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24. RADVANICKÝ
ZPRAVODAJ

Informace ze 4. zasedání
zastupitelstva obce
V závěru února proběhlo čtvrté zasedání zastupitelstva obce
Radvanice. Ředitelem ZŠ a MŠ Mgr. R. Hagerem byla na úvod
přednesena „Zpráva o hospodářském výsledku a stavu fondů ZŠ a MŠ
Radvanice za rok 2014“, ze které vyplynulo, že zisk 107.841,17 Kč bude
rozdělen na 67.841,17 Kč do rezervního fondu a 40.000 Kč do fondu odměn. Tuto
skutečnost ZO odsouhlasilo.
Následovala zpráva o „Výsledku hospodaření společnosti VODA-RA s.r.o. Radvanice
za rok 2014“. Tu přednesl jednatel společnosti PaedDr. Vl. Diblík. ZO schválilo účetní
závěrku společnosti, kde příjmy jsou 1.803.201 Kč, výdaje jsou 1.593.142 Kč a financování
je 210.059 Kč. Zároveň bylo schváleno rozdělení zisku společnosti na pokrytí ztrát
předcházejících období a na posílení rezervního fondu.
V bodě různé bylo odsouhlaseno přijetí „Rámcové partnerské smlouvy o partnerství
s místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s.“ s ročním příspěvkem na rok 2015
ve výši 2.000 Kč. Partnerskou smlouvu bylo nutno změnit v souvislosti se změnami
v legislativě a podmínek MMR a MZE v návaznosti na certifikaci MAS pro čerpání
prostředků z EU pro nové programové období 2016 – 2020.
Do příštího zasedání bylo odloženo projednání schválení pronajmout nebytové prostory
v č.p. 173. Obě zájemkyně budou písemně osloveny a bude jim sdělena zastupitelstvem
stanovená cena pronájmu za tyto prostory.
Závěrem zasedání přednesl starosta krátkou zprávu o činnosti obecního úřadu. Byla též
podána informace o účasti na valném shromáždění MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
v Maršově u Úpice, kde byla projednána a schválena nová rámcová partnerská smlouva.
Další informací byla zpráva o účasti na jednání Svazku obcí Jestřebí hory v Suchovršicích,
kde hlavním bodem bylo projednání rozpočtu SOJH pro rok 2015 s příjmy 1.035.740 Kč,
výdaji 1.051.740 Kč a financováním 16.000 Kč. Došlo také k podpisu dodatku smlouvy
a stanov v souvislosti s odchodem města Úpice ze svazku SOJH. Zároveň byla vyslovena
informace o možnosti zapojení se do grantového řízení v roce 2015 pro všechny nestátním
neziskové organizace sídlící na území SOJH.
V diskusi p. Kašpar podal přítomným informaci o zjišťování odstranění autovraků v obci.

Pokračování na str. 3.
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Pokračování ze str. 2.

Informace o činnosti obecního úřadu
• Byla ukončena kolaudace nové komunikace A23 – I. etapa.
• Byly odstraněny nahlášené závady na veřejném rozhlase – Slavětín a MŠ.
• Na odboru ŽP MÚ Trutnov byly získány mapové podklady pro lesního hospodáře
vzhledem k zahájení hospodaření v obecních lesích.
• Byla zaslána částka 888 Kč společnosti, která již několik let organizuje sbírku na léčbu
dětí s autismem.
• Starosta a místostarosta obce a starosta SDH se zúčastnili školení povodňových orgánů
obce.
• Informujeme občany o možnosti podávat žádost o půjčku z FRB dle platné obecní
vyhlášky.
• Také vás zpravujeme o nabídce zaměstnání v souvislosti s plánovaným otevřením dolu
Bohumír v areálu firmy Gemec – Union a.s. Jívka.
• Zástupce investora výstavby nových sportovišť Ing. Novotný informoval o změně
podmínek při podání žádosti o dotace na plánovaná sportoviště na pronajatých obecních
pozemcích podle platné smlouvy. Na sportoviště (umělá tráva na starém hřišti a běžecká
dráha u hasičské zbrojnice včetně věže) v hodnotě 17 mil. by měla podle nových pravidel
podat žádost o případnou dotaci obec. K této problematice budou stávajícím investorem
zaslány podklady z důvodu nulové informovanosti zastupitelstva obce a zcela zásadního
zvratu v této záležitosti. Částečné informace byly podány pouze zprostředkovaně a navíc
den před podáním žádosti o dotaci.
Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům za donesené věci do veřejné sbírky pro
Diakonii.
Vážení spoluobčané, čekají nás, doufejme krásné jarní, prosluněné dny, na které každý
z nás z důvodu dobití energie zajisté čekáme. Obec zapojí veškeré své možnosti do jejího
úklidu, a proto žádám i vás o pomoc a
podporu při této činnosti. Ukliďme si
všichni před svým domem. Občanům
nabízíme odvoz staré trávy, listí a větví
z jarního úklidu. Pojďme dobíjet energii
v upravené, čisté obci a to i bez psích
výkalů a nedopalků z cigaret.

Tomáš Němec, starosta obce
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ODPADY V OBCI

Vážení občané,
oznamujeme Vám předpis místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle vyhlášky obce
Radvanice č. 1/2012 na rok 2015.
Pro rok 2015 je poplatek v obci Radvanice ve výši 550 Kč na osobu a rok.
Způsob úhrady místního poplatku za likvidaci odpadu je možno provést:
a) v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Radvanice,
b) přiloženou poštovní poukázkou (uveden roční poplatek na rok 2015)
c) bezhotovostním převodem na účet obce Radvanice vedený v České spořitelně,
a.s. Trutnov, č.ú.: 1303692379/0800.
Při všech platbách používejte variabilní symbol uvedený na přiložené složence.
Úhradu poplatku je možné provést dvakrát ročně:
1. splátka ve výši jedné poloviny ročního poplatku do 30. 4. 2015
2. splátka ve výši druhé poloviny ročního poplatku do 30. 9. 2015
Požadavek na osvobození od poplatku dle vyhlášky obce je nutné doložit:
a) při dlouhodobém pobytu na území ČR (déle než 10 měsíců v roce ) –
potvrzením obecního úřadu v místě, kde občan dlouhodobě pobývá nebo
čestným prohlášením plátce,
b) při dlouhodobém pobytu mimo ČR– čestným prohlášením jiného člena
rodiny,v ostatních vyhláškou vyjmenovaných případech potvrzením
příslušného zařízení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dále bych chtěl upozornit na problematiku třídění odpadů. Bohužel tento problém v naší
obci neustále přetrvává a je na každém z nás, jak se s touto problematikou vypořádá. Obec
má v současné době na vyhrazených místech umístěny sběrné kontejnery na různé druhy
odpadu (např.: na plasty, papír, sklo barevné nebo čiré, v některých sběrných místech je
kontejner na sklo směsné). Přesně specifikovaný druh odpadu je na každé této nádobě
vyobrazen i v obrázcích. Přesto se v těchto kontejnerech objevují odpady, které nemají nic
společného s požadovaným sortimentem odpadu pro daný kontejner.
Dalším problémem jsou sběrné kontejnery na komunální odpad, které jsou rozmístěny
v těchto lokalitách: u hřbitova, Slavětín, horní Radvanice a dolní Radvanice. Do těchto
kontejnerů se vyhazuje snad vše, co projde otvorem a co neprojde, se položí vedle (však on
si s tím někdo poradí).

Pokračování na str. 5.
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Pokračování ze str. 4.

Především se do těchto velkokapacitních kontejnerů netřídí. Naleznete zde kartonové
krabice, plasty i sklo. Vývoz právě těchto kontejnerů, který je individuální a na
objednávku, zatěžuje obecní rozpočet nemalou měrou.
V roce 2014 se podařilo Svazku obcí Jestřebí hory získat dotaci ze SFŽP na nákup
domácích kompostérů. Kompostéry o objemu 900 litrů byly občanům předány na základě
smlouvy do bezplatného užívání na dobu 5 let. Další o objemu 5 100 litrů budou v obci
nainstalovány u hřiště a hřbitova, budou v provozu od března. Tyto kompostéry jsou
určeny na bio odpad rostlinného původu.
Železný odpad bude v obci řešen sběrem a svozem, který jako tradičně zajišťuje v obci
SDH.
Sběr a svoz nebezpečného odpadu bude řešen ve spolupráci s firmou Transport Trutnov
s.r.o. Veškeré tyto mimořádné sběry a svozy budou včas oznámeny občanům
prostřednictvím vývěsek, případně obecním rozhlasem.
I v problematice odpadů chceme jako obec uplatňovat sociální politiku. Vždyť kdo se
nastěhuje do obce, kde se platí za odpad 1000,- Kč na občana, kde se musí do zaměstnání,
každý den dojíždět, protože v obci není dostatek pracovních příležitostí pro občany? Kdo
bude podnikat v obci, kde se platí nehorázné poplatky za odpady a pronájmy? No a
v neposlední řadě začneme vybírat poplatky od neziskových organizací působících v obci?
Vždyť v těchto organizacích jsou lidé, kteří jdou a ve svém volnu zadarmo vytvářejí různé
zájmové činnosti: sport, kulturu nebo jsou dokonce připraveni chránit náš majetek.
Organizace, které reprezentují a propagují naší obec. Na jedné straně obec poskytuje
grantovou pomoc těmto organizacím a na druhé straně z těchto neziskových organizací
bude tahat peníze za různé obecní poplatky? Odpověď na tyto otázky asi každý rozumný
občan zná.
Závěrem bych chtěl znovu připomenout, že čím víc budeme odpad třídit, tím méně budeme
platit. Za tříděný odpad se nám vracejí finance zpět do obecního rozpočtu. Na co hledat
cesty, jak odpady zdražit, když to máme ve svých rukou a záleží na každém, kolik bude v
budoucnu platit za odpady.
Pro informaci přikládám seznam ročních plateb
podnikatelů za odpad, které se stanovily po vzájemné
dohodě s jednotlivými smluvními subjekty.

Štefan Krajniak, místostarosta obce
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SEZNAM ROČNÍCH PLATEB ZA ODPAD
PODNIKATELÉ 2014
právnická osoba

cena

právnická osoba

cena

Cinková Jana - restaurace

3 754 Kč

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

3 754 Kč

ROSKAR s.r.o Kulturní dům

11 260 Kč DUFKOVÁ Oldřiška, Mgr. - pen.

1 251 Kč

Andresová Marcela - potraviny

3 754 Kč

Štefan Krajniak - provozovna

554 Kč

UZEL s.r.o. - prodejna

144 Kč

KČT Úpice, Jestřebí bouda

3 754 Kč

Kotlářová Martina - kadeřnictví

432 Kč

MUDr.Ladislav Záveský -ordinace

554 Kč

VODA-RA spol.s.r.o. Radvanice

3 754 Kč

REST.TU s.r.o.

554 Kč

BYTY Radvanice s.r.o.

866 Kč

Copák Juraj - prodejna č.p.173

1 877 Kč

M.Mádr - lyžařský vlek

3 754 Kč

MUDr.Magda Grätzová - ordinace

554 Kč

Iva Pročková - VIMMAR

3 754 Kč

Kašparová Marta - masáže

554 Kč

Marcela Krajniaková - prodejna

3 754 Kč

TECHKO CZ,spol.s r.o.

3 754 Kč

Základní škola, Radvanice

15 010 Kč Norbert Mihulka

Daniela Cicvárková - ubytování

72 Kč

144 Kč

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
Dne 15.5.2015 v pátek v Radvanicích nebude v provozu ordinace
praktického lékaře. V akutních případech navštivtě odpovídající ambulanci
v nemocnici v Trutnově.
Děkujeme za pochopení.
MUDr . Ladislav

Záveský

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

Bálintová Anežka

85

Vlčková Jaroslava

81

Tekelová Hana

70

Poslt Pavel

65

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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FK BANÍK
Jaro je tu a s ním také fotbal v Radvanicích !
Sezóna začíná pro naše borce o víkendu 11. 4. a 12.4. 2015.
Žáci hrají na hřišti v Úpici s mužstvem Úpice/Rtyně již od 10.00.
Muži hrají s Hostinném B v neděli od 14. 00 v pozici hostů.
Tímto zveme všechny příznivce
radvanického sportu a fotbalové fandy
a fanynky!
Domácí zápasy mužů a také žáků se budou
hrát vždy v SOBOTU.
Věříme, že budete opět tím 12 hráčem
Baníku!
Rozpisy zápasů jsou k dostání na
vyžádání v kabinách a na vývěsce FK
Baník Radvanice.
Žáci zakončili zimní turnaje v N. Pace,
kde obsadili 3. místo.
Chceme také občas připomenout
fotografiemi začátky Baníku.
Radvanickému sportu zdar a fotbalu
zvlášť !
www.fkbanikradvanice.cz

DALŠÍ DUBNOVÉ ZÁPASY:
MUŽI:
Bernartice/Žacléř - Radvanice NE 19. 4. 17. 00
Radvanice - Kuks SO 25. 4. 17. 00
ŽÁCI:
Radvanice - Rudník SO 18. 4. 10. 00
Radvanice - Dolní Kalná SO 25. 4. 10. 00

Vladimír Vodička
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SDH RADVANICE
zve děti i dospělé na

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
s tradičním lampionovým průvodem

30. dubna 2015
Průvod začíná v 18:00 hodin u ZŠ Radvanice.

U hasičárny bude čarodějnický rej pokračovat
– soutěže pro děti.
Na všechny čaroděje i čarodějnice
s lampionem čeká sladká odměna.

Ve 20:00 hodin zapalujeme hranici.
Živá hudba a ohňostroj
Občerstvení zajištěno

Za podpory Obecního úřadu Radvanice
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SDH Radvanice
vyhlašuje sběr

ŽELEZA
a ELEKTROZAŘÍZENÍ
18. dubna 2015 od 9:00 hodin
Lukášek Petr 608111449, Burdych Rostislav 777854435,
Kašpar Tomáš 775709321
Nepotřebné ledničky, pračky, sporáky, fény,
vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, televize
monitory, rádia, počítače, mobily
apod. připravte před své domy.
Pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.
www.recyklujteshasici.cz
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MASOPUST
Ve stáncích před školou byly pro
mlsné jazýčky připraveny voňavé
zabijačkové dobroty a novinkou
byl i stánek s cukrovinkami.
O hudební program se postaralo
Duo Bonita (Jan Rulík a Lenka
Lautschová).

Po loňské premiéře se letos znovu konal
v Radvanicích Masopust, tentokrát
poslední únorovou sobotu. Radvanická
škola opět přizvala ke spolupráci místní
hasiče, ale také hudebníky, a to jak místní,
tak přespolní. V čele masopustního
průvodu tak vyhrával HF Band, který dal
celé akci opravdu velkolepý nádech.
Po předání klíče starostou obce došel
průvod k Domu s pečovatelskou službou,
kde k programu přispěla paní Sedláčková
milým povídáním o Masopustu. Pro
masky zde bylo připravené občerstvení
v podobě výborných koláčků.
Děkujeme! Další plánované
zastavení průvodu se odehrálo před
bytovkami u paní Marty Kašparové.
I zde je namístě velký dík za
připravené občerstvení a skleničku
dobrého pití.

Mgr. Robert Hager,
ředitel školy
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Poděkování patří všem, kteří svou
pomocí, účastí nebo podporou
přispěli ke zdárnému průběhu této akce.
Zvláště pak děkujeme Obci Radvanice
za finanční příspěvek poskytnutý
z grantového programu. A pro ty z vás,
kteří by se rádi podíleli na vylepšeních
příštího ročníku, nebo stáli o zastavení
průvodu před svým obydlím, máme
jednoduchou výzvu: nebojte se, neváhejte
a ozvěte se nám do školy! Každá pomoc
či dobrá rada jsou vítány. Těšíme se na
Vás a na další ročník radvanického
Masopustu.

ZPRÁVIČKA ZE ŠKOLKY
Když měly děti ze školy jarní
prázdniny, tak se naše školkové děti
jednoho dne proměnily
v pohádkové postavičky. Ano, ve
školce jsme měli karneval. Děti
soutěžily, plnily různé úkoly, ale
také třeba tancovaly s nafouknutým
balónkem mezi čely. Celou školku
jsme měli krásně vyzdobenou.
Jedno odpoledne, než se děti
probudily, jsem jim nachystala
překvapení – klauna z kartónu
a krepového papíru. Přidělala jsem
ho dětem ke stropu a ony se pak
pod ním mohly procházet.
Další týden jsme měli projektový týden – Zimní sporty a olympiáda. Děti se seznámily
s některými sporty zimní olympiády. Paní učitelka Alice jim vše krásně připravila.
Všichni si zasoutěžili, zkusili si
např. slalom na lyžích (slalom na
novinovém papíru po koberci),
zahráli si hokej (kdo se trefí
papírovou koulí do branky), stříleli
na terče jako v biatlonu (hod
papírovou koulí na cíl).
A protože všichni sportovali fair
play, tak na konci týdne rozdala
paní učitelka Alice všem
zúčastněným sportovcům medaile.
V úterý 14. dubna od 15:00 –
17:00 hodin proběhne zápis do
mateřské školy.

Renáta Kašparová
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Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov, čp. 171,
PSČ 542 12 Radvanice v Čechách
Tel.: 499 897 624
email: zsradvanice@seznam.cz

Mateřská škola Radvanice oznamuje, že
v úterý 14. dubna 2015,
od 15.00 do 17.00 hodin,
proběhne v budově MŠ

zápis dětí
na školní rok 2015/2016
Přineste s sebou rodný list dítěte!

Mgr. Robert Hager, ředitel ZŠ a MŠ Radvanice

•Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru •

Výzva občanům Radvanic

Základní škola a Mateřská škola Radvanice

uskuteční

sběr papíru

Kdy: středa
15. dubna 2015

6. 30 - 7. 30 hod.
13. 00 - 17. 00 hod.

Třídění sběru: 1. noviny
2. časopisy + reklamní letáky
3. lepenka

Tříděný sběr se shromažďuje u vchodu do školy.

DĚKUJEME VÁM ZA KAŽDÝ KILOGRAM PAPÍRU!

•Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru •
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RADVADRÁHA VI
Je to chvilka, co jsem psal o pátém
ročníku a již píši o Radvadráze VI.
Každým rokem se snažíme přinést nějaké
novinky, abychom zůstali originální a
návštěvníci měli o důvod víc se vracet.
I letos se nám to myslím podařilo a to
díky „šlapací“ autodráze. Odzkoušelo si
ji spousta dětí i pár dospělých a nejeden
z návštěvníků, dokázal obkroužit autíčkem i několik desítek koleček, a že to byla pěkná
fuška ☺
Další dráhou letošního ročníku byla „Tokijská jízda“, která sice trochu ztratila na lesku
díky dojezdu, ale i tak spousty dětí trávilo čas právě na ní.
Malá autodráha, na které trávily čas hlavně malé děti, nechyběla. Na 4proudé závodní
dráze jsme tentokráte, díky centrální křižovatce, zamotali hlavu nejen malým, ale taky
dospělákům. To byste nevěřili, ale přednost zprava opravdu neplatila, spíš to bylo „kdo
dřív přijede, ten snad bez úhony odjede.“ ☺
Závody pro děti probíhaly v průběhu celého dne, závody pro dospěláky již tradičně
v sobotu večer. Letošní počet závodníků na startu byl 20, finále si vyjezdily taky dvě
ženy! Skončily sice na třetím a čtvrtém místě, ale to nic nemění, že bojovaly až do
konce.
1. místo - Jirka, 2. místo - Jaroslav (jezdil ale za Libora ☺), 3. místo - Petra
4. místo - Renata
A nakonec jsem si nechal Radvadráhu jako takovou. Letošní rok jsme trochu nevystihli
konstrukci, takže jsme z důvodu bouraček, které by návštěvníci nemohli napravit,
vynechali prostřední smyčku. Tím se nám bohužel dráha smrskla na pouhých 86 metrů.
Toto bylo krátké shrnutí šestého ročníku Radvadráhy. Rád bych poděkoval Jestřábím
jezdcům za poskytnutí prostor i skvěle zásobeného občerstvení. Dál bych rád poděkoval
dospělákům, kteří strávili čas se stavbou a také dětem z modelářského kroužku. Díky ale
hlavně Vám, návštěvníkům, kteří jste dorazili, i těm kteří o naší akci informují své
známé a přátele. A děkuji také obci Radvanice za poskytnutí grantu na ceny pro
závodníky a laskominy pro děti… Na stránkách www.bastlkoutek.cz naleznete spoustu
fotografií a videí z Radvadráhy.
za LMK Rapid Radvanice, Karel Láska
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ZDRAVOTNÍ OKÉNKO
Dobrý den při novém a již posledním zdravotním okénku.
Otužování: Od léta se začněte otužovat.
Choďte ráno bosí v trávě – zkoušejte to několik minut.
Nebo se ráno sprchujte vlažnou vodou. Když to zvládnete, tak při dalším a dalším
otužování u vody snižujte teplotu. Sprchujte se 2-3 minuty
Stolice: Nejlépe je chodit ráno před snídaní.
- pokud stolice neodchází, neseďte na záchodě déle jak 2 minuty
- netlačte při defekaci nitrobřišním lisem, stolice odejde sama, v případě, že neodejde, tak
odejděte a běžte na záchod až při dalším nutkání
Při močení a stolici zatínejte zuby a špičku jazyka opírejte zevnitř o dáseň nad horními
řezáky.
Pro ženy: Obzvláště během menstruace se vyvarujte konzumace studených nápojů a stravy
a dále prochladnutí. Při menstruaci není vhodná větší fyzická zátěž. Vyvarujte se
prochladnutí především v oblasti beder a to ne pouze při menstruaci, ale po celý život.
Nošení podpatků ničí nohy.
Alkohol: Více jak 5 piv 12° nebo1l vína (v létě spíše bílého a v zimě spíše červeného), či
0,25l tvrdého alkoholu v průměru za 1 týden, se nedoporučuje
Káva: Pití kávy nevadí v horkém počasí, jinak oslabuje organismus
Spánek: Spěte na pravém boku či na zádech, na břiše a na levém boku to není příliš vhodné
kvůli trávení (snadněji se vrací do jícnu žaludeční obsah na pravém boku) a také kvůli
útlaku srdce. Spěte kolem 8 hodin denně – na podzim i v zimě spíše déle.
Sny: Poté, co ráno vstanete, zopakujte si to, co se nám v noci zdálo a co si ze snů
pamatujete. Buď si to opět představte, nebo si to přeříkejte a nebo si to napište. Poté
popřemýšlejte, jaké pocity ve vás ony sny vyvolaly.
Denní režim: Je dobré mít zajeté každodenní úkony, abyste nemuseli váhat nad tím, jestli to
máte dělat či nikoliv, prostě to jenom uděláte.
Případné dotazy možno konzultovat na e-mailu: ordinace.radvanice@seznam.cz
Každý život se dá prožít až do konce.
MUDr . Ladislav Záveský a spousta jiných zdrojů
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P.R.S.A.
Divadlo Aloise Jiráska Úpice - Jednota divadelních ochotníků a VOX Radvanice z.s.
uvádí
hořkou rodinnou komedii Eugenia Szybala

Kde:

velký společenský sál Pensionu Radvanice, Radvanice 170

Kdy:

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

Vstupné: 80,- Kč
Po skončení představení pokračujeme

Taneční večer
k tanci a poslechu hraje Honza Rulík
Pension Radvanice, Radvanice 170 email: pensionradvanice@email.cz, tel. 734 408 460, předprodej vstupenek zahájen 14. 2.
Realizováno za finanční podpory
Obce Radvanice

Realizováno za finanční podpory
Královéhradeckého kraje

Kdy: sobota 16. 5. 2015 od 18 hodin
Kde: velký společenský sál
Pensionu Radvanice
vstupné 190,- , v předprodeji 150,- Kč

Realizováno za finanční podpory
Královéhradeckého kraje

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