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Informace ze 42. zasedání zastupitelstva obce
Minulé jednání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 31. května 2018 a opět se
za ním poohlédneme.
Mezi úvodní body patřilo několik provozních nutností. Bylo nutné
prodiskutovat smlouvu o výkonu přenesené působnosti s městem Trutnov
v souvislosti s projednáváním přestupků, dále také stanovit počet členů zastupitelstva
obce pro volební období 2018-2022 a mezi ty potěšující záležitosti schválení aktuálního
seznamu oddávajících, místa a času pro obřady. Smlouva o projednávání přestupků byla
schválena, byl stanoven počet 9 členů do následujícího zastupitelstva a oddávajícím u
Obecního úřadu Radvanice je starosta a místostarosta obce. Místem pro oddávání je celé
katastrální území obce, tzn. k.ú. Radvanice v Čechách a Slavětín u Radvanic. Čas pro
provádění obřadů byl určen na pátek a sobotu, vždy od 10:00 do 14:00 hod.
Rozpočtové opatření bylo opět vesměs v souvislosti s přijatými dotacemi na pracovníky
VPP. Jednalo se o rozpočtové opatření č. 5/2018, kde příjmy a výdaje se zvyšují o 47.550,Kč. Dále byl schválen prodej p.p.č. 75/2 v k.ú. Slavětín u Radvanic na základě vyhlášeného
záměru a schváleny byly také podané žádosti o půjčku z FRB obce Radvanice na izolaci,
fasádu, rekonstrukci, výměnu oken u objektů ve vlastnictví žadatelů s trvalým pobytem
v obci.
Samostatným bodem bylo projednání schválení darů na sportovní, kulturní a společenské
akce v obci. Schváleny byly dary ve výši 5.000 Kč na akci „Dětský den“ a 8.000 Kč na akci
„Rockový večer“, oba pro Jestřábí jezdce z.s.
Do bodu různé se kumulovalo několik neméně důležitých podbodů, kde zastupitelstvo
projednalo a schválilo:
- podání žádosti o dotaci na MMR z IROP přes MAS KJH – Ochrana životů, zdraví a
majetku (pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel),
- podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ – Podpora regionů (pořízení komunální techniky),
- obcí zřízené organizaci podání žádosti o dotaci z MŠMT – Operační program: Výzkum,
vývoj a vzdělávání v souvislosti s projektem Šablony II – Zvýšení a zlepšení kvality
výuky na ZŠ a MŠ, kde smlouva bude podepsána statutárním zástupcem žadatele,
ředitelem ZŠ a MŠ Radvanice,
- dodavatele realizace tisku a vazby knihy „Historie radvanické školy“ dle vybrané
nabídky.
Následovala diskuse:
Pan Lukášek se ptal na odstranění starých sloupů bývalého rozhlasu, které bylo již
v minulosti naplánováno. Zároveň nabídl jejich odstranění místními hasiči. Toto starosta
uvítal.
Paní Stonjeková se dotazovala na dokončení parkovacích ploch po kácení stromů. Vše
bylo naplánováno vlastními silami, které jsou v současné době potřeba prioritně na sečení
veřejných prostranství. V případě, že výhledově nebudou možnosti využití
Pokračování na str. 3.
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vlastních zaměstnanců, bude najata firma. Dále se
dotazovala na fázi prodeje bytů v č.p. 230 a 231. Starosta odpověděl, že probíhá
zpracování posudku – odhadu a byla oslovena právní kancelář v souvislosti
s právní podporou realizace tohoto složitého a důležitého kroku.
Pan Lukášek doporučil zakoupení dataprojektoru, který by se využíval při jednáních
zastupitelstva obce.
Pan Diblík položil dotaz na stav optické metropolitní sítě v sídlišti. Starosta vyjádřil svoji
nespokojenost, kterou společně s místostarostou firmě NSYS sdělili. Firma dodělává větší
zakázku v Náchodě, kde došlo ke skluzu v realizaci. Bylo přislíbeno, že začátkem června
dojde k položení chrániček k č.p. 230 a 231. Následovat bude vlastní dopojení.
Paní Burdychová požadovala oslovit majitele objektu Kateřina II s požadavkem na
zabezpečení objektu. Dále také zjišťovala stav zastávky na Jívku. Majitel Kateřiny II bude
opětovně požádán o zabezpečení a na zastávku je vybírán vhodný modul, jelikož místní firma
požadavek doposud nerealizovala.

Na samý závěr podal starosta obce následující informace:
-

bude projednána vyhláška o rušení nočního klidu,
bude projednán závěrečný účet obce,
probíhá vypracování posudku právní kanceláře k přípravě na prodej bytu v č.p. 230 a 231,
GDPR, smlouva s MAS, pověřenec Lenka Procházková,
zaslán požadavek na PČR DI na měření rychlosti v obci,
zpravodaj, ukončení činnosti paní O. Matěnové na vlastní žádost vzhledem k vytížení,
kniha Historie radvanické školy v rámci dne obce 25. srpna 2018 ve spolupráci se spolky.
Tomáš Němec, starosta obce

MĚŘENÍ RYCHLOSTI VE CHVALČI A PETŘÍKOVICÍCH
Asi jste postřehli, že ve Chvalči a Petříkovicích dochází k výraznějšímu měření rychlosti
vozidel, než tomu bylo dříve. Je to výsledek výraznější spolupráce obce s Policií ČR,
vzhledem k situaci, která se v naší obci na silnici poslední dobou stává čím dál víc méně
snesitelná. Policie ČR bude namátkově měřit v různé dny a časy, značenými i neznačenými
služebními vozidly. Po prvních výsledcích, které máme k dispozici je převážná část
pokutovaných řidičů za překročení rychlosti z řad občanů Radvanic, Jívky a Chvalče, tedy
nikoli turistů. Měření bude pokračovat i dále, protože zatím jako jediné přináší viditelné
výsledky ve snížení rychlosti.
Obec Chvaleč začala vyjednávat možnost umístění úsekových radarů do obce, které znáte
např. z Kocbeří.
Tomáš Prouza, starosta obce Chvaleč
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.

ČERVENEC
Dittrich Blahoslav

88

Budílková Hella

86

Lutz Reinhold

82

Hálasz František

75

Koperová Anna

70

Švadlenková Květa

65

Maršík Roman

55

Koubský Karel

55

Rýgr Jiří

83

Köhler Aleš

50

Spitzerová Renata

81

Janoušková Jana

75

Köhler Dieter

75

Dufková Oldřiška

65

Prouza Josef

60

Michl Josef

50

SRPEN

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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TANEČNÍ ODPOLEDNE
Dne 9. června 2018 se v Pensionu konalo taneční odpoledne. Na začátku nás všechny,
i děti z mateřské školy, přivítal vedoucí Pensionu.
Děti z mateřské školy nám předvedly svůj krásný program, který se nám velice líbil.
Odměnou za vystoupení dostaly balíček. Potom následovalo taneční odpoledne. Každý
účastník seděl u stolu a byl obsloužen personálem. Po celou dobu nám hrála příjemná hudba.
Všichni jsme se dobře pobavili. Atmosféra byla příjemná a přátelská. No prostě byla to
zdařilá akce, i přes velice velice slabou účast. Nám to nevadilo, protože jsme si celé
odpoledne příjemně užili.
Těšíme se na další akci.
Za všechny účastníky
Marie Hornychová

TO SE MI VEDOUCOVALO
Když autobus vyjel z Chvalče a moje sousedka Neli Těžká si začala pobrukovat: "Přijeli
jsme z výletu, z výletu. Nezmokli jsme, už jsme tu....." , došlo mi, že je po celodenním
výletování radvanických seniorů za hranice všedního dne .
Ke svému vznosnému titulu - vedoucí zájezdu - jsem přišla doslova jako "slepej k
houslím". Anička Koperová připravila většinu podkladů, Marcelka Krajniaková evidovala
a jistila zálohou zájemce a Štefan Krajniak krátce před vyjetím objel plánovanou trasu na
motorce ("tady je objížďka, sem se s autobusem nedá projet, zpátky jedině přes Lubawku…").
Počasí vyšlo, vše slíbené se stalo skutkem: sympatický a vtipný Matěj v Kowarech.....
i to bleskurychlé poskytnutí deštníků při krátké přeháňce. Krkonoše z druhé strany…
Když se to všechno takhle pěkně spojí: sponzoři, luxusní autobus s šikovným řidičem
Pavlem, který nás vozil jako vzácný porcelán a perfektně připravený průvodce Štefan. To se to
vedoucuje...B-)
Tak tedy: Vážení účastníci zájezdu, chlapci a děvčata, byli jste skvělí! Dochvilní, dobře
naladění, nikdo neblinkal ani nevyžadoval okamžité zastavení.
Ať se vám i příští výlety takhle vydaří..... vám přeje vaše
Jiřina Žampachová
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SOUTĚŽNÍ VÍKEND V HAJNICI
19. května se družstvo mladých hasičů zúčastnilo poháru starosty obce
Hajnice. Tuto soutěž bereme jako trénink na okresní soutěž. Pilujeme štafetu
dvojic, štafetu 4x60 metrů a požární útok s vodou.
Každý rok nás Hajnice vítá špatným počasím, jeden rok pršelo, druhý pršelo ještě více,
nebo fouká vítr – až nám to bere přístřešky. Letos bylo krásně jen trochu větrno. Pláštěnky
vyměňujeme za opalovací krémy.
Začínáme štafetou 4x60 m člunkově. Překonání kladiny, bariéry, přenesení hasicího
přístroje a poslední úsek hadice. Máme dva pokusy. Obsazujeme 3. místo. A jedeme dál. Dva
týdny pilně pilujeme štafetu dvojic, umíme ji. Vedle sebe se staví dvě stejně vyrovnané štafety.
Paráda!! Ikdybychom už dnes nedělali nic, tak máme splněno, protože jsme prvotřídně zvládli
a udělali to, co jsme se učili. Ale pozor, to nejlepší nás teprve čeká - požární útok s vodou.
To jsme sice trénovali, ale pouze nasucho, protože jsme si nechtěli před závodem namočit
hadice. Takže premiéra tohoto družstva dopadla……..čekáme s napětím na výsledky.
2. místo!!!! Vezeme domů svoje první medailové místo v kolektivních disciplínách. Skvělé!!!!
A druhý den zpět do Hajnic na šedesátky.
Tak jsme tu. V Hajnici si pro nás připravili novou tartanovou dráhu. Budeme tedy útočit
na první traťové rekordy. Trochu pofukuje vítr, který nám shazuje závodníky z kladin a škodí
při práci s hadicemi. Nikola Zubričanová místo třetí. Bára Zachovalová místo druhé (to první
čeká až na soutěž tady u nás 8. září 2018), Sabina Ciroková 9. místo, Veronika Paťavová
8. místo…..a i ostatní se neztrácejí ve startovním poli.
Sezona mladých hasičů je oficiálně ukončena. Opekli jsme si buřtíky u hasičárny, odměnili
jsme se zmrzlinou a hlavně, tak jak jsme slíbili, všechny děti si zastříkaly z hasičského děla.

Přejeme všem malým
i velkým pohodové
prázdniny i dovolenou
a v srpnu se těšíme na
tréninky na soutěž, která
se bude konat u nás
v Radvanicích - tradiční
RADVANICKÉ
ŠEDESÁTKY 8. září
2018 u hasičské
zbrojnice RADVANICE.
Julka
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RADVANIČTÍ HASIČI PŘEPISUJÍ HISTORII
….. svého vlastního sboru.
Nebo bychom mohli také napsat „série druhých míst pokračuje!“
26. května se konalo okresní kolo „požárního sportu“ v Trutnově. Z okrsku č. 2, kam náš
sbor patří, se zúčastnily dva sbory Radvanice a Jívka.
Hasiče přivítal atletický stadion v Trutnově, počasí přálo až extrémně. Dospělí hasiči
soutěží ve štafetě 4x 100m, v běhu na 100m jednotlivci a v požárním útoku.
První disciplínou tohoto dne byly „stovky“ jednotlivců. Pokus se výsostně povedl
Kryštofovi Krajniakovi a veze domů druhé místo, Jakub Klabík družstvu přičítá místo deváté,
Jakub Novotný místo desáté. Součet stovek dává družstvu druhé pořadí. A jedem dál……
Štafeta SDH Radvanice obsazuje místo druhé. Pokud v požárním útoku budou do místa
čtvrtého, tak se celkově umístí na druhém místě.
Na startovní čáře útoku ještě vtipkují, rozhodčí je vrací ze startu pro opasky. Nastává
chaos. Myslím, že půlka kluků ani neví, zda si opasek řádně zapnuli, časový pres je veliký.
Hotovo! Start!
Útok proveden - jeden pokus rozhodne o dalším dění. Čekáme, jak se bude vést soupeřům.
Nikdo z kluků nekalkuluje, nepočítá. Tleskáme všem soupeřům. Atmosféra je sice soutěžní,
ale i kamarádská. Balíme věci. Špičkujeme se s kamarády z Jívky.
K přívěsu přichází první gratulant. Hasiči z Radvanic nevěřícně stojí okolo přívěsu a
nevěří, že „domů povezou celkové druhé místo!!!“ Kluci ne v elasťácích, ale v hasičských
monterkách tak, jak se dříve běhalo. Přichází nástup a vše se potvrzuje!!!
Místo oslav jedou kluci pomoct připravit stadion do Úpice pro zítřejší okresní kolo
Dorostu. OORM děkuje za jejich ochotu a nemalou pomoc.
Následuje menší oslava. No řekněte, nesluší se DRUHÉ MÍSTO V OKRESE TRUTNOV
OSLAVIT?
Trénování pokračuje……………..chlapi z Radvanic postoupili na krajské
Julka
kolo do Hradce Králové!!!

LIGA PROTI RAKOVINĚ
Všem spoluobčanům vyslovujeme obrovské poděkování na podporu „Ligy
proti rakovině“. S vaší pomocí jsme vybrali 5548,-. Děkujeme, že nejste
lhostejní!!!!!
Julie Burdychová
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MLÁDEŽ PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Žáci vymýšleli, plánovali, kreslili, natírali… a výsledek stojí na školním dvoře!
Na podzim loňského roku se naše škola prostřednictvím Střediska ekologické výchovy
a etiky SEVER zapojila do projektu „Mládež pro udržitelný život“.
Stali jsme se tak jednou z deseti škol z celé ČR, které získaly finanční prostředky na
realizaci svého projektu, o jehož výběr i realizaci se zasloužili žáci jednotlivých škol.
Žáci 8. a 9. třídy si na svých jednáních nejprve zvolili projekt „Obnova sportovního
areálu“. K uskutečnění takového plánu by bylo zapotřebí i kladné stanovisko a značná
podpora obce. Z jednání s panem starostou Tomášem Němcem však vyplynulo, že samotná
Obec sice nemá nic proti takové aktivitě našich žáků, ale z majetkoprávních důvodů nelze
v tuto chvíli obnovu hřiště uskutečnit.
Nový nápad se pak zrodil při projednávání projektů v Hradci Králové, kde žáci
jednotlivých škol seznamovali své „kolegy“ o krocích, které doposud učinili. A jak že to
s naším projektem dopadlo? Nový altán na školním dvoře je výsledkem práce nejen stavební
firmy, ale především našich žáků a pedagogů, kteří se do projektu zapojili.
Celý projekt byl završen setkáním zástupců všech deseti škol v Praze ve dnech 25. – 26.
května 2018. Jakub Šebek, Ondřej Vojáček a Václav Kůs
představili ostatním průběh i výsledek našeho snažení.
Náš nový školní altán je pro nás:
- místem pro zajímavější výuku,
- místem pro školní družinu,
- místem pro setkávání na akcích pořádaných
školou,
- místem pro volnočasové aktivity našich žáků.
Nezbývá, než poděkovat všem zúčastněným a věřit, že
altán bude sloužit svému účelu, a zároveň doufat, že si
této stavby budou vážit všichni stávající i noví žáci naší
školy a že ho nebude nikdo ničit.

Za ZŠ a MŠ Radvanice

Iljana Jirmanová

učitelka a koordinátorka EVVO
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TESTOVÁNÍ KALIBRO 2018
Testování KALIBRO 2018 se letos na jaře
zúčastnily tisíce žáků, téměř stovka škol a tříd.
Přesněji u ČJ, AJ, M celkem 2800 žáků, 130 tříd,
což je kolem 80 škol. Zhruba poloviční účast byla
u EK, HU, PŘ.

VÝSLEDKY A ÚSPĚŠNOST ZŠ RADVANICE
VE SROVNÁNÍ SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI V ČR

•
•
•
•

ANGLIČTINA

průměr ZŠ v ČR je 61,0%

ZŠ Radvanice 65,3%

MATEMATIKA

průměr ZŠ v ČR je 40,2%

ZŠ Radvanice 41,8%

HUMANITNÍ

průměr ZŠ v ČR je 56,6%

ZŠ Radvanice 52,6%

ČEŠTINA

průměr ZŠ v ČR je 54,8%

ZŠ Radvanice 51,7%

PŘÍRODOVĚDA

průměr ZŠ v ČR je 57,9%

ZŠ Radvanice 66,4%

EKONOMIKA

průměr ZŠ v ČR je 58,3%

ZŠ Radvanice 53,3%

Lepších výsledků než je celorepublikový průměr dosáhli naši žáci v angličtině (loni o
2,4% a letos o 4,3%) a matematice (vloni o 2,3% a letos o 1,6%).
Výsledků nižších než je celorepublikový průměr jsme dosáhli v češtině (loni o 1,8% nižší,
letos o 3,1%) a ekonomickém základu (loni o 0,7% nižší, letos o 5% nižší).
Výrazná změna nastala u přírodovědného bloku, kde jsme z loňského podprůměru (o
2,8%) vystoupali do letošního nadprůměru (celkem o 8,5%.)
V humanitním základu došlo k opačné změně – zatímco loni jsme byli o 1,7%
nadprůměrní, letos jsme o 4% podprůměrní.

S výsledky na škole podrobně pracujeme, vyhodnocujeme si jednotlivé třídy a rovněž také
úspěšnost žáků. Poskytují nám vhodnou zpětnou vazbu o průběhu, výsledcích a úspěšnosti
vyučování.
Pokračování na str. 10.
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Jaká zajímavá zjištění lze vystopovat
z porovnání loňských
a letošních Kalibro testů v 9. třídách?

V rámci celé České republiky
●
Zatímco loni byly výsledky žáků v AJ a ČJ srovnatelné (úspěšnost 60%), letos mají žáci
celkově (a možná překvapivě) znatelně vyšší úspěšnost v AJ než ČJ (o 6,2%).
●
Celková průměrná úspěšnost v matematice (loni činila 50%), je celorepublikově
mnohem nižší než v humanitních oborech, letos navíc ještě velmi výrazně poklesla na 40%
napříč všemi druhy škol.
●
Z podrobných výsledků rovněž vyplynulo, že nejvyšší úspěšnosti dosahují očekávaně
žáci gymnázií (v průměru přibližně o 10% v každém testu navíc oproti žákům základních
škol).
●
Při porovnání městských a vesnických škol (a jejich velikosti) nebyly ve výsledcích
a úspěšnosti žáků prakticky žádné rozdíly. Nepotvrdily se tedy předpoklady, že větší nebo
městská škola znamená ruku v ruce lepší znalosti i testové výsledky.

V rámci ZŠ Radvanice
● Ekonomika – z loňského mírného podprůměru jsme v letošním roce spadli výrazněji ještě
o něco níže
● V matematice se i přes celorepublikově poměrně nízkou úspěšnost (cca kolem 40%)
opakovaně držíme velmi lehce nadprůměrně
● Angličtina – z mírného loňského nadprůměru jsme se posunuli výrazněji výše, zatímco
v „příbuzném“ českém jazyce jsme se z loňského mírného podprůměru paradoxně dostali ještě
níže
● Přírodovědný blok – zde je zajímavé, že proběhl velký skok z loňského výrazného
podprůměru do letošního výrazného nadprůměru (zde testy psalo jen 8 ze 12 žáků, loni všech
18 z 18)
● Humanitní základ loni lehce nadprůměrný letos poklesl do výraznějšího podprůměru.
Absolutně nejlepší test na škole napsal O. Vojáček (AJ 88,9%), který je nejlepším
i celkově (součet průměrů 443,1), což značí průměrnou úspěšnost 73,8% na jeden
absolvovaný test. Druhé místo by patřilo z loňska Ester Truxové, která tehdy měla součet
průměrů 439,8 a průměrnou úspěšnost 73,3%.
Mgr. Pavel Hrubý
Radvanický zpravodaj ČERVENEC - SRPEN 2018
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V květnu proběhl v naší mateřské škole zápis, a zatímco se v červnu rozloučíme s 11
předškoláky na obecním úřadu a postrčíme je do další životní etapy, kterou je základní škola,
v září přivítáme ve školce 11 nových kamarádů.
V květnu si také děti připravily (nejen) pro své maminky besídku plnou básniček, písniček,
pohádek a tanečků. Všichni členové našeho školkového týmu se podíleli na přípravě malého
občerstvení pro všechny přítomné, a že se jich sešlo opravdu hodně. Děti i rodiče se postarali
o to, že jsme si všichni užili pěkné páteční odpoledne a s dobrou náladou se rozešli užít si
víkend.
Něco z toho, co se děti naučily ve školce v tomto školním roce, také předvedly na „Školní
akademii“ a tanečním odpoledni, pořádaném Penzionem Radvanice pro seniory.
V posledních dvou měsících školního roku ve školce proběhlo také několik akcí. První
beseda byla v rámci environmentální výchovy, kde se děti dozvěděly, jak dlouhou cestu musí
ujít semínko, než se z něj stane rostlinka, ze které pak umeleme mouku a upečeme chléb.
Druhá velmi zajímavá akce byla návštěva „kinematovlaku“, který přijel do stanice hlavního
nádraží v Trutnově a na děti zde čekalo promítání pohádek a herní vagón. Poslední akcí byl již
tradiční dětský den, se kterým nám jako každý rok pomáhala „mládež“ z deváté třídy. Musím
říct, že každý rok se nám sejde bezva parta, a troufám si říct, že si s našimi mrňaty užijí fajn
dopoledne. Do školy na hodinu přírodopisu se pak nikomu moc nechce 😊 .
A co nás ve školce ještě čeká, než se všichni rozejdeme na prázdniny? Jedna záchranářská
pohádka, kde se děti přiměřeně věku seznámí se zásadami první pomoci. Na konci měsíce se
rozloučíme s předškoláky, které pak čeká přespání na Jestřebí boudě s opékáním buřtů,
soutěžemi, úkoly a na konci možná i pokladem. A pak už hurááááá na prázdniny….
Přejeme vám pohodové léto a prázdniny, které utíkají co
nejpomaleji.

Alice Zachovalová

MEDOVÝ DÁREK
Děkujeme panu Romanu Maršíkovi za medové
překvapení v podobě deseti sklenic medu.

vedoucí kuchyně
Radvanický zpravodaj ČERVENEC - SRPEN 2018
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PO STOPÁCH LOUPEŽNÍKA LOTRANDA
Na sobotu 9. června 2018 připravil Turistický Oddíl Mládeže KČT Úpice
již 23. ročník pochodu pro děti “Po stopách loupežníka Lotranda“. Start byl
na náměstí v Malých Svatoňovicích, kam přišel rekordní počet účastníků a to
82 dětí a 65 dospělých.
První cesta od startu vedla do muzea, kde děti přivítala paní Hilmarová a představila jim
pohádky bratři Čapků. Po zajímavé prohlídce se děti s dospěláky vydali na trasu pochodu, kde
na ně čekalo 9 úkolů od „Brendských loupežníků“ a dalších pohádkových bytostí. Mezi úkoly
bylo například složení puzzle, odpovědět na záludné otázky mladého Lotranda či přehrát
v kartách samotného Lotranda. Ten dětem za odměnu dal ochutnat své loupežnické
bramboračky, kterou právě vařil. Opodál Psí víla zjišťovala, jak děti znají pejsky a umí se o ně
postarat a mnoho dalších úkolů. Poslední byla střelba ze vzduchovky na terč. V cíli každé dítě
obdrželo pamětní diplom a také perníkovou medaili za absolvování naší loupežnické cesty.
U Jestřebí boudy byl pro děti připraven nafukovací hrad, dílnička pro šikovné ručičky a
tombola. Počasí nám
přálo a tak jen deštík
v cíly o něco dříve
ukončil venkovní
aktivity před Jestřebí
boudou.
Chtěla bych
poděkovat všem za
účast na našem
pochodu. Také děkuji
všem pomocníkům
z řad dospělých a
dětem turistického
oddílu „Loupežníci
z Brend“ s jejími
vedoucími.
Největší dík patří
paní Petře za úžasné perníkové medaile, které všem moc chutnaly.
Nesmím zapomenout na podporu okolních obcí a města Úpice.
Těšíme se na vás zase za rok na naší loupežnické cestě.
Míla Dubnová
Radvanický zpravodaj ČERVENEC - SRPEN 2018
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DĚTSKÝ DEN “JESTŘÁBÍCH JEZDCŮ”
Tradice se trochu oproti předešlým létům změnila v tom, že tentokrát jsme
z organizačních důvodů museli změnit den pořádání z tradiční soboty na
neděli 3. června od 14,00 hod. Sice nás při přípravě v odpoledních hodinách překvapil dosti
vydatný déšť, který trval až do půl třetí odpoledne. Přesto dětský den vyšel na výbornou.
Po dešti se nám na oslavy dětského dne nahrnulo pomalu devadesát dětí, což bylo milým
překvapením.
Dětské soutěže, kterých letos bylo třináct, se nesly jako tradičně v duchu sportovních
a dovednostních soutěží a sloužily k tomu, aby si ty nejmenší vydělaly nějaký ten „Jestřábí
zlaťák“, za který bylo možné opět nakupovat v naší tradiční samoobsluze, která byla přímo
k prasknutí nabytá rozmanitým dětským zbožím, které bylo k nákupu za “Jestřábí zlaťáky“
po celou dobu nedělního odpoledne.
Po dobu konání dětského dne proběhly i doprovodné programy, tentokrát v duchu vojenské
techniky. Přijeli nás navštívit členové spolku „VOJENSKÁ VOZIDLA TRUTNOV“, kteří
předvedli vojenskou techniku spíše po stránce historie 80.-90. léta, dále nás svojí návštěvou
a umem obdařili členové spolku „UHAS – útvar hradeckého airsoftu“, kteří nám naopak
předvedli něco z novodobé vojenské techniky a demonstrovali v ukázkách řešení různých
vojenských situací. Oběma spolkům děkujeme za zajímavý doprovodný program nejen pro
děti.
Velké poděkování patří i sponzorům, bez kterých by dětský den nebyl tak zajímavý a
plodný. Dovolím si jim ještě jednou touto cestou poděkovat. Jsou to sponzoři, kteří se podíleli
finančně nebo materiálně na našem tradičním „Jestřábím dětském dni“.
Sponzoři dětského dne: Obec Radvanice, Na Hranici s.r.o., Citron elektro group s.r.o.,
Izomat s.r.o., Vimmar s.r.o., REST – TU s.r.o., Drogerie Copák, Pekárny a cukrárny
Náchod s.r.o., BALA – Marcela Andresová, smíšené zboží – Marcela Krajniaková, Auto
Trutnov s.r.o., hospoda „U Píšťalky“, SDH Radvanice, Základní a mateřská
škola Radvanice, firma Milan Němeček, Juta Úpice a.s., firma Izomat, TECHKO CZ,
spol. s r.o. firma Štefan Krajniak a dalších několik příznivců dětského dne z řad občanů,
kteří finančně podpořily dětský den a nechtějí být jmenováni. V neposlední řadě opět
velké DÍKY patří místnímu fotbalovému klubu FK Baník Radvanice, který nám opět
poskytl zázemí a prostory pro konání této akce.
Poděkování patří i členům, kamarádům a příznivcům motoklubu „Jestřábí jezdci“, kteří
pracovali na přípravě a organizaci této akce, zejména Kristýně Krajniakové, která zajišťovala
a připravovala vše od „A“ do „Z“. Budeme se opět těšit na příští rok, proto nám zachovejte
přízeň jak účastníci, tak sponzoři.
Za Jestřábí Jezdce prezident klubu
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LETNÍ KINO RADVANICE
ROCKOVÁ NOC
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY MUDr. ZÁVESKÉHO
ČERVENEC
16. 7. PO 8.00 -11.30

Radvanice

13.00 - 15.00

17. 7. Út

8.00 - 11. 30

Chvaleč

12.30 - 13. 30 DPS Trutnov

18. 7. ST

8.00 - 11. 30

Teplice

13.00 - 17. 00 Radvanice

19. 7. ČT 8.00 - 11. 30

Jívka

13.00 - 15.00

Pilníkov

20. 7. PÁ 8.00 - 11. 30

Radvanice

13.00 - 15.00

Teplice

23. 7. PO 8.00 -11.30

Radvanice

13.00 - 15.00

Pilníkov

24. 7. Út

8.00 - 11. 30

Chvaleč

12.30 - 13. 30 DPS Trutnov

25. 7. ST

8.00 - 11. 30

Teplice

13.00 - 17. 00 Radvanice

26. 7. ČT 8.00 - 11. 30

Jívka

13.00 - 15.00

Pilníkov

27. 7. PÁ 8.00 - 11. 30

Radvanice

13.00 - 15.00

Teplice

Pilníkov
14.00 - 16.00

Pilníkov

14.00 - 16.00

Pilníkov

SRPEN
17. 8.

PÁ

neordinujeme

20. 8.

PO

13.00 - 15. 00

21. 8.

Út

neordinujeme

22. 8.

ST

23.8.

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

13.00 - 15. 00

Teplice

MUDr. Magdalena Šturalová

ČT

13.00 - 15. 00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

24. 8.

PÁ

neordinujeme

27. 8.

PO

13.00 - 15. 00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

28. 8.

Út

neordinujeme

29. 8.

ST

13.00 - 15. 00

Teplice

MUDr. Magdalena Šturalová

30. 8.

ČT

13.00 - 15. 00

Radvanice

MUDr. Magdalena Šturalová

31. 8.

PÁ

neordinujeme

V případě potřeby navštivte odpovídající ordinaci v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.

MUDr . Ladislav Záveský

Radvanický zpravodaj ČERVENEC - SRPEN 2018

15 str.

DEN OBCE RADVANICE

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ VYDÁVÁ
OBECNÍ ÚŘAD RADVANICE
Náklad: 470 výtisků
Ev. č.: Kult/2/1990/Ka
Odpovědná redaktorka: Mihulková Renata
Grafické zpracování: Mgr. Olga Matěnová

Email: radvanickyzpravodaj@volny.cz

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. 8. 2018
Otištěné příspěvky se nemusí shodovat
s názorem redakce.
Za věcnou a gramatickou správnost
odpovídají autoři článků.

