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Strategie rozvoje obce Radvanice

INFORMACE Z OÚ

•••
V měsíci květnu byl zveřejněn návrh dokumentu „Strategie rozvoje obce Radvanice“.
Obdobné dokumenty v tomto období zpracovávají všechny obce a města. Je to součást
přípravy na plánovací období EU 2014+, ve kterém bude možné čerpat z dotací EU.
Celý dokument je rozdělen do několika hlavních částí.
První část je věnována charakteristice obce. Je zde diskutováno fungování obce jako
samostatného samosprávného celku, dále jsou zde diskutovány zdroje a prostředky,
kterými obec disponuje, rozebrán je rozpočet a možnosti financování rozvoje obce
a také spolupráce obce s jinými subjekty.
Druhou částí je analytická část. Náplní je především vyhodnocení současného stavu
obce na základě různých charakteristik a oblastí (obyvatelstvo, doprava, život v obcích,
cestovní ruch, atd.). Dále je v této části diskutován rozvojový potenciál obce,
především potenciál, který vyplývá z hodnocení analýzy současného stavu. Součástí
analytické části je také analýza rozvojových potřeb a analýza vyhodnocení silných
a slabých stránek obce, příležitostí rozvoje obce a hrozeb, které by mohly rozvoj
zpomalit či ohrozit.
Třetí částí je strategická část. Zde je formulována vize, která definuje to, o co v území
usilujeme a čeho chceme dosáhnout. Následně jsou formulovány strategické cíle
(prioritní rozvojové oblasti), které vyplynuly z vyhodnocení současného stavu,
a na které oblasti by bylo vhodné se zaměřit, aby v obci docházelo v rozvoji. V rámci
jednotlivých strategických cílů jsou navržena konkrétní opatření, jejichž realizace
by měla vést k naplnění a dosažení daných strategických cílů. Strategická část dále
obsahuje zhodnocení inovací, finanční plán strategie (odhad celkového finančního
objemu potřebného na realizaci daných opatření a naplnění daných cílů), časový
harmonogram plnění jednotlivých strategických cílů a jejich opatření (realizace
některých aktivit bude krátkodobá, některých naopak střednědobá či dlouhodobá),
návaznost strategie na jiné strategické dokumenty (provázanost) a monitoring
(průběžné sledování naplňování strategie prostřednictvím navržených monitorovacích
indikátorů včetně aktualizace strategie).
Čtvrtou část představuje akční plán. Náplní je plán realizace projektů pro nejbližší
časové období. Konkrétní projekty jsou blíže popsány, zdůvodněn je jejich přínos
k rozvoji obce, zdroje financování, místo realizace projektu, atd..
pokračování na straně 3
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pokračování ze strany 2

Významným aspektem zpracování strategie je zapojení veřejnosti. Každý obyvatel
naší obce měl možnost se vyjádřit k rozvoji obce prostřednictvím dotazníkového
formuláře či na veřejném projednávání, které proběhlo v druhé polovině roku 2012.
Dotazníkem byly osloveny i neziskové organizace a firmy podnikající v obci.
Výsledky dotazníkového šetření jsou zapracovány do strategie. V současném období
má opět každý občan naší obce možnost připomínkovat návrh strategie. Návrh tohoto
dokumentu je zveřejněn na našich www stránkách. V tištěné podobě je k nahlédnutí
na obecním úřadě. Zde je možné také odevzdávat vaše náměty do 30. 6. 2014.
PaedDr. Vladimír Diblík

OMEZENÍ A UZAVÍRKA SILNICE I/37
Informace pro občany v souvislosti s prováděním rekonstrukce
dešťové kanalizace a vozovky silnice I/37 na průtahu obcí Kocbeře:
Částečná uzavírka proběhne v termínu od 19. května do 20. června
2014 a od 23. června do 31. srpna 2014. Kyvadlový provoz pro
osobní a dodávková vozidla, autobusy, IZS, mimo nákladní dopravu –
bude veden po objízdných trasách.
Úplná uzavírka po té proběhne od 1. do 30. září 2014. Občané s trvalým pobytem
v obci a nezbytně nutná obsluha obce bude moci využít místní komunikace dle
aktuálního stavu a potřeby. Ostatním bude vjezd do obce zakázán – bude kontrolováno.
Více o uzavírce a aktuální informace budete nalézat na webu obce Kocbeře –
www.kocbere.cz.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Vaňková Antonie

93

Rulíková Edeltraud

85

Filip Josef

85

Reil Pavel

70

Kosová Eliška

65

Nováková Hana

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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Práce hasičských dětí je pestrá.
Pro své kamarády o čarodějnicích
připravily soutěže, aby jim rychleji
utíkal čas od průvodu až po zapálení
připravené hranice. Jako překvapení
byl přichystán ohňostroj a hudba
pana Rulíka.

STŘÍPKY Z HASIČÁRNY

•••
Čarodějnice jsme si opět užili.
Děkujeme všem spoluobčanům za
účast a těšíme se za rok nashledanou.
Pro toho, kdo se ptá, kde se vzalo
v obci tak malé tolik čarodějnic
v průvodu, máme odpověď. Připojila se
k nám totiž škola trávící školu v přírodě
v penzionu.
Velcí hasiči v době, kdy si čtete
zpravodaj, mají za sebou prověřovací
kolo požárního sportu. Poprvé v sezóně
vyvezou přenosnou stříkačku PS12
a protáhnou hadicové vedení na
okrskovém kole v Jívce.

týdně trénují na soutěže jednotlivců
i celého týmu.
Závodní sezónu jsme zahájili na
memoriálu Ivany Valnohové v Malých
Svatoňovicích. Déšť nám nevzal chuť do
běhání.
O týden později jsme ve veliké zimě
soutěžili v Úpici. I v podmínkách, kdy
teploměr ukazuje 5 stupňů Celsia, naše
hasičské děti s plným nasazením běhají.

Děti už sbírají cenné body do poháru
Předpověď počasí slibovala, že se oteplí.
OORM v šedesátkování a poctivě dvakrát Moc jsme si přáli, aby další soutěž,
tentokrát v Jaroměři už nebyla mrazivá,
ale fajn a na pohodu. Zmokli jsme jen
malinko a letos poprvé jsme si
přismažili tváře. :o)))
Předkládáme tabulku úspěchů, kterou
budeme postupně doplňovat.

Julie Burdychová
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TABULKA VÝSLEDKŮ - SDH

FOTO Z ČARODĚJNIC
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ZŠ RADVANICE
Třetí rozměr je COOL!
Možná ne každý přesně ví, co to je 3D tiskárna. Ale můžeme si být téměř
stoprocentně jistí, že zanedlouho v tom budou mít dost jasno žáci Základní školy
Radvanice. Určitě minimálně ti starší, z druhého stupně.
Toto moderní technické zařízení už brzy obohatí vybavení naší školy, a to díky
projektu firmy ŠKODA AUTO určenému na podporu technického vzdělávání na
školách. Podali jsme žádost o grantový příspěvek a uspěli jsme, i když konkurence
byla velká a zájem žadatelů sedmkrát převyšoval možnosti programu.
Tiskárnu využijeme nejen při výuce například matematiky, fyziky nebo výpočetní
techniky, ale počítáme i s obohacením činnosti modelářského kroužku. Žáci si tak
pomocí 3D tiskárny budou moci sami vytvářet nejrůznější prostorové modely.
Smyslem celého projektu je zatraktivnit výuku technických předmětů. Věříme, že
používání moderní techniky k tomu může výrazně přispět.
Poděkování za finanční podporu tohoto záměru patří rovněž firmě TECHKO CZ,
spol. s r. o.
Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Literární soutěž
Naše škola vyhlásila pod záštitou MAS Království – Jestřebí hory 1. ročník literární
soutěže Nejlepší limerik pro žáky osmých a devátých tříd (tercií a kvart) na téma
Naše rodina.
Limerik je zábavný literární útvar, u jehož vzniku stál anglický básník Edward Lear.
Vyznačuje se pětiveršovými strofami, které se rýmují podle schématu AABBA. První
verš obvykle určuje osobu, druhý verš ji charakterizuje, třetí a čtvrtý přinášejí pointu
a pátý bývá vtipnou variací na první verš.
Mrzelo nás, že se do soutěže nezapojila ani jedna škola z našeho regionu. A tak
soutěžili jen naši žáci. Tuto soutěž v naší škole pořádáme již několik let. Musím
přiznat, že jindy byla úroveň limeriků vyšší a žáci se zapojovali do soutěže s větším
nadšením.
Medailová umístění tak získala dvě děvčata.
ME!!!
E
J
U
1. místo Karolína Javůrková
TUL
GRA
2. a 3. místo Kristýna Sedláková
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Mgr. Hana Diblíková

VÍTĚZNÉ LIMERIKY

NOVINKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vaříme zdravě!

1. místo
Náš malý chlapeček,
miluje pohádku “Krteček”.
Směje se a ječí,
často je až v křeči.
Je to zlatý drobeček.
Karolína Javůrková

2. místo
Mám tetičku z Paříže,
kterou dali za mříže.
Kradla totiž barety,
ujídala bagety,
teď jen mříže olíže.
Kristýna Sedláková

3. místo
Můj strýček z Dallasu,
zaplet si žvejku do vlasů.
Přilepil se za hlavu
na vlakovou soupravu.
Dodnes s ní jezdí v
Dallasu.
Kristýna Sedláková

Do naší školní jídelny byl pořízen nový konvektomat.
Jsme moc rádi, že vedení školy i obce podpořilo tuto
nemalou investici, která se ale určitě vyplatí. Děkujeme!
A chcete vědět, proč je dobré vařit v konvektomatu?
Důvodů je hned několik:
Úspora vařením v páře
Při tradičním vaření ve vodě ztrácí pokrm váhu,
čerstvou barvu, velké množství minerálních látek
a vitamínů. Naopak při použití parního režimu
konvektomatu jsou všechny výživné hodnoty, váha
a barva pokrmu zachovány.
Minimální používání tuků
U tradičního způsobu tepelného zpracování je značná
spotřeba tuku při smažení, pečení a fritování. K tepelné
úpravě v parním konvektomatu není zapotřebí téměř
žádného tuku.
Úspora energie
Rychlý náběh teploty, malé ztráty tepla, regulace
proudění vzduchu ve varné komoře, a tím větší výměna
tepla mezi potravinou a prostředím umožňují uspořit až
50 % nákladů na energii.
Úspora vody
Spotřeba vody pro vyvinutí páry je cca 20 l za hodinu
provozu. V porovnání s klasickým vařením v kotlích je
tato spotřeba zanedbatelná.
Dobrou chuť přeje
Jana Růžičková a kol.
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ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
25. dubna se 16 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola soutěže „Odznak
všestrannosti olympijských vítězů“, které proběhlo na ZŠ Mládežnická v Trutnově.
Zakladateli projektu jsou olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman
Šebrle. Letos se zapojilo daleko více žáků. Družstva tvořili nejen žáci základních
škol, ale ze Dvora Králové dorazili i svěřenci TJ Sokol a tím se zvýšila konkurence.
Žáci se znovu poměřili v řadě disciplín, mezi nimiž byly běh na 60 metrů, hod
medicinbalem, počet přeskoků přes švihadlo, trojskok, počet kliků a dribling
s basketbalovým míčem. Není to žádná legrace a je třeba mít dobrou fyzickou
kondici.
V soutěži družstev jsme neměli proti velkým školám šanci a obsadili jsme poslední
osmé místo. Velkou pochvalu zaslouží Ráďa Šmída, který ve své kategorii získal
4. místo a má ode mne velkou pochvalu. Z děvčat nejvíce bodů vybojovala Anička
Kůsová.
Umístění našich žáků:
Dívky:
ročník 2003: L. Tyčerová 5. místo (2341 bodů)
ročník 2002: K. Spitzerová 9. místo (2484 b. ), T. Baudyšová 10. místo (2093 b. )
ročník 2001: N. Pročková 9. místo (2700 b.)
ročník 2000: A. Kůsová 10. místo (3046 b.)
ročník 1999: V. Farkasová 9. místo (2446 b.), P. Friedrichová 10. místo (2272 b.)
Chlapci:
ročník 2002: P. Fiedler 10. místo (2937 bodů), T. Poskočil 11. místo (2913 b.),
M. Kopera 15. místo (2732 b.), F. Kopera 18. místo (2344 b.), J. Šebek 19. místo
(2324 b.), L. Nešetřil 20. místo (2247 b.).
ročník 2001: R. Šmída 4. místo (3362 b. )
ročník 2000: A. Trejtnar 16. místo (2996), P. Svoboda 17. místo (2781 b. )
Proti minulému roku je to pro mě zklamání. Vloni jsme měli 5 žáků, kteří postoupili
do okresního kola a Martin Kopera tam obsadil 2. místo. Je vidět, že místo
posedávání před paneláky a u počítače je třeba více sportovat.
Mgr. Hana Diblíková
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16. dubna jsme podruhé v tomto školním
roce zorganizovali sběr papíru. Žáci 9.
třídy pod vedením pana školníka celý
den vážili staré noviny, časopisy
a karton.

SBĚR PAPÍRU

•••
Celkem se vybralo 4 803,5 kg. To je
o téměř 1 000 kg více než na podzim.
Mezi nejlepší sběrače se zařadili:
Vojáček Ondřej (442 kg), Mádr Leoš
(314 kg), Cicvárek Daniel (255 kg),
Spitzerová Anna (246 kg) a Kopera Filip
(211 kg).
V soutěži tříd již popáté vyhrál kolektiv
5. třídy s celkovou váhou téměř 2 tuny

papíru. Druhé místo získala druhá třída
s půl tunou papíru a třetí místo obsadila
6. třída s 306 kilogramy.
Na ty nejlepší čekají odměny a sladkosti.
Papír sbírali i ve školce (59 kg) a ve
školní jídelně (15 kg).
Přispěla také firma p. Pročkové (680
kg), p. Pavol Makel (20 kg) a VodaRA spol.
ZŠ Radvanice

Velikonoční tvořeníčko
Ve středu 16. 4. 2014 se ve školní jídelně konalo společné setkání spojené s výrobou
dobrot a dekorací. Tentokrát bylo zaměřeno na Velikonoce. Děti si upekly jidáše,
ozdobily sádrové odlitky, vyrobily papírová vejce a upletly pomlázku. Moc
děkujeme všem, kteří k nám zavítali a užili si s námi krásné odpoledne, a také
organizátorům, především paní Burdychové, Maixnerové, Gultové a panu
Burdychovi.
Jana Růžičková a kol.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Co jsme dělali v dubnu
•••

Začátkem měsíce dubna proběhlo ve
školce představení s názvem Včelka.
Mezi děti přišla včelka Mája, která jim
hravou formou přiblížila, co se na jaře
děje v přírodě a jak dlouhá je cesta od
sběru sladké šťávy z květů ke konečnému
produktu – medu. Děti se do prací
s včelkou aktivně zapojily, vybarvily
si hezké obrázky a zatancovaly si.
V sobotu, 12. dubna, děti veřejně
vystoupily s pásmem složeným z básní
a tanečků na společenském odpoledni
seniorů v místním Penzionu.
A potom už nastal ve školce velikonoční
týden plný tvoření a koledování. Vyrobili
jsme velikonoční slepičky s barevným
vajíčkem a tímto dárkem jsme potěšili
seniory v DPS, také jsme jim
zarecitovali jarní říkadla. Pěkné jarní
svátky také děti popřály v provozovnách
po vsi.
V polovině měsíce dubna se uskutečnil
zápis dětí do MŠ na příští školní rok.
Školku bude od září opět navštěvovat
28 dětí.
Poslední dubnový den se slétly do naší
školky čarodějnice z celých Radvanic.
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Společně jsme prožili hezký den plný
soutěží ve školce i na zahradě.
V tomto měsíci jsme také zahájili
plavecký kurz v krytém bazénu
v Trutnově. Zúčatníme se celkem
10 hodin výuky pro předškolní
děti.
Irena Gultová

VÝLET ODDÍLU MLÁDEŽE DO MLADÝCH BUKŮ
•••

jsme sami na bobovou dráhu vyrazili.
Nejprve jsme však museli dojít do cíle,
V SOBOTU 3. KVĚTNA JSME
kde nás čekala odměna
USPOŘÁDALI VÝLET PRO ODDÍL
ve formě bagety a horkého čaje. Ten nám
MLÁDEŽE A OSTATNÍ ZÁJEMCE NA pomohl rozehřát se a mohli jsme vyrazit
POCHOD “OKOLO HRÁDEČKU” DO na bobovou dráhu. V rámci startovného
MLADÝCH BUKŮ.
jsme dostali každý dvě jízdy zdarma při
zakoupení dalších třech jízd. To jsme
udělali, a tak před každým bylo
Velmi studené počasí zřejmě způsobilo,
absolvování pěti jízd. Přesto, že jsme
že na tento výlet jeli jen ti skalní
hned po první jízdě byli dost prochladlí,
příznivci turistiky. I přesto se nás sešlo
vyrovnal to zážitek z jízdy, a tak jsme zde
dvanáct. O půl desáté jsme dorazili na
jezdili celou hodinu a velmi jsme si to
start pochodu a po registraci vyrazili
užili. Naštěstí byla jen zima a nepršelo,
nejprve malým čertovským okruhem a
a také proto se nám tento výlet vyvedl,
posléze na trať pochodu, který vedl po
a budeme se těšit na další. Domů jsme
naučné stezce. U Vlčích skal jsme si trasu dorazili večer a hned několik fotek z akce
trochu zkrátili, minuli jsme Hrádeček
dali na facebook.
a došli nad sjezdovku. U horní stanice
Miroslav Vořechovský,
bobové dráhy jsme sledovali, jak se na ní
předseda KČT Úpice
jezdí. To se nám hodilo později, když
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JESTŘÁBÍ JEZDCI
Další akcí, kterou jsme pořádali byl “Jestřábí otvírák”.
Opět zdravím všechny
čtenáře „Radvanického
zpravodaje“. Máme za
sebou vcelku plodný
měsíc na akce, které
jsme pořádali jak ve své
režii, tak ve spolupráci
s jinými organizacemi.
Proto mi dovolte jejich
krátké připomenutí.

Velikonoční zábava
V neděli 20. 4. od 20,00
proběhla jako již
tradičně „Velikonoční
zábava.“ K pobavení
a tanci nám zahrála
skupina „META“.
Zábava se povedla.
Přišli lidé, kteří měli
chuť se bavit, a to
udělalo perfektní
atmosféru celého
večera. Před půlnocí
proběhla tak jako
každoročně dražba
pomlázek. Po půl noci
byly vyhodnoceny
nejlepší kraslice. Zábava
pokračovala až do
ranních hodin.
Děkujeme všem, kteří se
přišli pobavit.
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V sobotu 26. 4. od 14,00 provedli příznivci jedné
stopy symbolické otevření motorkářské sezony 2014.
U nás toto zahájení sezony spočívá ve třech aktech. Spanilá
jízda po okolí, moto mše a večerní posezení. Letos nám
opět jako loni nepřálo počasí, které snad ukázalo všechny
své strasti. Po poledni se spustil takový liják, že by psa
nevyhnal. Vše vypadalo černě zrovna tak jako obloha,
která vůbec nevěstila nic dobrého. Přesto všechno se začali
sjíždět motorkáři ze všech koutů. Narychlo se vypracoval
náhradní plán spanilé jízdy, který se pro nepřízeň počasí
ořezal na minimum.
Úderem druhé hodiny jako by počasí dostalo rozum
a přestalo pršet. Padesát motorek tedy vyjelo na
plánovanou spanilou jízdu, která vedla obcí a končila
u místní kaple sv. Jana Křtitele. Zde provedl farář (rovněž
motorkář) z Malých Svatoňovic moto mši s vysvěcením
motorek pro nastávající sezonu. Po tomto nezbytném
obřadu se počasí natolik umoudřilo, že se spanilá jízda jela
dle původního plánu.
Večer jsme poseděli při repro muzice. Toto posezení se
opět protáhlo do ranních hodin. Během neděle se všichni
rozjeli do svých domovů.
Poděkování patří všem, kteří, i když počasí nepřálo, přijeli
a provedli symbolické otevření silnic pro rok 2014. Dále
chci touto cestou poděkovat i Martinu Mádrovi, který se
postaral o trochu nevšední památku na tyto okamžiky.
Nafotil a nafilmoval některé pasáže vyjížďky netradičně
z ptačí perspektivy. Tyto záběry a jiná fota jsou
k nahlédnutí na našich stránkách www.jestrabijezdci.cz
v sekci „foto z akcí“ a „videa“.
za motoklub Jestřábí jezdci prezident Štefan Krajniak

•

Asi největší “naší” akcí uplynulého
měsíce byl Spring Time.
V sobotu 3. 5. od 19,00 proběhl
v „Jestřábí chýši“ jarní rockový festival,
který jsme spolupořádali s úpickým
klubem turistů. Na tomto jednodenním
festiválku vystoupily celkem tři hudební
skupiny.
Jako první otevřela hudební večer rocková
skupina „NICE NAVELS“ a vůbec to
nebyl špatný tah. Tato pro nás neznámá
skupina ze Světlé nad Sázavou svoji
muzikou a vlastní tvorbou perfektně
rozjela začínající večer. Důkazem toho
byly i ovace, kterých se jim dostalo po
vystoupení.
Jako druhá v pořadí vystoupila někomu již
známá skupina z předešlých let
„SEBASTIEN“. Přenesla nás spíše do
power metalu s nádechem gotik metalu.
Ve finále nám tito kluci předvedli, že
jejich umění jak hudební tak i realistické
je čím dál lepší a tato kapela jde závratně
kvalitou nejen hudební, ale i celkové šou
nahoru po žebříčku kvality. A že se kapela

opravdu líbila, o tom svědčí i přídavek
tří skladeb, který si posluchači vynutili.
Poslední perlou večera měla být
a nakonec i bezkonkurenčně byla
revivalová skupina z Náchoda „PINK
FLOYD“. Atmosféru, kterou tato kapela
se svým dvorním zvukařem a mistrem
světel Oldou Skalickým vytvořila,
neměla nejmenší chybu a mohu snad
nejen za sebe napsat, že Radvanice
navštívil oživlý Pink Floyd z Anglie.
Milovníci této muziky si určitě přišli na
své, jak v samotném vystoupení této
kapely počínaje zpěvem, který se věrně
přiblížil originálu v podání Davida
Gilmoura, tak celkového hudebního
vyznění včetně zahraných kytarových
sól. V neposlední řadě musím
vyzdvihnout i zmiňované nasvícení
scény včetně světelných efektů. Prostě
stručně řečeno byla to dvouhodinová
pastva nejen pro uši, ale i pro oči.
O kvalitě tohoto vystoupení svědčily
i ovace, které se v jednu hodinu ráno
šířily motorkářskou halou. Poděkování
patří opět všem, kteří přišli a těšíme se
na setkání při další akci.
Všechna fota a videa z akcí máme na
www.jestrabijezdci.cz sekce „foto“
a „videa“. za motoklub Jestřábí jezdci
prezident Štefan Krajniak

POZVÁNÍ NA ČERVNOVOU AKCI JESTŘÁBÍCH JEZDCŮ
Jestřábí dětský den – v sobotu 7. 6. od 14,00 v „Jestřábí chýši“
Tentokrát se přeneseme na divoký západ. Dětský den bude pořádán ve westernovém
stylu - plný kovbojů, indiánů a všeho, co k tomu patří. Jsou přichystány soutěže pro
děti všech věkových skupin. Soutěžemi vydělané „Jestřábí zlaťáky“ můžou účastníci
utratit za nákup hodnotných cen. Pestrý program bude probíhat celé odpoledne. Večer
posezení a rockotéka pro dospělé. Akce se koná za každého počasí.
Vstupné dobrovolné!!!
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od  10:00
âæ³ ÀRadvanice
PROGRAM
10:00
11:00-11:45
10:15-12:00
12:00-13:00
14:00-15:30  

]DKiMHQtDNFH
XWNiQtVWDUãtFKåiNĤFK  Radvanice  - ).6WiUNRY
SURJUDPSURGČWLVOSA  JEDE  QDSRGLXXKĜLãWČ
UHSURGXNRYDQiKXGEDDWUDNFHSURGČWL
IRWEDORYê]iSDV).5DGYDQLFHSURWLPXåVWYXIRWEDORYêFK
inWHUQDFLRQiOĤ[PLQXW
"./8%)27%$/29é&+,17(51$&,21È/ģý5
 QD]DKiMHQt DRSĜHVWiYFH]iSDVX Y\VWRXSHQtPDåRUHWHN
BALLARE  ]H5W\QČ
 YUiPFLSĜHVWiYN\EXGRXRFHQČQL]DVORXåLOt
IXQNFLRQiĜL).%DQtN5DGYDQLFH
16:00  -17:00   DXWRJUDPLiGDLQWHUQDFLRQiOĤYNOXERYQČ).
17:00-18:00 agentura  926$SRĜDGSURGČWL- VRXWČåHDDWUDNFH
19:00-22:00 WDQHþQt]iEDYD skupina  EXROTACE ]+.UiORYp
22:00-02:00 WDQHþQt]iEDYD- SRNUDþXMHOLDIES ',6.27e.$
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FK BANÍK RADVANICE
Mladší žáci odehráli v dubnu hned několik utkání. Zde přinášíme jejich výsledky:
15. dubna Radvanice - Podhůří. První zápas 2 : 1, druhý zápas 4 : 0. Nejlepším hráčem
byl bezesporu Radek Šmída.
19. dubna Radvanice - Dolní Kalná. První zápas 0 : 3, druhý zápas 1 : 8.
26. dubna Radvanice - Pilníkov. První zápas 0 : 2, druhý zápas 0 : 0. Nutně podotknout,
že v první zápase naši mladší žáci soupeře značně podcenili. Do druhého zápasu byli
hráči odhodláni dát vše. Nasazení a bojovnost, se kterou odehráli celý zápas, se opravdu
jen tak nevidí. Poděkování 8 statečným za bojovnost ve 2. zápase! Po tomto zápase si
vyslechly oba týmy hlasitý potlesk od diváků !!!
1. května se zúčastnili F. Kopera, M. Kopera, Poskočil a Binek “Turnaje výběru okresu
U12 OFS” v Solnici. Děkujeme za reprezentaci Baníku !!!
4. května Stárkov - Baník Radvanice. První zápas 3 : 1, druhý zápas 5 : 1. (sestava:
Poskočil, Tomík, Kopera F., Kopera M., Šmída, Spitzerová K., Spitzerová A., Suchý M.)
Všem 8 bojovníkům díky za bojovnost a odhodlání!!!
Zápas ml. žáků s Libotovem přeložen ze čtvrtka 8. května na pátek 16. května od 17.00
hod!!!
ZÁPASY MUŽŮ VÝSLEDKY:
13. 4. Hajnice - Radvanice 4 : 2
27. 4. Ber./Žacl. - Radvanice 1 : 0
4. 5. Radvanice - Chvaleč 2 : 4

20. 4. Radvanice - Podhůří B. 2 : 1
1. 5. Kuks - Radvanice 1 : 2
8. 5. Radvanice - Borovnice 4 : 1

Přejeme našim borcům hodně sportovního štěstí a fanoušků !!
Sportu zdar a radvanickému fotbalu zvlášť !

ČERVNOVÉ ZÁPASY FK BANÍK
muži:
Podhůří B

FK Baník

4. 6.

17.30

žáci:

FK Baník

M. Buky

7. 6.

17.00

FK Baník

Pilníkov

7. 6.

14.00

Kuks

FK Baník

13. 6.

17.00

FK Baník

Starkov

14. 6.

11.00
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CHOV KONÍ DVORKA - JANOVICE
POŘÁDÁ
kvalifikaci na národní finále ČR
soutěží chladnokrevných koní

7. 6. 2014
zahájení v 10:00 hodin
Ovladatelnost s kládou
Vozatajská jízda
Těžký tah
Vstupné dobrovolné

Občerstvení zajištěno

NA HRANICI společnost s r. o., 542 12 Radvanice 19, tel.: 499 897 102
www.chovdvorka.estranky.cz
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ VYDÁVÁ
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