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23. RADVANICKÝ
ZPRAVODAJ

Informace z 3. zasedání zastupitelstva
obce
Koncem ledna se uskutečnilo třetí zasedání zastupitelstva obce
Radvanice. Jako hlavní body byly projednány předběžné výsledky
hospodaření obce Radvanice za rok 2014 a vyúčtování místního poplatku za sběr, svoz
a likvidaci komunálního odpadu za rok 2014.
Do předběžných výsledků hospodaření obce za loňský rok se promítlo přijetí dotací na
zateplení mateřské školy a obecního úřadu. Obec tedy pracovala s příjmy 17.761.466,84
Kč, výdaji 16.222.224,70 Kč a financováním ve výši 1.539.242,14 Kč.
Po přednesení kontrolní zprávy o nakládání s komunálním odpadem na území obce
Radvanice vzalo zastupitelstvo na vědomí částku místního poplatku 550,- na osobu za sběr,
svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2015.
V bodě různé bylo projednáno např. schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele
stavby „Účelová komunikace v lokalitě A23 – II. část“, uzavření pachtovních smluv na
pozemky, zveřejnění záměru odprodat a zároveň schválení prodeje a odkoupení pozemku
v katastru obce.
Vzhledem k blížícímu se ukončení činnosti prodejny použitých oděvů „Uzel“ byl
zastupitelstvem zveřejněn záměr pronajmout nebytové prostory v č. p. 173 jako prodejnu
a sklad, popř. drobnou provozovnu - prostory sloužící podnikání na základě předloženého
podnikatelského záměru a oprávnění podnikat.
Dalším z bodů bylo také schválení poskytnutí grantů pro pořadatele kulturních,
společenských a sportovních akcí v obci Radvanice na rok 2015.
Jedním z posledních bodů bylo usnesení o zaslání žádosti o dotaci s názvem „Podpora
hasičské techniky pro obce s JPO z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro modernizaci
hasičské techniky jednotky SDH Radvanice“.
Závěrem přednesl starosta krátkou zprávu o činnosti obecního úřadu. Informace byla
podána o probíhajícím zapracování připomínek do zpracovávaného územního plánu, řešení
odstranění nahlášených závad na veřejném rozhlase, jednání o získání lesního hospodáře
pro hospodaření v obecních lesích.
Jednání také probíhá s odborníkem z důvodu posouzení některých dřevin v obci.
Na úplný závěr došlo k poděkování za organizaci tříkrálové sbírky řediteli ZŠ a MŠ.
Poděkování patří i spoluobčanům, díky kterým bylo v obci vybráno 3.207,- Kč.
Březnové zasedání zastupitelstva obce proběhne 26. 3. 2015 od 18.00 v klubu důchodců.
Pokračování na str. 3.
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Pokračování ze str. 2.

Na zasedání byla otevřena otázka autovraků v obci.
V této problematice bude nutné v první fázi zjistit majitele těchto
vozidel. Pokud se toto podaří, budeme s těmito řešit následný postup.
Obec je schopna majitelům zprostředkovat ekologickou likvidaci. Přeci jenom
nám odstavená, nepojízdná vozidla nedokreslují půvab naší obce.
Žádám tímto všechny majitele nepojízdných vozidel bez SPZ o jejich odstranění
z veřejných prostor obce.
Tomáš Němec,
starosta obce

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

Mičic Emil

80

Filipová Květoslava

75

Mikyska Josef

70

Brož Josef

70

Krajniaková Miroslava

70

Schwabová Nina

65

Hrubý Karel

60

Barková Stefanie

60

Dostrašil Vlastislav

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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FK BANÍK RADVANICE INFORMUJE
V průběhu ledna žáci absolvovali 10. 1. turnaj v sálové kopané
v Úpici na jedné ze ZŠ. Zde se zúčastnili turnaje v celkovém
počtu 8 týmů. Hrálo se systémem každý s každým, 4+1 hráč,
hokejové střídání, hrací doba 12 minut. Přestože jsme skončili
na posledním 8. místě, tak mužstvo podalo dobrý výkon
a snažilo se. Podařilo se jim vybojovat alespoň dvě remízy.
Přeci jen konkurovat mužstvům z Náchoda, Č. Skalice, Č. Kostelce a dalších měst bylo
nad naše síly. Ale odehráli jsme důstojně, chvílemi i herně překvapili soupeře, bohužel
jsme nepřekvapili ani jednou výsledkem. Ještě bych chtěl zmínit, že jsme na turnaj odjeli
vzhledem k nemocem dětí apod. v počtu 7 hráčů, tudíž jsme si nemohli dovolit vystřídání
všech hráčů najednou v průběhu zápasu, což většina týmů předváděla
a mohli jsme střídat max. dva hráče naráz. To byl samozřejmě také částečný handicap
a pro soupeře výhoda.
U žáků pokračují tréninky každou sobotu od 10 hod. v tělocvičně v Penzionu Radvanice.
Stále platí, že kdo má zájem o fotbal z řad dětí, může se přijít podívat nebo přímo v sálové
obuvi vyzkoušet. Děti se nemusí ničeho ani nikoho z nás bát. Budeme jedině rádi za zájem
a posílení našich řad.
V průběhu února nás předběžně čeká turnaj v sálové kopané v Nové Pace. Turnaj by měl
proběhnout 22. 2. 2015. Bude to naše první návštěva tohoto města po fotbalové stránce.
Dále je v jednání sehrání zápasu se Rtyní/Úpicí, které by mělo po dohodě proběhnout
venku na umělé trávě v Havlovicích.
Žáci ročníku 2002 se 24. ledna
zúčastnili výběrového
dvojzápasu proti MFK Trutnov
na umělce v Trutnově. Hráči
byli vybráni Úpice,
Dvora Králové, Rtyně
a Radvanic!
Vybraní hráči Baníku: Poskočil
T., Kopera M., Horký A., Binek
A., Binek F.!

Libor Poskočil
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AKCE SDH RADVANICE V BŘEZNU
JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
Dovolte mi, abych Vás prostřednictvím Radvanického zpravodaje pozval
na naší tradiční „Josefovskou zábavu“.
Zábava letos připadá na sobotu 21. 3. 2015 a začne ve 20:00 h
v Pensionu Radvanice. K tanci a poslechu zahraje nám již známá kapela POHODA.
Připravujeme i slosování o zajímavé ceny „tombola“.
Vstupné na místě 60 Kč, v předprodeji 50,- Kč. Přeprodej v obou prodejnách potravin,
v drogerii a v Pensionu Radvanice. Každá žena obdrží u vstupu jarní květinu.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Ten samý den, ale odpoledne, hasiči připravili zábavu i pro děti.
Dětský karneval se bude odehrávat ve víceúčelovém sále Pensionu Radvanice od 14:00 h.
Odpolednem bude děti provázet program taneční skupiny BONIFÁC.
Budeme si hrát, tančit a bavit se.
Tak nezapomeňte a přijďte si užít krásné odpoledne
za výbor SDH Radvanice
s dětmi a večer na zábavku!!!
Tomáš Kašpar

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH
V sobotu 31. 1. 2015 proběhla v našem spolku Výroční valná hromada, dále jen VVH.
VVH se zúčastnili jednak zástupci z okolních SDH, ale také starosta obce pan Tomáš
Němec, zástupce HZS ÚO Trutnov Bc. Vlastimil Hornych, starosta KSH
Královehradeckého kraje pan Jiří Orsák
a zástupci dalších místních spolků v naší obci.
Letošní VVH byla mimořádná hlavně tím,
že bylo předáno ocenění za dlouholetou činnost
u SDH - p. Josefu Klimentovi, p. Josefu
Mikyskovi a p. Milanu Dufkovi. Ocenění
obdrželi čestné uznání a pamětní medaili.
Dále proběhla také volba zástupců do výkonného
výboru SDH Radvanice.
Tímto bych chtěl také poděkovat všem
ostatním členům sboru za jejich dosavadní práci.
Petr Lukášek, velitel SDH

ZÁPIS DO
1. TŘÍDY
Jednou z prvních zkušeností je
pro každého žáčka zápis do
1. třídy.
Ten na naší škole proběhl ve
čtvrtek 5. 2. 2015.
Všechny děti, které se zápisu
zúčastnily, se snažily ukázat,
co všechno už umí a dovedou.
Celkem bylo zapsáno 8
šikovných žáků, z toho 1 odklad.
Přejeme nejen všem budoucím
prvňáčkům, aby se jim ve škole
dařilo a líbilo, ale i jejich
rodičům, aby jim škola přinášela
více radostí než starostí.

11. ROČNÍK RECITAČNÍ
SOUTĚŽE
Ve čtvrtek 29. 1. se na naší škole na 1. stupni konal
další ročník recitační soutěže.
Žáci 1. až 5. třídy se pilně připravovali. Paní
učitelky, které zasedly v porotě, měly těžké
rozhodování. Obzvlášť ve III. kategorii byly
výkony velmi vyrovnané.
Oceněným recitátorům gratulujeme a těšíme
se na příště.

I. kategorie 1. třída
1. místo Martin Krajniak
2. místo Zuzana Vařáková,
Veronika Paťavová
3. místo Denis Doulík

II. kategorie 2. - 3. třída
Mgr. Hana Bitnarová

1. místo Bára Zachovalová 2.tř.
2. místo Adéla Čermáková 3.tř.
3. místo Kryštof Dvořák 2.tř.,
Barbora Oravcová 3.tř.

III. kategorie 4. - 5. třída
1. místo Petr Vlasák 5.tř.
2. místo Jana Kroupová 5.tř.
3. místo Nikola Lásková 5.tř.,
Nikola Zubričanová 5.tř.,
Hana Svobodová 5.tř.

Mgr. Hana Diblíková
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Lyžařský výcvikový kurz na
ZŠ a MŠ Radvanice
Letošní zimu jsme se konečně dočkali
sněhu a mohli jsme po třech letech
uspořádat lyžařský výcvikový kurz.
Proběhl ve dnech 5. - 11. 2. a
zúčastnilo se ho 31 žáků ze 7., 8.
a 9. třídy.
Výuka proběhla na sjezdových i na
běžeckých lyžích a v pondělí měli
zájemci možnost vyzkoušet si i jízdu
na snowboardu. Bylo 14 začátečníků
a všichni zvládli základy. Lyžařský výcvik vedli lyžařští instruktoři Mgr. Hana Diblíková,
Mgr. Jan Cabicar a pan učitel Mgr. Pavel Hrubý.
Žáci se také naučili mazat lyže, byli proškoleni o bezpečnosti, získali informace o Horské
službě, dozvěděli se o historii lyžování, o pohybu na horách i o nebezpečí hor. Jistě si už
budou sami umět koupit správné lyžařské vybavení a budou vědět, jak se na horách při
lyžování oblékat.
V pondělí odpoledne jsme se přesunuli na Jestřebí boudu, aby děti měly možnost strávit
alespoň jeden večer v kolektivu a trochu se pobavit. Poslední den tradičně proběhnou
závody ve sjezdu, ve slalomu a na běžkách. Výsledky bohužel do uzávěrky tohoto čísla
ještě nebudeme mít.
Chtěla bych velmi poděkovat panu Miroslavu Mádrovi, který již mnoho let nechává při
kurzu naše děti jezdit na vleku zdarma a vybavení na lyže poskytuje za polovinu
půjčovného.
Věřím, že účastníci kurzu si lyžování
oblíbí a budou i v příštích letech
lyžovat.

Mgr. Hana Diblíková
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INFORMACE OD TURISTICKÉHO ODDÍLU
Vážení přátelé turistiky,
dovolte, abych vás pozval jménem odboru
KČT Úpice na tradiční akci, kterou
zahajujeme turistickou sezonu v Jestřebích
horách.
Tato akce „Bílá u Bílého“ se koná
4. 4. 2015 od 14,00 do 15,00 hodin, s tím,
že pojízdný bufet bude v provozu již od
13,00 hodin.
Přijďte o Bílé sobotě k Bílému kůlu na
Panské cestě zahájit letošní turistickou
sezónu.
A proč právě sem?
Má to svůj význam jak polohou tak i historicky. Panská cesta byla postavena koncem
19. století jako významná obchodní cesta spojující náchodské panství s Trutnovem
a městy ve Slezsku. Časem se toto místo stalo přirozenou křižovatkou turistických cest,
nacházející se pod nejvyšším vrcholkem Jestřebích hor Žaltmanem. Odtud se můžeme
vydat do všech koutů Jestřebích hor a jejich okolí, příznačně nazvaného Karlem Čapkem
„Krakonošovou zahradou“.
Dovolte, abych nyní ocitoval několik slov, které o tomto kraji napsal Karel Čapek:
"Krakonošova zahrada v užším smyslu je onen kraj, ono do tvrdé země zaryté údolí Úpy,
kolem něhož se rýsují veliké, svaté, pohádkové obrysy: Sněžka, Kozí hřbet, Brendy,
Žaltman, Hejšovina... Potkáte tu černé, eratické balvany podobné modlám, a permská půda
je červená skoro jako krev. Z jara prýští ze skal a lesů stříbrná vlhkost, zurčí praménky
a řítí se bystřiny, a snad nikde na světě pak nevykvete tolik sasanek, tolik slziček, vřesu
a mateřídoušky, hořkého koření a vstavačů jako tam. Tam je les, ve kterém našli staré
arabské peníze; tudy vedla Zemská stezka, tam nahoře, hochu, je hrad s polozasutou
hladomornou, tady ve skále dal kníže Břetislav hledati zlato, a tady v tom travnatém dolci
se propadl do země celý klášter. Tam tedy se otevřel tvému prvnímu okouzlení ráj světa.
Ten kraj jsi záhy prošel v údivu, nenasycen, v překvapení a v sladké únavě, ustavičně dojat
a rozechvěn nad tím, co svět přináší chlapcům neznámého, nad jeho tajemností a krásou.”
Toliko klasik a nyní něco málo současného. Turisté a Jestřebí hory patří nerozlučně k sobě.
Počátky novodobé historie turistiky v regionu jsou spjaty s Jestřebími horami, rozhlednou
na Žaltmanu a osadou Paseka.
Pokračování na str. 9.
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Pokračování ze str. 8.

V osadě Paseka pak významnou měrou k rozvoji turistiky přispěla Jestřebí bouda, kterou
provozují již více jak 50 let úpičtí turisté, ke spokojenosti turistické veřejnosti. Toto místo
se spolu s křižovatkou u Bílého kůlu, kde Lesy české republiky postavily pěkné
odpočívadlo, se stalo centrem turistiky v regionu Jestřebích hor.
Dalším novým podnětem k vyšší
návštěvnosti je na podzim loňského
roku otevřená rozhledna „Na
Markoušovickém hřebeni“.
Jaro v Jestřebích horách je kouzelné.
Přejme si jen pěkné počasí a vydejme
se obdivovat koberce chráněných
bledulí.
Celá akce bude zakončena večerní
maškarní merendou na Jestřebí
boudě. Do jarní přírody a na večerní
zábavu vás zvou pořadatelé z KČT
Úpice.

Miroslav Vořechovský, předseda KČT Úpice

Srdečně vás zveme na velikonoční tvoření.
Kde: v jídelně ZŠ
Kdy: 24. 3. 2015 v 15. 00 hodin
Program: zdobení perníčků, pletení pomlázky, vytvoření líta, výroba velikonočních
dekorací
S sebou: zdobení na perníčky, mašle
Vstupné dobrovolné.
a vás!
n
e
s
e
m
Těší
Pro vás a vaše děti bude opět připraveno malé pohoštění.
Jana Růžičková, vedoucí ŠJ
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NOC S
ANDERSENEM
Upozorňuji všechny dětské
čtenáře na nocování
v knihovně.

Naše 3. pohádková noc se
bude konat v pátek 27. března
2015.
V průběhu noci se konají
nejrůznější akce pro děti se
čtením a knihami.
Připomeneme si kromě 210.
výročí narození Hanse
Christiana Andersena také
100. výročí narození českého
spisovatele Jana Drdy, autora
mnoha krásných českých
pohádek.
Přihlášky na spaní a bližší
informace dostanou děti
v knihovně.
Akce je pořádána za přispění
Obecního úřadu Radvanice.
Ivana Kubečková,

knihovna Radvanice
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SÁLOVÝ FOTBÁLEK
V sobotu 7. 2. 2015 se ve
sportovní hale Pensionu
Radvanice uskutečnil 2. ročník sálového fotbalového
turnaje. V celkem rychlém čase se na turnaj přihlásil
maximální počet družstev, a to 12 teamů z blízkého
okolí.
Družstva byla rozlosována do dvou základních skupin,
ve kterých hrál každý team s každým, a první dva ze
skupiny postupovaly do finálové skupiny. V pořadí 3tí,
4tí, 5tí a 6tí se utkali o konečné umístění vždy s teamem
z protější skupiny. První hvizd byl v 9.15 a poslední
úder do balonu kolem 16.00 SEČ.
Tímto bych chtěl poděkovat nejen všem teamům, ale i
rozhodčímu Radku Kiralovi z FK Baník Radvanice, dále
pak všem divákům a skvělé obsluze panu Takáčovi.
V neposlední řadě patří velký dík sponzorům tohoto
turnaje, kterými jsou PENSION RADVANICE,
REST.TU s.r.o. , VOX z.s. a Královehradecký kraj.
Budu se snažit turnaj uspořádat i příští rok.
Pořadí:
1. místo: SK Bulánek
2. místo: Markoušovice
3. místo: FK Baník Radvanice
4. místo: ALLDUDES
5. místo: AC ROMA
6. místo: MANŠAFT 44
7. místo: RADVAFOX
8. místo: EL ŇIŇOS
9. místo: CHLASTACÍ ÚTOK
10. místo: ŠEBEROV 2
11. místo: ŠEBEROV 1
12. místo: JEDNOTA
za pořadatele Tomáš Kašpar, SK Radvanice

FLORBALISTÉ PAINTER BOYS VEZOU STŘÍBRO
Z POLICE!
Radvanicko-chvalečský florbalový
tým výrazně uspěl na tradičním
lednovém turnaji "O pohár starostky
2015" v Polici nad Metují. Skvěle
zde reprezentoval náš region,
v celkovém pořadí za sebou zanechal
dalších 13 florbalových týmů a po
výborném výkonu přiváží domů
cenný pohár za celkové 2. místo
a s ním i stříbrné medaile.
V nabité konkurenci dohromady 15-ti týmů z blízkého i dalekého okolí (Trutnov,
Broumov, Police, Náchod atd.) se nám suverénně a bez porážky podařilo vyhrát svoji
pětičlennou skupinu. Poté, ve vyřazovacích zápasech a následném finále tří nejlepších
celků turnaje, jsme s jedním vítězstvím (3:1) a jedinou porážkou (1:4) získali výborné
druhé místo.
I přes problémy se sestavou a několika chybějícím hráčům základního týmu, kteří se
turnaje nemohli zúčastnit, se nám podařilo složit družstvo, které se na turnaji zaskvělo.
Pohledné útočné akce i důrazná obranná hra, neutuchající bojovnost, ochota pomoci
jeden druhému nebo vyrovnanost jednotlivých herních činností a kamarádská spolupráce
všech hráčů. Díky těmto vlastnostem a schopnostem jsme dosáhli tohoto skvělého
medailového úspěchu.
Důkazem velmi slušného výkonu je i celkové velmi kladné skóre 29:9, kdy se o branky
rovnoměrně podělili všichni členové týmu. V bráně exceloval Ondřej Hanzl, který
pochytal i nemožné, o góly se podělili hráči v poli - Hynek Jónáš (10x), Honza Cabicar
(7x), Pavel Hrubý (6x), Leoš Koníř (4x) a Honza Baudyš (2x).
Všem našim hráčům patří velké poděkování za předvedené výkony, maximální obětavost
a předvedenou týmovou hru. Výsledkem společného úsilí je další velký úspěch týmu
PAiNTER BOYS a přidání celkově už čtvrtého poháru do naší stále rostoucí a úspěšné
medailové sbírky!
Ukázalo se, že pravidelné pondělní a čtvrteční florbalové tréninky (vždy od 19,00 hodin)
v radvanické sportovní hale zkrátka nesou své ovoce (a poháry). Rádi uvítáme ve svých
řadách další florbalové nadšence – tak neváhejte a přijďte na florbal! Další cenný pohár
pak může patřit i Vám ☺.
Pavel Hrubý
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ZDRAVOTNÍ OKÉNKO
Dobrý den u dalšího zdravotního okénka.
Poznámky k duševním pochodům
Emoce
Jsou pro nás velice důležité, jsou to takové naše vnitřní smysly.
Pomáhají nám se vyrovnat s nejrůznějšími situacemi. Čím dříve se je naučíme cítit a
uvědomíme si tu konkrétní emoci (strach, smutek, zlost, radost aj.), tím lépe nám pomůže.
Jejich potlačování nám přináší jenom napětí a problémy z toho vyplývající.
Jak s nimi pracovat? Rozpoznat je, dále vnímat pocit, jaký z té oné emoce máte. Např.: tlak
na hrudi, v žaludku, v podbřišku, rozpětí v podžebří, pocit na zvracení, pulzování či bolest
hlavy, pocit tepla ve tváři aj.
Když už tento pocit objevíte (a objevíte ho vždy u každé emoce, budete-li chtít), tak na
tento pocit soustřeďte svojí pozornost, jako by jste se na něj dívali zevnitř. Postupně se to
naučíte.
Strach nás má připravit na řešení situací v budoucnu.
Smutek (vnitřní bolest) nás učí, že nejsme s něčím smíření a má nás dovést k vyrovnání se
s tím.
Zlost máme pouze na sebe, že jsme „špatně “ řešili nějakou situaci a má nás přivést ke
změně v řešení obdobných situací v budoucnosti.
Pohled klidu – klid mysli
a) Zbytečně se netrapte tím, čeho nemůžete hned dosáhnout. Touha směřovaná ven
ubližuje. Když toužím, nejsem spokojen s tím, co mám nyní. Je lepší mít radost z toho,
co mám, než se trápit pro to, co nemám.
b) Lépe je zadávat si malé cíle, které postupně povedou k cíli většímu než se rovnou trápit
cílem velkým. Každého cíle lze dosáhnout, zvolím-li správnou velikost kroků.
c) Když má problém řešení, tak trápení nemá cenu. Když problém řešení za dané situace
nemá, tak trápení nepomůže.
d) Udržujte si dobrou náladu
• alespoň jednou denně mějte chuť na nějaké dobré jídlo,
• alespoň jednou denně potkejte milého člověka, když ho budete hledat, určitě ho
najdete
• alespoň jednou denně udělejte někomu radost
• alespoň jednou denně dělejte něco, z čeho máte sami radost.
e) Přemýšlení je stejně energeticky náročné jako středně těžká fyzická práce. Je to to, co
nám bere nejvíce síly.
Pokračování na str. 13.
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Pokračování ze str. 12.

f) Je dobré si v životě stanovit priority a těm pak dávat přednost.
g) Každý máme jenom tolik síly, abychom unesli jenom svůj osud. Když si bereme na
svá bedra osudy druhých, tak se vyčerpáváme.
h) Chyby v životě děláme a dostáváme se do nepříjemných životních situací, abychom
se něco naučili, ne abychom se tím trápili. To platí i o nemocích. Ty vznikají z našich
chyb a mají nás upozornit, že máme v životě něco změnit, abychom byli zdrávi.
i) Když vzpomínáme, žijeme v minulosti. Když toužíme, žijeme v budoucnosti a pak si
nedokážeme užívat přítomnosti.
Pokračování příště ☺
MUDr . Ladislav Záveský

SBOR DOBROVOLÝCH HASIČŮ A
OBECNÍ ÚŘAD RADVANICE
POŘÁDÁ
VÝLET DO DĚTSKÉHO ZÁBAVNÍHO
CENTRA

TONGO
HRADEC KRÁLOVÉ
15. 3. 2015
Odjezd od hasičárny v 9,00

CENA:

DĚTI 300,DOSPĚLÍ 200,S sebou jídlo a pití na celý den, pantofle
a pohodlné oblečení. Žluté triko!!!
(pokud nemáte – menší velikosti můžeme zapůjčit)

Závazné přihlášky do 7. 3. 2015 na julie.b@centrum.cz
nebo: Burdychová Julie 605953679
Zubričanová Miroslava 608519332
Vzhledem k dopravě na pozdější přihlášky nebude brán
zřetel.
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P.R.S.A.

Divadlo Aloise Jiráska Úpice - Jednota divadelních ochotníků a VOX Radvanice z.s.
uvádí

Kde:

v sobotu 11. 4. 2015 od 17 hodin a od 19 hodin tančírna

velký společenský sál Pensionu Radvanice, Radvanice 170

hořkou rodinnou komedii Eugenia Szybala

Kdy:
Vstupné: 80,- Kč

Po skončení představení pokračujeme

Taneční večer

k tanci a poslechu hraje Honza Rulík

Realizováno za finanční podpory
Královéhradeckého kraje

Pension Radvanice, Radvanice 170 email: pensionradvanice@email.cz, tel. 734 408 460, předprodej vstupenek zahájen 14. 2.
Realizováno za finanční podpory
Obce Radvanice
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Kdy: sobota 16. 5. 2015 od 18 hodin
Kde: velký společenský sál
Pensionu Radvanice

Pension Radvanice, Radvanice 170 email: pensionradvanice@email.cz,
tel. 734 408 460, předprodej vstupenek zahájen 14.2.

vstupné 190,- , v předprodeji 150,- Kč

Realizováno za finanční podpory
Královéhradeckého kraje
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