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22. RADVANICKÝ
ZPRAVODAJ

Informace z 2. zasedání zastupitelstva
obce
Druhé zasedání zastupitelstva obce Radvanice konané dne 18. 12.
2014 mělo jako hlavní bod programu schválení rozpočtu na rok 2015.
Na základě doporučení předsedy finančního výboru byl rozpočet obce
Radvanice na rok 2015 schválen jako přebytkový v členění dle odvětvové struktury
rozpočtové skladby, kde příjmy jsou 13.650.000 Kč, výdaje jsou 12.520.420 Kč a
financování je 1.129.580 Kč. Mezi další body programu patřilo schválení pronajmutí
nebytových prostor v č. p. 20, Klub důchodců – 1. patro, propachtování (pronájem)
pozemků u končících smluv a zřízení pracovní skupiny pro výběr uchazečů o byty v DPS.
Dále byl zastupitelstvem schválen mimořádný příspěvek pro Svazek obcí Jestřebí hory za
servisní činnost v projektu protipovodňových opatření, také byl schválen příspěvek pro
Oblastní charitu Trutnov pro rok 2015 v rámci pečovatelské služby o imobilní spoluobčany
a schváleno bylo i poskytnutí dotace Městské knihovně Trutnov na podporu výměnného
fondu knih pro rok 2015. Následně nebylo schváleno zvýšení smluvní částky firmě
Transport Trutnov za svoz komunálního odpadu. Jedním z bodů zasedání bylo odsouhlasení
seznamu oddávajících u Obecního úřadu Radvanice, kde oddávajícími jsou starosta a
místostarosta obce.
Projednáním prošlo také vyhlášení grantů pro rok 2015 s termínem pro jejich podání do
15. 1. 2015. Pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu obce Radvanice pro pořadatele
kulturních, společenských a sportovních akcí v obci Radvanice z roku 2014 zůstávají
ve stejném znění pro rok 2015.
Ke konci zasedání přednesl starosta krátkou zprávu o činnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo bylo informováno o jednání výboru Svazku obcí Jestřebí hory a o vystoupení
obce Úpice ze svazku, o schůzce se zástupci ČEZ, kde bylo avizováno navýšení ceny o 4%
za dodávku tepla do obce a jednání se zástupci MÚ Trutnov o územně analytickém
plánování. Další informací byl fakt, že byly přijaty dotace pro JSDH a za zateplení MŠ
a OÚ v plánovaných výších.
Následně byla starostou obce přednesena informace o jmenování p. Petra Lukáška pro
výkon velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Radvanice. Tímto zároveň patří
poděkování dosavadnímu veliteli JSDH p. Milanu Dufkovi za jeho dlouholetou činnost
ve funkci.
Závěrem posledního zasedání již loňského roku 2014 patřilo poděkování tvůrcům
Radvanického zpravodaje pí Renatě Mihulkové a pí Olze Matěnové.
Na čtvrtek 8. 1. 2015 byla domluvena schůzka všech organizátorů akcí z důvodu vytvoření
„Plánu akcí pro rok 2015“. Výsledkem tohoto sezení je níže uvedený plán.
Tomáš Němec, starosta obce
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ
AKCE V RADVANICÍCH, LEDEN - ČERVEN 2015
název akce

pořadatel

termín

čas

Turnaj v “Člověče, nezlob se!” pro
děti a dospělé

VOX Radvanice, z. s.

17. 1. 2015

14.00 a
20.00

Maškarní bál

FK Baník Radvanice

17. 1. 2015

20.00

Sáňkování a bobování

Jestřábí jezdci o. s.

24. 1. 2015

14.00

Sálový fotbalový turnaj

SK Radvanice,
FK Baník Radvanice

7. 2. 2015

9.00

Radvadráha VI - ukázka autodráh,
závody

Modeláři Radvanice

21. - 22. 2. 2015

Poslední leč

Myslivecké sdružení
Chvaleč

21. 2. 2015

Masopust

ZŠ a MŠ Radvanice

28. 2. 2015

Taneční zábava k MDŽ

Jestřábí jezdci o. s.

7. 3. 2015

20.00

Dětský karneval

SDH Radvanice

21. 3. 2015

14.00

Josefovská zábava

SDH Radvanice

21. 3. 2015

20.00

Noc s Andersenem

Obecní knihovna

27. 3. 2015

Velikonoční zábava

Jestřábí jezdci o. s.

5. 4. 2015

Jestřábí otvírák - zahájení
motosezóny

Jestřábí jezdci o. s.

25. 4. 2015

Pálení čarodějnic

SDH Radvanice

30. 4. 2015

Dětský den

Jestřábí jezdci o. s.

30. 5. 2015

Turnaj v malé kopané

FK Baník Radvanice

červen

Divadelní představení

Jestřábí jezdci o. s.

13. 6. 2015

Rocková noc

Jestřábí jezdci o. s.

20. 6. 2015

Pohádkový les

VOX Radvanice, z. s.

27. 6. 2015

20.00

20.00
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FK BANÍK RADVANICE
Vážení čtenáři zpravodaje omlouváme se, že jsme se na nějaký
čas odmlčeli. Na sportovní činnosti snad tato odmlka nic
neubrala.
Začal nový rok, tak ať je lepší než ten loňský a všem přejeme
hodně štěstí a sportovních úspěchů!
Přestože je leden, tak fotbalisté nelenoší a stále jsme aktivní.
V lednu jsme pořádali po roční pauze opět sportovní karneval!
Tímto také děkujeme obci a motoklubu Jestřábí jezdci za
vydatnou pomoc a podporu. Díky moc! Snad jste se pobavili a zařádili si.
Po sportovní stránce: žáci se účastní od podzimu halových turnajů, v prosinci byli
v Hostinném, 10. 1. v Úpici, 22. 2. v Nové Pace.
Tréninky: žáci - každá sobota v 10 hod., hala v Penzionu
muži - každá sobota v 11.30 hod., hala v Penzionu
Další bližší informace o činnosti na nástěnce Baníku u OÚ nebo na stránkách
www.fkbanikradvanice.cz.
Sportu zdar a radvanickému fotbalu zvlášť.
Cigi! hééj! Caga!! hééééj! cigi,caga,cigi
Vladimír Vodička

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

Kinclová Míla

83

Seifertová Milada

75

Diblíková Hana

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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STŘÍPKY Z HASIČSKÉHO KROUŽKU
V minulém čísle jsme Vás seznámili s naším posledním závodem.
Nastala přechodná doba bez závodů. Jako vedoucí jsme měli u dětí jeden
dloužek v podobě slibu, že budeme v hasičárně spát. V sezóně na to
není prostor, proto jsme se domluvili na dvacátém prosinci. Maminky si
uleví a my si to řádně užijeme. :o))))))))
Pozvali jsme rodiče, aby přišli mezi nás. To se bohužel nesetkalo s očekávaným ohlasem.
Snad příště. Děkujeme maminkám, že mezi nás přišly a hlavně, že nám poskytly vzorky
vanilkových rohlíčků (a nejen těch) do naší soutěže o ten nejlepší….. Musím konstatovat,
že i letos jsme nebyli schopni určit ten nejlepší. Všechny byly skvělé!!! Ač jsme
k ochutnávce přistupovali opravdu zodpovědně. „Jako degustátor bych se živit nechtěla.“
Rohlíčky výborné!!!
Pod vánočním stromečkem na děti čekaly dárky, které
si za zazpívanou koledu mohly vzít. Ježíšek myslel i na
soutěže a přinesl nám novou, pružnou savici pro lepší
nabírání vody z kádě, nosiče hadic na útok CTIF a
sportovní sací koš. Děkujeme a snad to vše bude jen ku
prospěchu věci.
Strávili jsme pohodový večer plný her, promítání,
povídání. Ke snídani tousty a oběd si vařily děti samy –
špagety s omáčkou. Nepřálo nám počasí, takže jsme
tentokrát neabsolvovali stezku odvahy, ani stavění ze
sněhu. To si užijeme jindy……
Kdyby za dveřmi nebyl Štědrý den, víkend bychom si
prodloužili, jak jsme byli spokojeni a v pohodě.
Děkujeme všem zúčastněným za pohodové chvíle.
Těšíme se na další.
Proběhlo společné čekání na
Ježíška………
Udržujeme několikaletou
tradici, scházíme se
u kostela, jdeme společně ke
krmelci a na Brendy. Bohužel
na rozhlednu jsme „opět“
nedošli. Občerstvili jsme se na
Brendách u turistů a běželi
kouknout se pod stromečky…
Děkujeme všem
zúčastněným!!!
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5.

Pokračuje přestavba části hasičárny, kterou jsme započali v loňském roce.
Velcí hasiči absolvují nekonečnou řadu valných hromad v našem okolí, které k tomuto
období patří a chystáme se na tu svou vlastní.
Na slíbený výlet do Tonga jsme nezapomněli, jen hledáme vhodný termín!!!
Začínáme fyzickou přípravu na další sezónu – chodíme každé pondělí od 16,00 do
tělocvičny.
V listopadu naši vedoucí absolvovali řádné školení a splnili si kvalifikaci „vedoucí
mládeže“ na další rok. Naše řady posílil Pavel Lanfeld. Všichni tři se připravujeme na kurz
pro splnění kvalifikace trenér atletické přípravy s akreditací MŠMT. Držte nám palce, pro
náš další krok vpřed.
Julie Burdychová

Novoroční dárek pro žáky
základní školy
Všichni žáci školy od 3. třídy získají po dobu docházky na naší školu zdarma kancelářský
balík Microsoft Office ve verzi ProPlus, který si budou moci stáhnout ze svého Office
365 účtu a nainstalovat na až 5 svých soukromých zařízení. Bude se jednat o Office pro
stolní počítače, notebooky či tablety se systémem Windows (od verze 7), Android
(v průběhu letošního roku) i ios (pro iPhone). Office mají žáci vždy v nejnovější verzi
a mohou se tedy učit pracovat s aktuálními verzemi, které používáme ve škole. Tato
služba je možná díky uzavření školou hrazené smlouvy s firmou Microsoft.
Žákům 1. a 2. třídy bude stejná služba poskytnuta, pokud
si o ni rodiče osobně požádají. (Je nutné zaškolení!)
Bližší informace naleznete na www.zsradvanice.cz,
popřípadě u p. učitele Jana Cabicara.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy
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Tříkrálová sbírka
Dne 6. 1. 2015 se v naší obci
poprvé uskutečnila Tříkrálová
sbírka a na samotné akci se
podílela také místní základní
škola. Po šestihodinovém
„maratónu“ obcí bylo vybráno
do pokladničky Oblastní charity
Trutnov celkem 3 207 Kč. Dík
tedy patří všem, kteří přispěli,
a koledníkům, kteří zvládli tento
úkol se ctí.

Vánoční turnaj ve stolním
tenisu

Již tradičně si v prosinci členové kroužku stolního
tenisu změřili své síly. A zde jsou výsledky:

Výsledky dvouhry:
1. místo - Pája Friedrichová
2. místo - Honza Bavor
3. místo - Martin Tomík
4. místo - Jiřka Kroupová
5. místo - Aduš Fandelová
6. místo - Patrik Svoboda
7. místo - Renča Nešetřilová
8. místo - Lenka Vanclová
9. místo - Kája Olah
10. místo - Dominik Halámek

Výsledky čtyřhry:
Letošní sbírka je určena na
národní a zahraniční humanitární
pomoc a na modernizaci
půjčovny zdravotnických
pomůcek v Trutnově.

Mgr. Robert Hager,
ředitel školy

1. místo - Pája a Jiřka
2. místo - Aduš a Honza
3. místo - Martin a Lenka
4. místo - Kája a Dominik

Mgr. Hana Diblíková,
vedoucí kroužku
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Informace ZŠ a MŠ
Radvanice
Výuka plavání 1. - 3. ročník
Výuka bude probíhat v termínech od 10. 2. do 14. 4. 2015 + 1 náhradní termín za jarní
prázdniny (bude upřesněn). V ceně je deset lekcí
(60 minut). Cena kurzu je 590,- Kč + doprava
objednaným autobusem 600,- Kč na žáka.
!!! 50% ceny jízdného hradí škola!!!
Celkem tedy rodiče zaplatí 900,- Kč.

Zprávička ze školky
Tak i na nás Ježíšek nezapomněl. Děti přišly po prázdninách do školky a měly pod
stromečkem nadílku. Hračky se jim moc líbily a největší zájem byl o kinetický písek.
V tomto měsíci se předškoláci pilně připravují k zápisu do školy, který proběhne
5. února. 16. 1. jdeme do 1. třídy na ukázkovou hodinu. Je jich jenom 5 a jsou to:
Terezka Doulíková,
Davídek Olah,
Štěpánek Schatzler,
Leošek Vašíček a
Baruška Záveská.
Určitě se jim vše
povede a v září do
školy nastoupí.
Renáta Kašparová
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VÝLET TOM DO PRAHY
Začátek prosince je plný vánočních trhů
v různých městech a tak byl pro TOM
naplánován výlet do Prahy.
Po výletě do Janských Lázní to byl
druhý výlet zaměřený na vánoční
tématiku.
Odjezd byl v sobotu v 7 hodin ráno
z Malých Svatoňovic. Děti z Úpice se
připojili v Červeném Kostelci, kam
přijely autobusem. Po tříhodinové cestě
vlakem se nás ujali vedoucí, kteří studují
v Praze, a dělali nám průvodce. Naše první návštěva byla do technického muzea, kde byla
naplánovaná prohlídka historických aut, motorek, hornictví nebo zajímavosti o vesmíru.
Po prohlídce se pokračovalo směrem na centrum, okolo kyvadla. Od něho bylo vidět na
petřínskou rozhlednu. Po jednom z pražských mostů se přešlo přes Vltavu a dále na
Staroměstské náměstí, které bylo plné vánočních trhů.
Ve 14 hodin jsme ještě stihli odbíjející orloj. Další zastávka byla v nákupním centru
Palladium, ve kterém byl čas na jídlo. Po jídle se pokračovalo směrem k hlavnímu nádraží.
U něho jsme se rozloučili s našimi průvodci a vydali se na zpáteční cestu domů.
Do Malých Svatoňovic vlak přijel v 19 hodin.
Výlet se velmi povedl a byl úspěšným závěrem za
uplynulým rokem 2014.

Petr Pekárek, vedoucí TOM

Klub českých turistů Úpice pořádá 14. února 2015

15. ročník akce “Za ohřátou medovinou”
Akce pro běžkaře i pěšáky na trasách zvolených dle své zdatnosti s průchozím
místem na Jestřebí boudě v osadě Paseka v Jestřebích horách od 10,00 do 15,00
hodin.

Po registraci obdržíte upomínkový list, dospělí medovinu
a dítě sušenku.
Do zimní přírody vás zvou úpičtí turisté.
Připravena je výborná ohřátá medovina!!!!!!
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Vážení a milý čtenáři radvanického zpravodaje máme tady
únorové vydání. V lednu jsme se věnovali přípravě plánů akcí na
rok 2015. Doufáme, že se nám to podařilo, ale to se uvidí na
konci roku.
Připravili jsme kulturní akce jak pro dospělé tak i pro děti.
Tradičně i soutěže jako guláš roku a prší. V letošním roce jsme opět nakloněni k rockovým
večerům, kde vystoupí během jednoho večera dvě až tři kapely, než pořádání
„Radvanického kolotoče“, který je náročný jak finančně tak i časově a výsledek je nejistý.
Ve finále hodně záleží na počasí a na akcích probíhajících v okolí.
Věříme, že většina z lidí si najde nějakou tu akcičku a přijde se pobavit. Plán akcí na
letošní rok je na našich webových stránkách: www.jestrabijezdci.cz. Určitě přijďte, budete
srdečně vítáni. Těšíme se na Vás.
Zhodnocení proběhlých akcí
Vánoční posezení: Na druhý svátek vánoční jsme se sešli v Jestřábí chýši, abychom jako
tradičně každý rok poseděli při skleničce dobrého svařáku a vyhodnotili nejlepší domácí
štědrovečerní salát. Letos se nám jich sešlo do soutěže celkem devět. Nezávislá porota
vybrala ty nejlepší a to v tomto pořadí: 3. místo pani Novotná z Chvalče, 2. místo Fanda
Holan (Fany) a nejchutnější salát podle tříčlenné poroty byl od Heleny Čermákové, který
se umístil na prvním místě. Výhercům ještě jednou gratulujeme a děkujeme všem, kteří se
přišli pobavit.
Silvestr: Poslední den v roce jako tradičně pořádáme silvestrovskou oslavu s přivítáním
nového roku. Opět nás do nového roku doprovázela živá kapela a to skupina „BEZOBAV“,
která tentokrát vystupovala v plném složení tzn. i se zpěvákem Jirkou Steklým. Celý večer
byl pojat formou takové estrády, kdy i členové kapely si užívali silvestrovský večer.
O půlnoci všichni přítomní přivítali Nový rok přípitkem a potom se venku rozburácel
velkolepý ohňostroj. Oslavy se protáhly až do ranních hodin a tak to má na silvestra být.
Znovu děkujeme všem, kteří přišli a oslavili tuto změnu v kalendáři. Doufáme, že se
všichni příjemně bavili.

Akce v únoru
Bohužel v únoru nemáme připravenou žádnou akci. Tradičně ale proběhne
„RADVADRÁHA“ od 21. do 22. února, kterou pořádá spolek místních modelářů.
Za motoklub Jestřábí jezdci prezident Štefan Krajniak
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - VZPOMÍNÁME

Dne 19. února tohoto roku uplyne již pět let, co nás opustil drahý
tatínek a děda pan Pavel Blažek. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Se stálou úctou dcery Petra, Lucie a syn Pavel s rodinami.

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
Ve čtvrtek dne 19. 2. 2015 ve Chvalči a v Jívce a ve čtvrtek a v pátek
26. a 27. 2. v Jívce, ve Chvalči a v Radvanicích nebude v provozu ordinace
praktického lékaře.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici v Trutnově.
Děkujeme za pochopení.
MUDr . Ladislav Záveský

VÝZVA
Prosíme,
vraťte Ježíška do našeho Betléma u Pensionu Radvanice alespoň do
24. 12. 2015, jinak by se mohlo stát, že pod
stromečkem budeme mít všichni…
za VOX Radvanice z.
Roman Lindauer

s.
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ZDRAVOTNÍ OKÉNKO
Dobrý den v novém roce. Jak jsem slíbil minule, pokračujeme v
potravinách.
Ovoce a zelenina: Konzumujte rostliny rostoucí v zeměpisných
šířkách, ve kterých se vyskytujete. Ovoce i zelenina, které dozrávají ve skladech,
má v sobě minimum vitamínů. Vitamíny v nich vznikají těsně před dozráním na
rostlině. Takže si z obchodu většinou přinášíte poměrně drahou vlákninu.
Nejlepší je to, co si vypěstujete doma bez chemikálií. Přes zimu v našich krajích
jezte to, co se dá nějakým způsobem uchovávat bez používání chemie či vaření –
ideální je u nás syrové kyselé nepasterizované zelí, jablka. Kořenovou zeleninu,
květák a brokolici konzumujte po spaření v páře či po vaření.
Spořádejte velké množství listové zeleniny (saláty, zelí), obsahuje hořčík a řadu
zdraví prospěšných vitamínů, které se ale tepelnou úpravou ničí.
Maso: Každý člověk je trochu jiný, ale všeobecně nám v potravě stačí 500g masa
na jeden týden. Pokud máte potřebu jíst více bílkovin, tak v luštěninách (hrách,
čočka, sojové boby, fazole), je jich až dost. Domácí maso je opět nejlepší,
neobsahuje antibiotika, hormony a další jiné chemikálie, které nám ubližují.
Vyvarujte se uzenin – obsahují v sobě dusitanové a dusičnanové soli, které se
usazují v těle a poškozují organismus. Pokud už jíte uzené, je nejlepší domácí
z udírny s tím, že okrájíte černý povrch – možné karcinogeny.
Ořechy: ořechy konzumujte ve větším množství (hrst denně – ideálně směs
lískových, vlašských ořechů a mandlí). Nejezte moc burské ořechy, často bývají
promořeny plísněmi.
Mléčné výrobky: vyvarujte se konzumaci tavených sýrů (obsahují v sobě
kyselinu citronovou a fosfátové soli – vše vede k řídnutí kostí) a mléka. Jogurty
či kysané mléko naopak prospívají zdraví, ale nekombinujte je s ovocem.
Je dobré jíst bílý jogurt k odpolední svačině. Podporuje vylučování – čistí
organismus. Můžete je kombinovat s ořechy, semínky (len, dýně, sezam aj.) či
kořením (šafrán, kardamom, vanilka aj.)
Uměle vyráběné vitamíny vedou k tomu, že tělo potom ty přirozeně se
vyskytující hůře zpracovává, jakoby zleniví střevo v jejich střebávání.
Prevence rakoviny a ucpávání tepen:
Lněná semínka: 2-3 polévkové lžíce semínek lnu nadrťte v kávovém mlýnku,
smíchejte s tučným tvarohem, podmáslím či jogurtem (pokud možno s hodně
vysokým obsahem tuku). Tepelně neupravujte, můžete přidat med.
Mandle: 2-3 mandle denně
Selen: 100ug /den – vyvazuje těžké kovy. U nás chybí, je obsažen v mořské

vodě a mořských plodech.
MUDr . Ladislav Záveský
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Radvanický míč 2015
1. ročník

KDY:

Pension a Restaurace Radvanice – sportovní hala

7. 2. 2015 od 9 hodin (registrace do 8:50)

Sálový fotbalový turnaj – pro neorganizované týmy

KDE:
Radvanice 170, 542 12

300,-Kč/ tým (platba při registraci)

4+1 a maximálně 4 hráči na střídání

Startovné:
Týmy:

Přihlášky: t.kaspar@seznam.cz nebo 775 709 321

Realizováno za finanční podpory
Královéhradeckého kraje

ZŠ a MŠ Radvanice a Sbor dobrovolných hasičů Radvanice
si Vás dovolují pozvat na

MASOPUST

v sobotu 28. února 2015

Kde a kdy? Sraz masek a ostatních účastníků
v 10:00 hod. na nádvoří základní školy.
Co nás čeká?
Vyprošení si klíče od obce u pana starosty, průvod masek obcí, rej
masek, zabijačkové dobroty a masopustní koblihy po celý den,
hudba a tanec, prezentace práce žáků školy.

Každá maska dostane polévku zdarma!

V době od 9.00 do 10.00 hodin - možnost zhotovení jednoduché škrabošky v prostorách školy a pečení koblih.
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Radvaničtí letečtí modeláři (LMK Rapid Radvanice ), s podporou
Jestřábích jezdců a všech, kteří zapůjčili své autodráhy, pořádají šestý ročník
akce s názvem:

Radvadráha VI
Vážení dědové, když jste byli tátové...
Tátové a mládeži, když jste byli ještě malí..
Kluci, holky vzpomínáte, kdy jste naposledy vytáhli svoji autodráhu?

Co Vás čeká:
Radvadráha dlouhá nejméně 100m … ! 4 - proudá autodráha pro závodění
Loňská Tokyiská jízda chybět určitě nebude… A určitě něco nového :-).
Ukázka prací LMK Rapid Radvanice (Letecko-modelářský klub)

Kdy na Vás čeká:

21. 2.
21. 2.
22. 2.

Kde na Vás čeká:

9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti
18:00 - 22:00 hod. – Rozjezdy pro dospělé

Hlavní závod o ceny od 19:00

9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti

Jestřábí chýše v Radvanicích.

Dámy jsou také zvány !!!

Vstupné dobrovolné.

Bližší informace, fotky z minulých Radvadráh: www.bastlkoutek.cz
Na webu také můžete v sobotu, popřípadě neděli přímo sledovat dění.

Občerstvení zajištěno.. !
Přijďte si zajezdit !
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org,
www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

➢ Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
➢ Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
➢ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
➢ Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
➢ Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
➢ Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
➢ Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
➢ Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➢ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
➢nábytek
➢znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 9.
čas:

a 10. 2. 2015

9. 2. 2015 od 8:00 do 17:00 hod.
10. 2. 2015 od 8:00 do 14:00 hod.

místo: Obecní úřad Radvanice, přízemí - vlevo
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 724 060 712, 739 999 112
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