přejeme vše jen to
nejlepší.
Společně jsme poslední listopadovou
s o b o t u l o ň s ké h o ro k u ro z s v í t i l i
náš radvanický vánoční stromek,
který je již krásnou tradicí a tradicí je
i to, že veškerý výdělek z této akce putuje
na místní organizace a spolky. Letošní
rok jsme se rozhodli výtěžek věnovat
třem skupinám. A to p. Lukáši Dufkovi
na obnovu jeho AED přístroje, místnímu
modelářskému spolku a také na vybavení
do domu s pečovatelskou službou.
Děkujeme všem, kteří přišli s námi
zahájit advent, rozsvítit strom. Všem,
kteří vystupovali na provizorním pódiu
a také všem, kteří se podíleli na přípravách
a chodu akce.
Již nyní máme v hlavě, jak letošní
rozsvícení zlepšíme, tak nám nezbývá než
se těšit a doufat, že budete stále s námi
stromek rozsvěcet.

Vaši spoluobčané

Obytná zóna

Připomínáme

všem občanům,
že v obci je obytná zóna, která je
označena příslušnými značkami začátek
a konec obytné zóny. Je třeba si uvědomit,
že se jedná o oblast, která je vytržena
z normálního provozu na pozemních
komunikacích, neboť zde platí jiná
pravidla než na běžné silnici.

Nejvyšší povolená rychlost pro motorová
vozidla činí 20 km/h a je zde zákaz stání
mimo vyhrazené plochy (parkoviště),
přičemž zastavit se může jen např. na
naložení/vyložení
nákladu
nebo
na nastoupení/vystoupení osob.
V obytné zóně si také přímo na silnici
mohou hrát děti, nebo se po nich mimo
chodníky mohou procházet chodci. Řidiči
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musí umožnit chodcům bezpečný pohyb
a v případě nutnosti musí i zastavit
vozidlo. Naopak chodci a hrající si děti
musí vozidlům umožnit průjezd.

organizovaným
skupinám
chodců;
tato přednost přitom nemusí být nijak
zdůrazněna (tj. nemusí býtzdůrazněna
dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“
nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“), neboť
Především
pak
upozorňujeme, značka konec obytné zóny povinnost dát
že na všech křižovatkách v obytné zóně přednost ukládá sama o sobě.
platí přednost podle pravidla pravé ruky.
Mgr. Petra Királová
Vozidla přijíždějící zprava mají přednost!
místostarostka obce
Při výjezdu z obytné zóny dává
řidič přednost všem vozidlům či

A

Zš a Mš Radvanice

„Za co má smysl bojovat?“

Ve čtvrtek 14. listopadu si žáci

během převratu, kdy komunistické
období vystřídala éra demokracie.

Ze všeho nejdříve jsme se ale podívali
na videa z období Listopadu 1989,
abychom věděli, o čem to vlastně budeme
mluvit a za co tehdy bojovali studenti

Poté už následovalo vytváření myšlenkové
mapy a plakátu, na který jsme napsali
všechny naše myšlenky. Honilo se nám
toho v hlavě tolik, že jsme ani nevěděli,
kde a jak začít. Nápady přicházely samy.
Rozhodně jsme si uvědomili, že i dnes má
opravdu smysl za něco bojovat. Ptáte se,
za co? Například za lidská práva, svobodu,
naše názory, rodinu, naše kamarády
i za ostatní. Nebo taktéž za spravedlnost,

sedmé a deváté třídy připravili za pomoci
pana učitele Hrubého krátký program
k 30. výročí „Sametové revoluce“.
Vytvořili jsme společně plakát na téma
„Za co má smysl bojovat?“ a výsledek své
práce představili ostatním žákům školy.
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pravdua čestnost, které v dnešní
době dostávají na frak. Zaměřili jsme
se i na to, proti čemu se má člověk vždy ozvat
– ať už se jedná o násilí, rasismus,
podvody, pomluvy, lži nebo přetvářku.
Nápadů jsme objevili opravdu spoustu
a přenesli je na papír.

Za mě (i z reakcí našich spolužáků)
se vše podařilo, práce nás bavila a šla nám
pěkně od ruky. Dokázali jsme se spojit
se sedmáky a výsledek se podle reakcí
spolužáků povedl. Zjistili jsme, že má
smysl být aktivní, nestát ustrašeně v řadě
a bát se projevit svůj názor. Jsme-li
přesvědčeni, opravdu má smysl bojovat
a hájit správné myšlenky. Děkujeme
a doufáme, že se při podobných
příležitostech potkáme znovu.

Plakát jsme dokreslili, dotvořili a bylo tu
pondělí, den „D“ pro náš tým. Na úvod
vše vyhlásil školním rozhlasem Šíma Kult
za pomoci Aduš Stonjekové, následně
šla zbylá pětice (Bára Lavuová, Týna
Melišíková, Terka Kratochvílová, Bára
Zachovalová, Kája Olah) do jednotlivých
tříd seznámit žáky s výsledky naší práce.

Tereza Kratochvílová
9. třída

Žáci a zaměstnanci radvanické základní školy
pomáhají společně

D

S blížícím se časem Vánoc jsme

krmení a laskomin pro opuštěné pejsky
a kočičky v útulku v Trutnově Poříčí. Tam
se chystáme příští týden, kdy se další
šťastní žáci osobně vydají předat tento
dárek. Zvířátka v útulku se tak mohou
těšit na velmi slušnou porci dobrot.

se v radvanické základní škole rozhodli
uspořádat něco milého, hezkého a hlavně
lidského. Vyhlásili jsme akci „Pomáháme
společně“. Jejím cílem bylo ve škole
vybrat co nejvíce plyšových hraček,
které byly poté odvezeny do Pardubic
a během extraligového plyšákového
utkání vhozeny na led s tím, že udělají
radost dětem v dětských domovech.
Toto se náramně povedlo, jelikož jsme
do Pardubic jeli třemi auty a s celkovým
nákladem 937 plyšáků! Každý plyšák měl
na sobě navíc připevněné osobní přání
dárce. Vylosovaní žáci si vychutnali
hokejové utkání a zároveň jménem školy
pomohli svým kamarádům, kteří podobné
štěstí na úplnou rodinu neměli. Vidět
lidskost a slzy dojetí v očích některých
z nich během házení plyšáků na led bylo
slovy stěží popsatelné.
Zaměstnanci školy navíc přislíbili
za každého plyšáka vybrat mezi sebou 10,Kč a věnovat získanou částku na nákup

Akce s názvem „Pomáháme společně“
se vydařila a setkala se s velkým ohlasem.
Děti ukázaly, že mají dobré srdce a ani
učitelé nezůstali svým dílem pozadu.
Spojili jsme dohromady síly za dobrou
věc. A dobrých věcí není v dnešní době
plné sobectví a úpadku lidských hodnot
nikdy dost.
Všech, kteří dobrou myšlenku podpořili
hezkým činem a ukázali, že nemyslí
jenom na sebe, ale i na ostatní, si moc
a moc vážím a srdečně děkuji za účast.
Pomohli jste!

za ZŠ Radvanice,
Mgr. Pavel Hrubý a
Mgr. Robert Hager
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V

Beseda s pracovníky sociálního odboru
Městského úřadu v Trutnově

Naši

se společně snažili najít cesty vedoucí
ke zlepšení. Toto téma jsme proto otevřeli
i přímo na besedě. Ohledně vedení
evidence připravenosti na vyučování
jsme byli jako škola pochváleni za tento
krok, který posiluje osobní zodpovědnost
jednotlivého žáka za jeho chování,
přípravu do školy, plnění povinností
apod. Kladně byl hodnocen mírný způsob
i stupnice postihů a s dobrým hodnocením
se setkala i možnost žáků využít tzv.
„amnestiční týden“ k získání sedmi
plusových bodů a odečtu záporných.

školu navštívili v měsíci
listopadu hned nadvakrát odborníci
ze „sociálky“. Konkrétně paní Jitka
Krausová a pan Bohumil Sokol. Oba dva
kurátory pro děti a mládež jsme pozvali
na besedy nejprve s žáky 1. stupně
a o týden později se žáky 2. stupně.
V rámci prevence nežádoucího chování
a nebezpečných sociálních jevů s námi
prodiskutovali např. problematiku šikany,
vzrůstající kyberšikany na sociálních
sítích nebo i záměrného záškoláctví
či závažné problémy v rodinách spolu
s možnými postupy jejich řešení.

Zkrátka připravujeme žáky na život
dle hesla „Žij si podle svého, ale přijmi
za to svoji osobní zodpovědnost“. Besedy
splnily svůj účel a žáci si uvědomili,
že i na „sociálce“ pracují sympatičtí lidé,
kteří se snaží pomoci, pakliže je toto
nutné a opravdu potřeba. Děkujeme!

Ve škole jsme v loňském školním roce
řešili právě ve spolupráci se sociálním
odborem několikrát velmi nedostatečné
přípravy žáků na školní vyučování
(extrémní nenošení pomůcek, domácích
úkolů a celkově nedobrý přístup k plnění
povinností). Někteří žáci (žákyně) nastalé
problémy řešili ve spolupráci se školou
a přímo na sociálním odboru, když jsme

Mgr. Pavel Hrubý
metodik prevence na ZŠ Radvanice
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Předvánoční exkurze prvního stupně

V

úterý 3. prosince jste ráno
mohli potkat dva autobusy, které odvážely
žáky prvního stupně na “nejlepší výlet
a to proto, že to byly dva výlety v jednom”
- jak napsal jeden zúčastněný žák.

Předposlední částí výroby je odstranění
skleněných trnů a připevnění kovových
dílků k přichycení na vánoční stromeček.
Nakonec se všechny ozdoby zabalí
do připravených papírových krabic.

A

Autobusy nás nejprve dovezly k branám
Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad
Labem. I letos zde probíhá akce, kdy žáci
mohou umístit své ozdoby v prostorách
zoo. A tak postupně všechny naše třídy
pověsily své ozdoby na přichystané
stromky. Potom jsme s dětmi procházeli
všechny otevřené expozice. Navštívili
jsme např: vodní i ptačí svět, pavilon
s opicemi, ve venkovním výběhu jsme
viděli slony, jak lámou klacky, a přemýšleli
jsme, jestli jim chutnají stejně jako nám
rohlíky :-). Dětem se ještě hodně líbili
kaloni, fosy, zebra i velbloud.

Po exkurzi si žáci mohli v prodejně
zakoupit různé ozdoby. Nejvíce se líbili
krásní pávi, nádherně zdobené koule
a i špice na stromeček měly u žáků
úspěch.
To, že byli všichni žáci s výletem spokojeni,
dokazují jejich slova:
“Dal bych výletu 10/10 hvězdiček.”
”Nebylo nic, co by se mi nelíbilo.”
“Výlet se mi moc líbil a jela bych ještě
jednou.”

Potom jsme přejeli od zoo k výrobně “Ráda bych to tam viděla znovu.”
vánočních ozdob. Paní průvodkyně nás
na začátku exkurze přivítala a pak už “Výlet byl moc hezký. Děkuji, paní
nás prováděla všemi dílnami. Mohli jsme učitelky.”
vidět: “Jak se dějí vánoční kouzla.“
Ukázala nám, kde a jak se vyfukují Těší nás slyšet taková milá slova.
ozdoby ze speciálního skla - např. šišky,
labutě, koule. Že se po vyfouknutí ozdoby
přenesou do stříbřírny. Tam se do nich
stříkne speciální roztok, potom se ozdoby
lehce ohřejí ve vlažné vodě a z ničeho
nic se vevnitř obarví do stříbrna. Odtud
putují ozdoby k nabarvení. Další
pracovnice je ručně máčí v nachystaných
barvách všech možných barev a textur.
Pak ozdoby projedou tunelem s vlahým
vánkem. Po uschnutí se polotovary
přenáší k malířkám. Děti se shodly,
že jsou to velmi šikovné a trpělivé dámy někteří žáci o nich dokonce říkali, že jsou
za první stupeň
to kouzelnice.
žáci 4. třídy a Mgr. O. Matěnová
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Rodičovské schůzky? Jinak!

Listopadové rodičovské schůzky

na výuce dostávají co proto. Tyto metody
byly typické pro minulé století a všichni
je určitě ještě máme v živé paměti. Máme
zkrátka pocit, že takto to bylo správně,
vtiskem z mládí jsme získali zkušenost,
že tak to má zkrátka být, že takto se učí
a má učit. Skutečnost je ale jiná.

na základní škole jsme pojali odlišně
a nyní už víme, že i úspěšně. Pro rodiče
jsme si připravili dvě ukázky výuky
za účasti žáků 7. a 8. třídy. Na závěr pak
i malé sladké občerstvení vyrobené
ochotnými učiteli. Ohledně ukázek výuky
jsme se rozhodli pro hodinu dějepisu,
byť podobně by šlo vše předvést bez
problémů za použití moderních metod
(kterých jsou stovky, záleží jen a jen
na rozhodnutí, ochotě a profesionalitě
učitele) v češtině, matematice, zeměpisu
nebo chemii či fyzice, opravdu kdekoli,
ať už se jedná o první nebo druhý stupeň.

Dnešní doba má totiž úplně jiné požadavky.
Člověk bezesporu potřebuje znalosti,
to je zcela jasné a neoddiskutovatelné.
Dají se však obléci do slušivého oblečku
(rozuměj metody výuky) a nemají to
rozhodně být znalosti encyklopedické,
bez souvislostí a v obřím množství,
zpaměti nadrčené a po testu a získané
známce zapomenuté. Žák potřebuje
do života rovněž dovednosti, tj. umět
komunikovat, vysvětlit, požádat o pomoc,
pracovat v kolektivu, přijmout pochvalu
i kritiku, pěstovat dobré mezilidské
vztahy. Pracovat v týmu, ve dvojici či
skupině, obhájit si svůj názor i rovněž
přijmout jiný. Měl by být rovněž tvořivý,
hledat různá řešení, umět hodnotit sám
sebe, ostatní, ale také učitele a jeho práci
(což doposud není zcela běžné). Umění,
jak se vlastně správně učit, to je, oč tu
běží! Přizpůsobit se novým požadavkům,
orientovat se v informacích, pracovat
s nimi, být pružný a flexibilní, umět
vidět i „za roh“, být zároveň čestný a hrát
v životě fér, to jsou požadavky dnešní
moderní školy. A o jejich naplnění se my
všichni zde snažíme.

N

Ukázka klasická - frontální výuka
Nejdříve tedy pro srovnání proběhla pod
vedením p. uč. Hagera krátká ukázka
výuky dřívější, tradiční a pro dnešní
dobu už zastaralé, bohužel stále velmi
rozšířené, známé pod termínem frontální
vyučování. Naši žáci v tomto případě
seděli, byli zkoušeni u tabule, četli
v učebnici a psali do sešitu. Klasika, jakou
ji známe ze školních lavic asi všichni.
Nuda od začátku do konce. Hádejme,
kolik žáků takový způsob výuky zaujme,
osloví… A čím je tedy tento druh výuky
typický? Během ní hovoří, pracuje
a mluví prakticky jen učitel. Poučuje,
diktuje, opravuje, napomíná. Žáci jsou
pasivní, bez osobní motivace, učí se často
zpaměti jako stroje věci, které jsou jim
na míle vzdálené. Učitel vystupuje jako
jediný autoritativní zdroj těch správných
informací, které se často marně snaží
předat dál. Vše je postaveno na pokynech
„Seď, piš (někdy čti), poslouchej a hlavně
mlč.“ Výsledkem je žák, který často
nedokáže pracovat aktivně, ve dvojici či
ve skupině a čeká jen na pokyny. Ztrácí
pozornost, memoruje zpaměti, nechápe
souvislosti, neumí sdělit svůj vlastní
názor, zlobí. Tvořivost a aktivní účast

Ukázka moderního vyučování
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Proto přišla vzápětí ukázka stejné hodiny
dějepisu, na téma „Lidé ve středověku“,
tentokráte šlo o hodinu moderní,
odpovídající požadavkům dnešní doby,
které se zhostil p. uč. Hrubý. Jednalo
se o výuku aktivní, prošpikovanou
moderními aktivitami. Využili jsme
mezipředmětové vztahy (Aj - hodinu
dějepisu jsme začali krátce anglicky,

I

Co tedy chceme, na čem pracujeme?

M - zaokrouhlovali jsme letopočty),
žáci pracovali samostatně (vymýšleli
svůj postoj), ve dvojicích (vzájemně
se učili se svými spolužáky), ve skupinách
(dohromady vytvářeli a poté hájili svůj
názor), vyhledávali v textu klíčová slova
(orientace, třídění a výběr informací)
a tvořili myšlenkovou mapu (k vyjádření
souvislostí).
Použili
jsme
rovněž
brainstorming (burzu nápadů, co už
o tématu žáci vědí), sehráli scénku (na téma
jak pracují lidé v klášteře). Na konci
hodiny zhodnotil žáky učitel a na oplátku
ohodnotili žáci učitele, tj. jestli jim
hodina něco dala, měla smysl apod. (toto
by dnes už mělo být samozřejmé). Nutno
říci, že hodnocení to bylo veskrze kladné,
a to jak ze strany žáků, tak i ze strany
vás, rodičů. Během této ukázky pracovali
naprostou většinu času žáci, byli aktivní
a neustále zapojení v dané činnosti. Učitel
nediktoval, nepoučoval, ale pouze řídil
jednotlivé činnosti, sledoval a usměrňoval
práci, působil jako koordinátor a v této
ukázkové hodině se odehrálo mnohem
více rozličných a svižných aktivit (cca 12).

Zcela jistě se snažíme omezit klasickou
frontální výuku a zařazovat moderní
metody. Kdo jiný než učitel, by měl být
oním „světlem“, „poslem“? Snažíme
se žáky naučit pracovat ve skupinách,
učit se vzájemně spolu, hodnotit sami
sebe i jiné např. opravením testů
spolužáka, vymýšlet k tématu své vlastní
otázky, zkoušet se navzájem. Rovněž
prosazujeme žáky hodnotit individuálně
dle jejich schopností. Záleží na každém
učiteli, jak si vybranou metodu upraví,
přizpůsobí ji věku a úrovni žáků. Škála
jejich využití je opravdu široká. Mít,
znát a používat ve své výuce co nejvíce
různých novodobých metod a umět
žáky naučit je z pohledu učitele možná
ještě důležitější než mít absolutně
detailní a hluboce teoretické znalosti
daného předmětu. Jsme profesionálové
ve svém oboru. Snažíme se profesionálně
pracovat a vzdělávat, sledovat novodobé
trendy. Dříve se také pralo na valše (a prý
bývávalo krásně vypráno), ale dnes už ji
kupodivu nikdo nemá, že…?

Proč jsme ukázky výuky vůbec
přichystali?

A jak vše hodnotili sami žáci?

Chtěli jsme všem přítomným (hlavně
rodičům) ukázat, že jakýkoli předmět
lze učit aktivně, moderně a tak,
aby práce žáka převažovala nad prací
učitele. Doba sáhodlouhých výkladů
(prováděná uspávači hadů) a zdlouhavého
přepisování učebnic do sešitů je snad
pryč. Informace si dnes žáci vyhledají
sami, potřebují je ale umět třídit, pracovat
s nimi, rozumět jim a vědět, jak se vlastně
učit. Tyto dovednosti dnes vyžaduje
prakticky
jakýkoli
zaměstnavatel.
Nikdo neshání člověka, který bude suše
a tupě reprodukovat zpaměti naučené
informace, přepisovat texty bez hlubšího
porozumění nebo něco „papouškovat“.
Možná ještě tak zapisovatel nebo
kronikář, avšak novodobí Kosmasové
opravdu nejsou na trhu práce extra
žádaným zbožím.

Vybíráme z reakcí několika účastníků
výuky - Standy Pence, Šimona Kulta,
Anny Spitzerové a Báry Zachovalové:
„Moderní výuka nás bavila… chci mít
víc takových hodin… byli jsme nervózní
z rodičů… naučila jsem se toho mnohem
víc… nějak rychle to uteklo… mnoho učitelů
bohužel dost často učí postaru… jsem ráda,
že nepíšeme tolik do sešitu… líp si to všechno
tím novějším způsobem pamatuju… chtěl
bych, aby takto probíhaly i jiné předměty
a učilo tak co nejvíce učitelů… práce nás
bavila a ani nám nepřišlo, že jsme se učili…
ani jsem se nestihnul nudit.“
Poděkování všem zúčastněným
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Velmi příjemně jsme byli překvapeni
bohatou účastí vás, rodičů. Byť zaznívaly
názory, že rodiče ukázky výuky nebudou
zajímat nebo že rodiče nepřijdou, realita

byla zcela odlišná. Při pohledu do zcela
zaplněné auly a počtu odhadem cca 100
rodičů se ukázalo, že se o způsob výuky
zajímají a není jim lhostejný. Byli jsme tímto
velmi potěšeni. My jako učitelé se snažíme
výuku opravdu inovovat a modernizovat,
pořádáme za tímto účelem vzájemná
setkání, výměny informací a sledujeme
informační zdroje (výborný je např. Mgr.
Robert Čapek, lektor a rovněž učitel,
z jehož knih a internetových stránek –
www.robertcapek.cz nebo facebook „Líný
učitel“ bohatě čerpáme úžasné inspirace).

očí. Byli jste skvělí! Zároveň děkujeme
i všem přítomným rodičům za účast
i pozitivní zpětnou vazbu, za vaše názory
i přínosné podněty a třeba se uvidíme
na dalších podobných setkáních, bude
nám všem potěšením. Rovněž jsme
otevřeni vašim reakcím, komentářům,
názorům - ať už přímo ve škole nebo
prostřednictvím informačních kanálů.
Držte nám, prosím, palce, my se snažíme
a věříme, že posun a pokrok v kvalitě
vzdělávání na radvanické ZŠ bude pro vás
i vaše děti, naše žáky, zřejmý a znatelný.

Všem zúčastněným žákům děkujeme
za odvahu a ochotu zúčastnit se ukázek
výuky před dvěma stovkami zvědavých

za kolektiv pedagogů a pedagožek
Mgr. Pavel Hrubý

Střípky z mateřské školy

C

První polovina školního roku

nebojte se hastrmanů“. Pak už
přišel tolik očekávaný prosinec,
který je ve školce sice velmi hektický,
ale i tak moc krásný. Děti čekalo
opravdu hodně práce. Nacvičovaly svá
vystoupení k rozsvícení vánočního
stromečku, vánoční besídce a zpívání
v kapli. Děti vše zvládly na jedničku
a odměnou jim byla vánoční nadílka.
Pod stromečkem našly spoustu
krásných dárků, a to i díky rodičům,
kteří se již druhý rok zapojili
do našeho projektu „Strom splněných
přání“. Velmi jim tímto děkujeme,
opravdu si toho moc vážíme. Na závěr
bych ještě ráda poděkovala Penzionu
Radvanice, který pořádá dvakrát
ročně taneční odpoledne, na kterém
děti z mateřské školy vždy vystupují
a za peníze, které se na této akci
vyberou, nám vždy zakoupí dárky
pro děti. Poděkování patří i spolku
Jestřebí jezdci, kteří připravili pro děti
balíčky k Mikuláši.

je ve školce vždy plná nejrůznějších
akcí. Od září do listopadu chodily
děti z malého oddělení do sauny
do místního Penzionu Radvanice.
Děti z velkého oddělení jezdily
plavat do trutnovského bazénu.
Ve školce proběhlo vyšetření očí,
logopedická depistáž a focení.
V říjnu proběhlo ve školce představení
„Podzimní dobrodružství“,ve kterém
se děti nádhernou formou seznamovaly
s tím, co se všechno děje na podzim
s přírodou. V listopadu čekalo na děti
maňáskové divadlo, ve kterém byly
dětem představeny tři pohádky –
O perníkové chaloupce, Červené
klubíčko a O slepičce a kohoutkovi.
Stejně jako minulý rok přijela
do školky paní Martina z Domu pod
Jasanem a tvořila s našimi dětmi
z keramické hlíny. Výrobky jsme poté
předali rodičům na vánoční besídce.
Na konci listopadu jsme ještě přivítali
nově narozené děti na obecním
úřadě a zhlédli divadelní představení
„Pohádka ze starého mlýna aneb
10

Alice Zachovalová

Vánoční tvoření, jídelna nám byla malá

26.

i věnec, ten si ale sám přinesl. Děvčata
vytvořila věnce na dveře v podobě soba
(krásný nápad). Doufáme, že všechny
prstíky popálené od tavné pistole jsou
již dávno zahojeny, bolístky zapomenuty
a nic nebude bránit našemu dalšímu
společnému tvoření.

listopadu 2019 jsme
se naposledy v tomto roce sešli již
k tradičnímu vánočnímu tvoření ve školní
jídelně, která se oblékla do zimního hávu.
Tvoření bylo v duchu předvánočních
témat (čertíci, andělé i svícínky). Na chvíli
jsme přestali spěchat a myslet na to,
co ještě musíme zařídit a udělat. S našimi
dětmi jsme strávili příjemné odpoledne.

Ke kávě jsme měli tradičně upečeno
od paní Hořanské, která nám tentokrát
připravila bábovku, perník, sněhové
Tvoření
začalo
pečením
různých pusinky a nadýchané cukroví. Děkujeme
vánočních motivů, které jsme vykrojili za její ochotu a lásku, s kterou nám tyto
z kynutého těsta. Paní kuchařka nám dobroty vždy připravuje.
ho naplnila nugetou, druhým těstem
jsme ho přikryli a nechali od našich Děkujeme firmě VIA – NM s.r.o.,
milých kuchařek upéct. Vůně pečení která nám každoročně dává na toto
opět doprovázela celé naše společné tvoření potraviny.
odpoledne.
Velké poděkování patří i vám všem,
Pokračovali jsme tvořením. Sami jsme kteří se účastníte našich tvoření, protože
si podle šablony obkreslili andílky a čerty bez vás by tvoření smysl nedávalo.
na papír, vystřihli, dodělali ruce a nohy,
z mašličky jsme pro andílky vymodelovali V době čtení článku už my přemýšlíme,
křídla a vše jsme zkompletovali. Každý co vlastně budeme tvořit na Velikonoce,
z nás dal svému andílkovi nebo čertovi protože Vánoce už jsou za námi. Doufáme,
krásný úsměv, který jsme dokreslili. že splnily očekávání Vás všech, malých
Dalším naším výrobkem byl svícen i velkých, že jste si i trochu odpočinuli
z ruliček od toaletního papíru. Připravená do kulatého roku 2020 a prožili je v pohodě
malá kolečka jsme si poskládali do kytiček, a s blízkými lidmi. I tak Vám všem ještě
slepili, ozdobili hvězdičkou z papíru, jednou přejeme pohodový celý rok, plný
navrch jsme přidali svíčku a svícínek především zdravím, štěstím a láskou.
na vánoční stůl byl na světě. Abychom
přeci jen dostáli tradičním Vánocům, Těšíme se na setkání.
naposled jsme si sami z plástviček včelího
Julie, Lada, Jana, Šárka a Renáta
vosku umotali malou svíčku. Někdo stihl

SDH Radvanice
Prosinec ve znamení nejen čertů

Hasiči

agentura Vosa, která
rozproudila
s podporou Obecního i zarputilé netanečníky. Různorodé
úřadu Radvanice uspořádali pro děti
tradiční Mikulášskou nadílku. O zábavu soutěže zaměstnaly i některé rodiče,
malých i o trochu větších dětí se postarala kteří se ochotně zapojili s úmyslem
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pro tým malých borců utrhnou co nejvíce které měly podobu Mikuláše, čerta
bodů, nebo sladkých odměn a sušenek a anděla. Večer probíhal v rytmu splněných
od Katky Kavalíkové.
přání, kdy DJ opravdu plnil hudební přání
Odpoledne za zpěvu vosiček ubíhalo
a v nestřežené chvíli navštívil sál i Mikuláš
se svou družinou, který i tentokrát
za básničku nebo písničku nadělil
dětem malé překvapení. Statečné dětské
tváře jen v malinkaté míře ukázaly
strach z ošklivě vypadajících čertů….
Po společné fotografii a nekonečné řadě
fotografií s čerty jsme čerty i Mikuláše
s andílky vyprovodili a doufáme,
že přijdou až za rok, protože všichni
horečně slibovali, jak se polepší a zlobit
nebudou, tudíž služeb čertů nebude
celý rok potřeba. Ještě trochu si děti
zatancovaly a s končícím odpolednem
se rozešly domů, aby se večer mohli přijít
pobavit i jejich rodiče.

všemožná. Ti, kteří se chtěli přijít
pobavit, se opravdu pobavili do sytosti.
Po celé odpoledne i večer bylo u vstupu
možné si zakoupitvýrobkydětí zhasičského
kroužku, které byly připraveny na tento
adventní čas. Děkujeme všem za zájem
i drobný příspěvek.
Děkujeme všem, že jste přišli a srdečně
Vás zveme na tradiční Josefovskou
zábavu, která má v naší obci více
jak pětadvacetiletou tradici.
I obci Radvanice děkujeme za dar,
který pomáhá při organizaci našich akcí.

Všem, kteří jste ocenili dětmi ručně
dělané novoročenky za vyjádřené díky
děkujeme. Díky i za vaši další podporu
Večerní posezení
v našem snažení udržovat tradiční akce.
Přejeme Vám na začátku roku 2020 jen
Tentokrát
v
rytmu
retro
disca pohodové dny a zdraví především.
o které se postaral DJ Fulka. U vstupu
za hasiče Radvanice
na rodiče čekalo překvapení v podobě
Julie Burdychová
sušenek od paní Katky Kavalíkové,
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TOMíci v kině

Poslední akcí TOMíků v letošním

jsme se mohli ještě rozběhnout na vánoční
nákupy po obchodním centru. Každý
roce byl výlet do Hradce Králové spojený si našel to svoje a hlavně občerstvení
s návštěvou kina. V neděli 17. listopadu v KFC či McDonald‘s. K večeru jsme
jsme se sešli na vlakovém nádraží a vyrazili se vrátili domů plni krásných zážitků.
vlakem směr HK. Cestou jsme ještě nabrali
další účastníky a v počtu 26 jsme se vydali Chtěla bych poděkovat mým TOMíkům
do kina. Vybrali jsme si ze tří filmů. za účast na všech akcích, které pro ně
Nejvíce dětí si vybralo animovaný film připravujeme, rodičům za pomoc a popřát
Addamsova rodina. Ti nejmenší zvolili všem krásné Vánoce a těším se na naše
pohádkový příběh Sněžný kluk a starší dobrodružství v roce 2020.
film Poslední aristokratka. Nezapomněli
jsme na popcorn a colu, bez kterých by
vedoucí oddílu TOM
pořádné kino ani nešlo. Po skončení kina
Míla Dubnová

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby Leden 2020
Dne 02. a 03.01.2020 nebudou v provozu naše ordinace.
Omezení ordinační doby Únor 2020
Od 10. do14.02.2020 nebudou v provozu naše ordinace.
10.2.2020 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
11.2.2020 Úterý – neordinujeme
12.2.2020 Středa - neordinujeme
13.2.2020 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
14.2.2020 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová
Omezení ordinační doby také naleznete na www.venkovskylekar.cz
V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský
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ZŠ a MŠ Radvanice zve své příznivce na

5. ŠKOLNÍ BÁL
‣ v sobotu 18. ledna 2020 v tělocvičně ZŠ
‣ začátek v 19:30 hod.

K tanci a poslechu bude hrát:
RELAX z Police nad Metují
‣ občerstvení zajištěno

‣ slosovatelné vstupenky
‣ vstupné 125,- Kč

‣ předprodej vstupenek u paní
Krajniakové v Radvanu
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.

Prosinec
Vlasáková Alena
Šír Josef
60
65
Čermáková Grazyna
70

Longauer Milan
65
Šrámková Eva
75

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla
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