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! pozvánky na akce Jest$ábích jezdc'
! informace z pensionu
! zm&ny v ordina#ní dob&
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Místní poplatek za odpady v roce 2014

INFORMACE Z OÚ

•••

Místní poplatek za provoz systému shroma"(ování,
sb&ru, p$epravy, t$íd&ní, vyu"ívání a odstra)ování
komunálního odpadu je v roce 2014 ve v!*i 550 K! na
osobu a rok.
Zp'sob úhrady místního poplatku za likvidaci odpadu je
mo"no provést:
a) v hotovosti v ú!edních hodinách na OÚ Radvanice,
b) po*tovní poukázkou (byla vám doru#ena v m&síci
b$eznu)
c) bezhotovostním p$evodem na ú#et obce Radvanice #.
ú. 1303692379/0800
Úhradu poplatku je mo"né provést ve dvou splátkách:
1. splátka ve v!*i jedné poloviny ro#ního poplatku do 30. 4. 2014
2. splátka ve v!*i druhé poloviny ro#ního poplatku do 30. 9. 2014

PaedDr. Vladimír Diblík

Z jednání zastupitelstva obce
První m&síce ka"dého kalendá$ního roku zastupitelstvo obce projednává v!sledky hospoda$ení
p$ímo $ízen!ch organizací nebo organizací s majetkov!m podílem. Nejinak tomu bylo
i v leto*ním roce.
Zastupitelstvo se nejd$íve seznámilo s hospoda$ením Svazku obcí Jest$ebí hory v roce 2013.
Svazek sdru"uje dvanáct obcí a m&st z regionu Jest$ebích hor. Hlavním zdrojem finan#ních
p$íjm' jsou p$ísp&vky #lensk!ch obcí a m&st. P$ísp&vek je ve v!*i 40 K# za trvale "ijícího ob#ana
a rok.
Celkové p$íjmy byly ve v!*i 1 802 079 K# (p$ísp&vek z obcí 653 000 K#, dotace 44 000 K#,
spoluú#ast obcí na projektu místních rozhlas' 1 042 126 K#……)
V!daje pak byly ve v!*i 759 408 K#. Hospoda$ení skon#ilo v!sledkem 1 042 671 K#.
Podstatná #ást v!sledku hospoda$ení jsou prost$edky p$ipravené na úhradu v!*e uvedeného
projektu svazku obcí.
Zastupitelstvo ka"doro#n& rovn&" projednává v!sledky hospoda$ení spole#nosti VODA-RA s.r.o..
Toto projednávání je ze zákona valnou hromadou spole#nosti.
Spole#nost VODA-RA s.r.o. provozuje vodovodní a kanaliza#ní sí+ v obci Radvanice od roku
1993. Vedle t&chto #inností zaji*+uje v obci Radvanice údr"bu ve$ejné zelen& a ve$ejn!ch
prostranství. Pro pot$eby obce Radvanice provádí n&které drobné instalatérské a údr"bá$ské
práce.
Hospoda$ení spole#nosti je rozd&leno do t$í odd&len!ch #ástí: vodovod Radvanice, kanalizace
Radvanice a ostatní. Toto d&lení je nutné pro kalkulaci vodného a sto#ného, které je ze zákona
regulovanou cenou vycházející ze skute#n!ch náklad'.
pokračování na straně 3
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pokračování ze strany 2

Spole#nost v lo)ském roce hospoda$ila se ziskem 98 479 K# (r. 2012 + 9 337 K#, v r. 2011 byla
ztráta 12 080 K#). Celkové p$íjmy byly ve v!*i 2 110 060 K# (o proti roku 2012 jsou vy**í
o 19 006 K#) a v!daje 2 011 581 K# (o proti roku 2012 jsou ni"*í o 70 136 K#).
Zisk bude pou"it! v rámci v!sledk' hospoda$ení p$edcházejících let a #áste#n& na posílení
rezervního fondu.
V roce 2013 byl sní"en po#et pracovník' o jednoho. V sou#asné dob& má spole#nost jednoho
stálého zam&stnance a dal*ího p$íle"itostn& na dohody o provedení práce.
Cena vodného byla v lo)ském roce 23 K#/m3bez DPH (26,45 K# s 15 % DPH), sto#né 12,50
K#/m3bez DPH (14,37 K# s 15% DPH). Cena vodného a sto#ného z'stává v leto*ním roce
stejná.
Rozdíl mezi kalkulovanou a skute#nou cenou je kryt! ziskem z ostatních #inností.
Nejv&t*í investi#ní akcí bylo v roce 2013 vybudování vodovodní a kanaliza#ní sít& pro v!stavbu
nov!ch rodinn!ch dom'.
Na b$eznovém zasedání zastupitelstva byly projednány v!sledky hospoda$ení spole#nosti
BYTY Radvanice s.r.o. za rok 2013. Toto jednání bylo rovn&" jednáním valné hromady
spole#nosti.
Spole#nost byla zalo"ena v srpnu roku 2002 za ú#elem efektivní správy nemovitého majetku
obce Radvanice, p$edev*ím bytového fondu ve vlastnictví obce. Spole#nost zam&stnává dva
zam&stnance, kte$í jsou zárove) jednatelé spole#nosti a dal*ích osm domovník' na vedlej*í
pracovní #innosti.
Spole#nost v roce 2013 hospoda$ila se ztrátou 1 563 K#. P$íjmy 4 805 069 K#
a v!daje 4 806 632 K#. Podstatná #ást náklad' jsou v!daje na opravy dom', rekonstrukce
uvoln&n!ch byt' a b&"ná údr"ba. Vloni bylo zrekonstruováno celkem osm byt' za 1 864 770
K#. Nejv&t*í opravou pak byla p&nová izolace rovné st$echy na #.p.178 za 282 000 K#.

PaedDr. Vladimír Diblík

$IVOTNÍ JUBILEA
Bálintová Ane"ka

84

Vl#ková Jaroslava

80

Babjáková Ji$ina

75

Jedli#ková Hana

70

,ervená Hana

65

Rehak Ji$í

60

Jirásková V&ra

60

Se)ková Zuzana

50

Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

V*ichni uvedení jsou zve$ejn&ni po jejich písemném souhlasu.
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Jarní vítání ob!ánk" se konalo
8. 3. 2014 na Oú. Místostarostka
p. Mihulková v tento den
s pot#$ením p%ivítala 6 z 9 d#tí,
které byly pozvány.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

•••

P$ivítáni byli:
!Valent!na Balogová s maminkou Monikou
Balogovou a tatínkem Pavlem Kluckim
!Tereza Efenberková s maminkou Gabrielou
Efenberkovou
!Barbora %princová s maminkou Michaelou
%princovou
!%árka Svobodová s rodi#i Hanou a Petrem
Svobodov!mi
!Viktorie Gultová s maminkou Veronikou
Ko*+álovou a tatínkem Jind$ichem Gultem
!Jan Jirman s maminkou Kv&tou Dufkovou
a tatínkem Janem Jirmanem
D&ti z M% si p$ipravily velmi hezké
vystoupení. Rodi#e a jejich p$íbuzní se
podepsali do pam&tní kroniky obce, maminky
p$ijaly kyti#ku a dárky pro své roztomilé d&ti
jako upomínku na dne*ní dopoledne s p$áním,
aby na*i ob#ánkové vyr'stali ve zdraví a *t&stí.
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Focení u kolébky ukon#ilo toto na*e slavnostní
setkání.
V"dy si p$ejeme, aby se dostavili v*ichni
pozvaní, nejen kv'li sv!m d&tem, které se
pozd&ji rády dívají na své "miminkovské"
video #i fotografii, ale i kv'li t&m, kte$í se na
této akci podílí a v&nují tomu sv'j voln! #as.
Tímto d&kuji d&tem z M% a p. u#.
Ka*parové, fotografovi p. Láskovi, #lenkám
SPOZ a kroniká$ce p. Honyisové za krásné
obrázky.
M. Světlíková

SDH RADVANICE

MASOPUST
Vá"en# pane starosto!
Z jednoduch!ch d"vod"
p#i$li jsme sem v pr"vodu,
ud%lat vám pomy$lení
vyrazit z vás povolení.

Na oplátku slibujeme,
&e a& obec zabereme,
cokoli kde dostaneme,
sníme a vypijeme.

Budeme spolu dobré mysli,
budeme spolu veselí,
to& ma$kary dokole'ka
a muziko – a( to zní!

V tuto chvíli, kdy pan $editel "ádal pana starostu o povolení k „masopustu,“ ji" bylo
p$ipraveno ob#erstvení, zabija#kov! gulá* se va$il, masí#ko bylo nachystáno, medovina
oh$áta… Pr'vod se zastavil na n&kolika místech na*í obce. Tan#ilo se, hrálo, zpívalo
a smálo. Hojn! po#et maskovan!ch p$i*el podpo$it první masopust v Radvanicích a co jsem
pátrala v historii na*í obce, masopust se v na*em kraji nikdy ned&lal. Proto masopust nenesl
"ádné pravé masopustní zvyky. Pro p$í*tí rok si je ud&láme podle svého. Sejít se a veselit se,
pobavit to byl ú#el této akce a ten byl bezezbytku spln&n. Po#así
nám p$álo…..
D&kujeme V*em za podporu, ob#an'm i sponzor'm: Saargummi
,erven! Kostelec, obec Radvanice, Rest s.r.o., Z% Radvanice,
Pokr jatka Markou*ovice.
Klí# od obce jsme opatrovali jako vlastní……
Malá obec jakou Radvanice bezesporu jsou, musí "ít sv!m
"ivotem nezávisl!m na velk!ch m&stech. Jsme rádi, "e se bavíte
a nesedíte pouze u televizor', a to nejen na akcích, na kter!ch
se podílejí hasi#i.
Julie Burdychová

SVOZ ŽELEZA A ELEKTROODPADU
SDH Radvanice vyhla*ují

SVOZ "ELEZA A ELEKTROODPADU
v sobotu 19. 4. 2014 od 9:00
Nepou"ívané lednice, fény, mikrovlnky, televizory, vysava#e, monitory a podobná za$ízení
p$ipravte p$ed sv'j d'm. Je-li nutné vynést je ze sklepa, pot$ebujete-li n&co odvézt od zahrádek
je mo"nost se dohodnout na tel:
777854435 Burdych Rostislav, 608111449 Luká#ek Petr, 775709321 Ka#par Tomá#
Pot$ebujete- li vyhodit staré matrace, rádi je ulo"íme v hasi#árn&.
Sb&r ví#ek od PET lahví a piva stále trvá!!!

V*em p$edem d&kujeme.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADVANICE
Masopustní veselí vládlo Radvanicím
Sobota 1. b$ezna byla jasn!m d'kazem, "e radvani#tí *koláci, zam&stnaci *koly i obyvatelé
se cht&jí a um&jí dob$e bavit. Premiérov! Masopust, kter! po$ádala Z% a M% Radvanice ve
spolupráci s místními hasi#i, p$ilákal spoustu lidí, a to v nejr'zn&j*ích kost!mech i "v civilu".
Centrem masopustního d&ní se staly prostory *koly, kde na dvo$e hrála hudba a ze stánku
von&ly zabija#kové dobroty. Nemohl samoz$ejm& chyb&t ani pr'vod masek obcí, kter! nejprve
zamí$il ke starostovi, aby si zde vy"ádal svolení k masopustnímu veselí a symbolick! klí#
od obce. Doslova mezinárodní rozm&r na*emu Masopustu dodali hosté z partnerské *koly
v polsk!ch Piechowicích. Byla to první náv*t&va, která nastartovala vzájemnou spolupráci *kol.
V&$íme, "e tento poda$en! za#átek p$isp&je k dal*ím spole#n!m akcím a bude p$ínosem pro
"áky i pedagogy obou partnersk!ch *kol.
Moc d&kujeme v*em, kte$í svojí pomocí #i ú#astí p$isp&li ke zdárnému pr'b&hu Masopustu,
kter! se, doufáme, stane v Radvanicích tradi#ní akcí, na kterou se budou t&*it malí i velcí.
Pod&kování pat$í té" sponzor'm, kter!mi jsou: VIMMAR s.r.o. – chrán&ná dílna Radvanice
a Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. Adr*pach.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy
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Základní #kola
a Mate$ská #kola Radvanice

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO
VELKÉ BRITÁNIE

Vás srde#n& zve na

VELIKONO,NÍ
TVO-ENÍ

Líbilo se vám váno#ní tvo$ení?
Jestli ano, cht&li bychom vás
pozvat na dal*í spole#nou akci.
Kdy?
Ve st$edu 16. 4. 2014 od 15,00
hodin
Kde?
Ve #kolní jídeln%
Program:
Pe!ení velikono!ních jidá#&
a tvo$ení velikono!ních
dekorací.

.áci na*í *koly se zú#astní na ja$e zahrani#ního
poznávacího zájezdu do Velké Británie. Nav*tívíme
nejv&t*í metropoli celé Anglie – hlavní m&sto Lond!n
a univerzitní m&sto Oxford (spolu s místy, kde se
natá#ely filmy o Harry Potterovi).
Z na*í *koly se zájezdu zú#astní 20 "ák', doplní nás
je*t& jedna pra"ská *kola. Cestovní kancelá$, která
zaji*+uje celou akci a rovn&" kompletní program
p$ipravila, je CK Royal, www.ckroyal.cz.
Zájezd se uskute#ní v termínu od 7. dubna do 11.
dubna 2014. Cena #iní 5490,- K# a zahrnuje cestu,
slu"by pr'vodce, cestovní poji*t&ní.
Na konec b$ezna chystáme informativní sch'zku pro
ú#astníky zájezdu a jejich rodi#e, kde budou podány
ve*keré dopl)ující informace a zodpov&zeny p$ípadné
dotazy.

Mgr. Pavel Hrubý

Pro ú#astníky je p$ipraveno malé
ob#erstvení.
T&*íme se na vás.

zaměstnanci
ZŠ a MŠ Radvanice
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Zimní olympijské hry budeme bojovat fair
play a *lo se na v&c.
v M%
Sout&"ilo se v:
hokeji - gól na bránu
24. 2. - 28. 2. 2014
Ve st$edu si d&ti s paní
V pond%lí jsme si spole#n&
u#itelkou povídaly
s d&tmi povídali
o olympijské
o olympijsk!ch hrách. Ukázali pochodni, a co
jsme si vlajku ,eské
znamená r#ení „Ohe)
republiky a olympijskou
je dobr! sluha, ale
vlajku a vysv&tlili si, "e je
*patn! pán“.
to setkání sportovc' z celého Ve !tvrtek pokra#ovalo
sv&ta. Na map& jsme si na*li
sout&"ení v:
sv&tadíly a porovnávali jejich slalomu na ly"ích - velká
barvy s barvami na vlajce.
zábava, ly"ovalo se
Velké d&ti lepily na #tvrtku
v krabicích a d&ti to zvládly
olympijské kruhy, které
na jedni#ku a p$ály si to je*t&
vyst$ihly z ruli#ky od
jednou opakovat
toaletního papíru a dokreslily skoku na ly"ích - skákání
sportovce. Malé d&ti ruli#kou z místa s postojem ly"a$e
od toaletního papíru tiskly
b&hu na ly"ích – b&halo se
olympijské kruhy.
op&t v krabicích
V úter' za#alo samotné
metané - p&t pokus', hod
sout&"ení, slíbili jsme si, "e
spodním obloukem na cíl
•••

Na pátek se t&*ili úpln&
v*ichni. Sice nás ka"d! den
postupn& ub!valo, jak nám
d&ti marodily, ale ocen&ní
a medaili dostali v*ichni.
Po p$edání medailí a malé
drobnosti jsem d&tem pustila
#eskou státní hymnu a d&ti
poslouchaly. T!den se nám
vyvedl a u" te( se d&ti t&*í na
dal*í p$ekvapení :-).

Renáta Kašparová

V!zva ob#an'm Radvanic
Základní $kola a Mate!ská $kola Radvanice
uskute!ní

SB(R PAPÍRU
Kdy: st$eda 16. dubna 2014 (6.30 - 7.30 hod. a 13.00 - 17.00 hod.)
T$íd%ní sb%ru: 1. noviny
2. #asopisy + reklamní letáky
3. lepenka
T$íd&n! sb&r se shroma"(uje u vchodu do *koly.
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DĚKUJEME VÁM ZA KAŽDÝ
KILOGRAM PAPÍRU!!!

Pozvánka do jarní p$írody
Klub !esk'ch turist& Úpice vás zve na 12. ro!ník zahájení turistické sezóny
v Jest$ebích horách a oblastní zahájení sezóny v Královéhradeckém kraji.
Sou!asn% prob%hne akce „ Vystup na sv&j vrchol“ ("altman)

BÍLÁ U BÍLÉHO
sobota

kolu

v sobotu 19. 4. 2014 na Panské cest& pod .altmanem u Bílého kolu
Dostanete se k nám zna!en'mi trasami, které si m&)ete zvolit podle své zdatnosti:
Trutnov, Lhota u Trutnova, Paseka, .altman, Bíl! kol (12 km)
Rtyn& v Podkrkono*í, Odolov, Bíl! kol (9 km)
Malé Svato)ovice, Bíl! kol (3,5 km)
Radvanice, Paseka, .altman, Bíl! kol (7 km)
Úpice, Kví#ala, Vel. Svato)ovice, Markou*ovice, Bíl! kol (10km)
Program dne:
asi 10:28 – otev$ení MBJB (mobilní bufet Jest$ebí boudy)
?
- potlach ú#astník' (bu$ty, lahvá#, med…)
asi 11:33 – oficiální zahájení (pozouné$i ZU% A.M: Buxton Úpice, projevy)
?
- potlach ú#astník' (bu$ty, lahvá#, med…)
asi 14:02 – likvidace MBJB, úklid okolí
?
-potlach ú#astník' za pochodu na Jest$ebí boudu
Na Jest$ebí boud%
asi 15:06 – pokra#ování v neformálním povídání
u dobré medoviny
asi 20:03 – rej masek na ma*karním bále na Jest$ebí boud&
asi 23:59 – odmaskování
?
– ukon#ení (schluss)
Po dobu akce je mo)né získat originální razítko akce „Vystup na sv&j vrchol“
Ob!erstvení zaji*t&no z MBJB v míst& konání a na Jest$ebí boud&.
P$ípadné ubytování lze zajistit u správce Jest$ebí boudy (mobil: 603546857) nebo
na www.jestrebibouda.cz.
Za ú#ast obdr"íte originální pam&tní listy a mal! dárek.
Startovné 10,- K! + 10,- K! na podporu v'stavby Bezru!ovy chaty na Lysé ho$e
v Beskydech.
T%#íme se na va#i ú!ast na této tradi!ní akci v srdci Jest$ebích hor!
Po$adatel: K*T Úpice a oblast K*T Královéhradeckého kraje
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AKCE
V DUBNU

JESTŘÁBÍ JEZDCI

20. 4. Velikono%ní zábava
V ned&li od 20. 00
prob&hne v “Jest$ábí ch!*i”
velikono#ní zábava.
K tanci a poslechu bude
hrát skupina “META”.
Prob&hne sout&" o nejdel*í
pomlázku a p'lno#ní
dra"ba pomlázek.
Vstupné 50,-

26. 4. “Jest!ábí otvírák”
Zahájení motosezóny, tvz.
otvírání silnic.
Sraz v*ech motorká$' na
strojích u “Jest$ábí ch!*e”.
Ve 14. 00 hod odjezd na
spanilou jízdu vesnicí
a cca 14. 30 hod m*e
a k$est motorek.
Obojí prob&hne v kapli
sv. Jana K$titele. M*i
i k$est povede fará$
z Mal!ch Svato)ovic.
Ve#er je v plánu posezení
p$i reprodukované hudb&.
Akce je ur#ena i pro
*irokou ve$ejnost.
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Vá"ení a milí #tená$i ,,Radvanického zpravodaje‘‘. Od února
od poslední uzáv&rky Radvanického zpravodaje jsme
spolupo$ádali a po$ádali tyto akce:
Radvadráha – o víkendu 15. – 16. 2. jsme poskytli p$íst$e*í
radvanick!m modelá$'m, kte$í op&t po$ádali p$ehlídku svého
umu a dovednosti. Z na*í strany byl poskytnut prostor
a ob#erstvení pro náv*t&vníky této zda$ilé akce radvanick!ch
modelá$'. Hodnocení necháme na po$adatelích z jejich $ad.
Oslava MD" – t&sn& p$ed uzáv&rkou tj. 8. 3. jsme po$ádali
zábavu k oslavám svátku "en, na které hrála skupina
„KATBAND“. Oslava tohoto svátku "en se vcelku vyda$ila,
slavilo se do ranních hodin. Pod&kování pat$í v*em, kte$í se
p$i*li pobavit a odreagovat. Pod&kování pat$í i d&tem
z mate$ské *kolky a *kolní dru"iny, které vyrobily dáre#ky
pro oslavenkyn& v podob& kyti#ek a p$ání#ek k MD..
Fotografie z t&chto akcí jsou jako ji" tradi#n& k nahlédnutí
na www. jestrabijezdci.cz.

za motoklub Jestřábí jezdci
prezident Štefan Krajniak

PENSION RADVANICE

Mil! "tená#i, v b#eznu to byl ji$ rok
od obnovení vydávání místního
“Zpravodaje”, kter! by m%l b!t
informa"ním m%sí"níkem pro obyvatele
na&í vesni"ky. Jsem ráda, $e jeho
prost#ednictvím mohu informovat
o na&ich uskute"n%n!ch i plánovan!ch
akcích.
•••

První dubnov! víkend 5. - 6. Vás zveme
na oblíbenou akci: Pizzy za 50%.
T!den poté, 12. 4. od 14 hodin, je u nás ji"
tradi#n& jarní tane!ní odpoledne pro seniory,
kde vystoupí se sv!m pásmem písní, $íkadel
a tane#k' d&ti z na*í Mate$ské *koly. K tanci
bude hrát skupina NOVUM.
V sobotu 26. 4. chceme, pokud nám to po#así
dovolí, vyrazit do terénu a spole#n& s místními
d&tmi a dosp&láky se vrhnout na na*í Akci Z –
#i*t&ní potoka a rybníka mezi zahrádká$skou
kolonií a na*ím pensionem.
Akce bude probíhat od 9. hodiny ranní. Ka"d!
zú#astn&n! dostane ochranné rukavice a dal*í

pom'cky na sb&r odpadk' a vydáme se do
terénu.
U pensionu bude p$ipraveno ob#erstvení,
za ka"d! nasbíran! pytel odpadk' dostane
sb&ra# bu( párek nebo klobásu a nápoj
zdarma.
Kolem poledního se uskute#ní v na*em sále
ekologická beseda s pracovnicí ministerstva
"ivotního prost$edí.
P$ij(te ud&lat n&co u"ite#ného pro na*i
krajinu a "ivotní prost$edí!
Dále plánujeme s na*imi kucha$i nov'
jídelní lístek. Sv&tlo sv&ta by m&l spat$it
v kv&tnu.
P$eji v*em #tená$'m krásné slune#né jaro
a veselé Velikonoce.

za Pension a restauraci Radvanice
Petra Spitzerová

UPOZORNĚNÍ:
Omezení ordina#ní doby
Dne 2. 5. a 9. 5. 2014 - pátky, nebude v provozu ordinace praktického léka$e
v Radvanicích.
V akutních p$ípadech nav*tivte odpovídající ambulanci v nemocnici v Trutnov&.
D&kujeme za pochopení. MUDr. Ladislav Závesk!
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PRÁVNÍ PORADNA
•••
VÁ.ENÍ ,TENÁ-I
ZPRAVODAJE,
TENTOKRÁT
ODPOVÍDÁME NA
DOTAZ ,TENÁ-E, KDY JE T-EBA
PROKÁZAT ODBORNOU A ZDRAVOTNÍ
ZP/SOBILOST, POKUD BYL ULO.EN
TREST ZÁKAZU -ÍZENÍ MOTOROV0CH
VOZIDEL.
Podmínky vrácení $idi#ského oprávn&ní
upravuje § 102 zákona o silni#ním provozu.
Dle odst. 5 tohoto ustanovení je t$eba
odbornou zp'sobilost prokazovat, jen pokud
od právní moci rozsudku uplynul více ne" rok
(Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo
rozhodnutí, jím& do$lo k ulo&ení trestu nebo
sankce zákazu 'innosti spo'ívající v zákazu
#ízení motorov!ch vozidel, trestu, v jeho&
rámci bylo &adateli ulo&eno p#im%#ené
omezení spo'ívající ve zdr&ení se #ízení
motorov!ch vozidel, nebo jím& bylo upu$t%no
od potrestání s dohledem, v jeho& rámci bylo
ulo&eno p#im%#ené omezení spo'ívající ve
zdr&ení se #ízení motorov!ch vozidel, nebo
rozhodnutí o podmín%ném odlo&ení podání
návrhu na potrestání nebo podmín%ném
zastavení trestního stíhání, v pr"b%hu jeho&
zku$ební doby se zavázal zdr&et se #ízení
motorov!ch vozidel, uplynul více ne& jeden
rok, musí &adatel prokázat zdravotní
a odbornou zp"sobilost.).
Psychologické vy*et$ení upravuje ust. § 87a
odst. 3 písm. b) zákona o silni#ním provozu,
tak"e v p$ípadech ulo"ení trestu zákazu
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#innosti soudem je v"dy pot$eba toto
absolvovat (Dopravn% psychologickému
vy$et#ení je povinna se podrobit osoba, která
&ádá o vrácení #idi'ského oprávn%ní, které
pozbyla v d"sledku b) soudem ulo&eného
trestu zákazu 'innosti spo'ívajícího v zákazu
#ízení motorov!ch vozidel.).
Va*e dotazy m'"ete zasílat na adresu
Advokátní kancelá$, Drtinova 24, Praha 5
150 00 nebo emailem na
eva.cervena@centrum.cz .
Krásn! den p$eje za advokátní kancelá$

Roman Lindauer
603 42 78 84

RADVADRÁHA V
Ji" pát!m rokem prob&hla akce s názvem Radvadráha. O tom, "e tam
byly vid&t autodráhy, je po minulém p$edstavení a minul!ch ro#nících
u" jasné. Náv*t&vníci, kte$í letos dorazili, si op&t mohli zajezdit na 4
tratích, které byly postaveny zase jinak ne" minul! rok. Mo"ná proto se
sem lidé vrací, proto"e nikdy neví, co tu bude postaveno. Letos krom&
klasiky v podání #ty$proudé trati, na které závodili malí i velcí a velké
„Radvadráhy“ byla k vid&ní i Tokijská jízda. Byla to autodráha
postavená do spirály, na jejím" konci auto vylet&lo z dráhy rovnou
do p$ipravené krabice s molitanem (n&kdy i vedle :-)).
Radvadráha pro leto*ní rok byla trochu více kopcovitá. Rodi#e mal!ch
závodník' m&li také o zábavu postaráno, proto"e na v*ech dráhách auta
velmi #asto kon#ila mimo tra+, a tak rodi#e plnili funkci odtahovky:-).
Podlézat stoly, na kter!ch byla autodráha, byla p&kná rozcvi#ka ...
Po#et náv*t&vník' letos op&t dosáhl p&kn!ch 250 lidí, z toho 114 d&tí.
Pro v*echny malé náv*t&vníky byly u vstupu p$ipraveny drobné mlsoty,
stejn& jako p$i závodech, které se konaly po oba dny.
Sobotní ve#er byl ur#en pro závody dosp&l!ch. P$ihlásilo se celkem
16 sout&"ících. Leto*ní rok se dráhy i barvy autí#ek losovaly, tak"e
závody byly férov&j*í. Finále se jelo na 20 kol, co" je p$i pr'm&rném
#ase jednoho kola 15 sec p&kn!ch 5 minut nerv'.
V!sledková listina nakonec vypadala takto:
1. Tomá* N&mec
2. Renata Lásková
3. Dvo$ák Ji$í
4. Krajniak Luká*
Vít&zové klání obdr"eli lahvinku, aby jim *lo $ízení lépe od ruky, a také
v&cné ceny od motorká$'. Dodate#n& je*t& v*em blahop$eji…
To bylo krátké shrnutí pátého ro#níku Radvadráhy. Rád bych záv&rem
pod&koval v*em, kte$í dorazili. Díky pat$í Jest$ábím jezdc'm za
poskytnutí prostor i skv&le zásobené ob#erstvení. V poslední $ad& bych
rád pod&koval dosp&lák'm, kte$í strávili #as se stavbou drah a také
d&tem z modelá$ského krou"ku. Rád bych Vás také pozval na stránky
www.bastlkoutek.cz , kde najdete spoustu fotografií a videí
z Radvadráhy.

za LMK Rapid Radvanice
Karel Láska
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PLÁNOVANÉ
AKCE:

FK BANÍK RADVANICE
"áci: Vzhledem k po#así za#ali
"áci trénovat venku
v okolí h$i*t& a na h$i*ti.
Tréninky probíhají v"dy v úter!
a #tvrtek od 16.00 hod na h$i*ti.
Sv'j první sout&"ní zápas odehrají
"áci 12. 4. na domácím h$i*ti,
od 10.00 hod p$ivítají celek Podh'$í.

4. 4.

Noc s Andersenem
v knihovn&

5. 4.

Fotbalové utkání MU.I

5. - 6. 4.

Pizza 50%

7. - 11. 4. Poznávací zájezd Z%
12. 4.

Fotbalové utkání .ÁCI

12. 4.

Tane#ní odpoledne

16. 4.

Sb&r papíru Z%

16. 4.

Velikono#ní tvo$ení Z%

19. 4.

Zahájení turistické

Mu)i: P$ípravn! zápas odehráli mu"i na um&lce
v Náchod& proti mu"stvu Dolan.
Tohoto soupe$e porazili 3:0 pohledn!m celoplo*n!m
fotbalem.
Sezona za#íná pro mu"e 5. 4. doma, p$ivítají od 16.30
hod celek Lánova B.
Rozpisy zápas' budou k dostání v kabinách nebo
v bufetu p$i zápasech!
P$ij(te podpo$it na*e borce v jarní #ásti sout&"e !!!!!
Radvanickému sportu zdar a fotbalu zvlá*+ !!!

sezóny
20. 4.

Velikono#ní zábava JJ

26. 4.

Jest$ábí otvírák

26. 4.

Den Zem& - Akce Z

30. 4.
14. 5.

Mu)i:
FK Baník

Lánov B

so

5. 4.

16.30

Hajnice

FK Baník

ne

13. 4.

17.00

,arod&jnice SDH

Ber./.acl. B

FK Baník

ne

27. 4.

17.00

,esk! den proti

Kuks

FK Baník

#t

1. 5.

16.00

rakovin&

"áci:
FK Baník

Podh'$í

so

12. 4. 10.00

Dolní Kalná

FK Baník

so

19. 4. 14.00

Pilníkov

FK Baník

so

26. 4. 14.00

Vl. Vodička
14

,arod&jnice s lampionem!!!
Vá"ené dámy,
Vás, ale i Va*e blízké zvou hasi#i na
pálení #arod&jnic u hasi#ské zbrojnice.

30. dubna 2014
Ve 20,00 zapalujeme ohe+.
P$ekvapení po setm%ní.

Akce je podpo$ena Obecním ú$adem v Radvanicích!

Mlad#í nebojte se, star#í nesty,te se!!!
Vá"ené „#arod&jnice“
Leto*ní p'vod s lampiony vyrazí od základní *koly ji" v 18,00 hodin.
V*em #arod&jnicím bude ud&len leteck! pr'kaz.
U hasi#árny prob&hne #arod&jnick! rej - sout&"e pro d&ti i dosp&lé.
Na v*echny #arod&jnice s lampionem #eká sladká odm&na.
Ob#erstvení zaji*t&no.
Na Va*i spole#nost se t&*í – hasi#i z Radvanic.
Akce je podpo$ena Obecním ú$adem v Radvanicích!
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&esk' den proti rakovin( 2014
Termín sbírky: st$eda 14. kv%tna
Tematické zam&$ení: Prevence nádoru plic
Ve st$edu 14. kv&tna op&t nav*tíví Va*e domácnosti
d&ti z hasi#ského krou"ku a budou Vám nabízet za 20 korun #esk!ch
kv&t m&sí#ku léka$ského.
D%kujeme za podporu dobré v%ci!!!

Básni"ka k "arod(jnicím
Op&t rok s rokem se se*el,
lo)sk! uplynul nám jako nic
a op&t tu s velkou slávou
slavíme svátek #arod&jnic.

Létejte dnes po vesmíru,
prolétn&te ka"dou díru.
M&jte stále dobr! let
a jenom se vyhn&te E 55.

Vy na*e d&v#ata milá,
jste chvílemi roztomilá,
A za chvíli, jak by smet,
*t&káte jak kulomet.

,áry - máry - fuk,
to Vám p$eje dnes
ka"d! mal! kluk i star! kmet.

A p$esto, my milujem Vás,
jako *ero svíce,
jak Vy samy sebe,
ba snad je*t& více.

RADVANICK! ZPRAVODAJ VYDÁVÁ
OBECNÍ Ú"AD RADVANICE
Náklad: 470 v!tisk'
Ev. ".: Kult/2/1990/Ka

Blahoslav Hurdálek
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