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Informace z 11. zasedání zastupitelstva obce
Před koncem prázdnin se dne 27. 8. 2015 sešlo zastupitelstvo obce k řádnému, již
11., zasedání v pořadí.
Jako úvodní bod bylo seznámení přítomných s výsledky hospodaření obce za
1. – 7. měsíc roku 2015. Bylo konstatováno, že obec hospodaří v souladu se
schváleným rozpočtem pro letošní rok, kde příjmy byly doposud 8.917.394,92 Kč,
výdaje byly 6.048.880,38 Kč a financování bylo 2.868.514,54 Kč. Následně byla
místostarostou obce přednesena kontrolní zpráva o realizaci oprav a investičních akcí
v roce 2015. Ze zprávy bylo patrno, že letošní největší investiční akcí je dostavba
komunikace v lokalitě A23.
Praktickou nutností bylo odsouhlasení zvýšení částky pro disponování starosty
mimo platný rozpočet obce. Částka byla zvýšena na 50.000,- Kč a jedná se o nutné
případy, které nesnesou odklad. Další praktickou záležitostí bylo projednání uzavření
veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti s Městským úřadem
Trutnov v souvislosti s projednáváním přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., “O
přestupcích.“
V dalším bodě byl odsouhlasen dar žadateli VOX Radvanice z. s. ve výši 4.000,Kč na propagaci obce při sportovní akci „White CUP 2015“. Prostřednictvím
Městského úřadu Trutnov byly předloženy zastupitelstvu obce k vypořádání připomínky
k návrhu územního plánu. Tyto připomínky nebyly zastupitelstvem schváleny, a proto
i nadále platí předaný návrh na územní plán obce Radvanice k dalšímu projednávání.
Dále bylo projednáno ve dvou bodech schválení záměru odprodat pozemky p.č. 559/1
a 560/5 v k.ú. Radvanice v Čechách za uvedených podmínek. Záměry byly vyvěšeny
v úřední desce.
Do bodu různé byly vloženy na poslední chvíli došlé nutnosti k řešení. Jednalo se
o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem kanalizačních a vodovodních přípojek pro
parcely v lokalitě A23 a projednání rozpočtového opatření vzhledem ke změně
účelového znaku v souvislosti s příspěvkem od úřadu práce na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
Posledním bodem zasedání byla zpráva o činnosti obecního úřadu.
Říjnové zasedání zastupitelstva se uskuteční 29. 10. 2015 od 18. 00.
Tomáš Němec, starosta obce
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Informace o činnosti obecního úřadu
a) byla podepsána smlouva o dílo s BAK a. s. na stavbu komunikace
A23 II. etapa, následně byla předána stavba a přislíbeno dodržení
termínu dokončení
b) probíhá poptávka na rekonstrukci hrobu rudoarmějců (první nabídka 70.000,-)
c) realizována reklamace těsnosti světlíků na víceúčelovém sále, firma provedla dostřik
pěnou
d) uskutečnila se oprava ventilů na topném systému v penzionu včetně instalace nové
regulace
e) v souvislosti s vyhlášením mimořádných klimatických podmínek (hlášeno rozhlasem)
byla situace řešena s velitelem JSDH, starostou SDH, společností VODA-RA a
preventistou
f) 5. 9. 2015 proběhl zájezd seniorů do Mnichova Hradiště a Chlebů
g) probíhají opravy a nátěry laviček

Tomáš Němec, starosta obce

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

Zámečníková Marie

82

Ištoková Eugenie

81

Helusová Marta

75

Pavliš Jaroslav

70

Dufka Vladislav

65

Rožnovský Josef

65

Bálint Jan

65

Punčochář František

65

Potměšil Antonín

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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Z HASIČSKÉHO KROUŽKU
Po dlouhé odmlce se Vám hlásíme se zprávičkami z našeho
kroužku.
Děti mladší i starší soutěžily na radvanických útocích a kdo jste
se byli podívat, byli jste svědky vítězství obou družstev na domácí
půdě. Děkujeme dětem, že obětovaly týden prázdnin a svědomitě
se na domácí soutěž připravily. Děkujeme Vám všem, že jsme Vám stáli za podporu.
Trofeje za první místo doplňují sbírku trofejí jednotlivců. Dvě první místa! Skvělý výkon.
Děkujeme hasiči děti!!!
V době psaní příspěvku začíná hasičský kroužek pracovat po letních prázdninách.
Připravujeme se na první soutěže, nabíráme nové členy a jsme tomu rádi, že nám přicházejí
další děti, které se chtějí učit a trochu i hrát. Čeká nás spousta změn. Někteří trochu zestárli
a postupují do jiných kategorií a to v nich vyvolává i obavy, co bude dál. Nechceme přijít
o žádného snaživého človíčka, který nás poctivě reprezentoval v kategorii předešlé.
Chápeme, že dorostenecká kategorie vyvolává obavy. Vše je o domluvě a komunikaci,
jakým směrem se budeme posouvat dál. Chceme dát těm starším další možnosti. Chápeme,
že nechtějí dál tvrdě soutěžit. Doufáme proto, že nám budou nápomocni při výchově
dalších malých hasičů, že se i nadále budou podílet na kulturních akcích. I my jsme si
všimli, že z našich malých dětí vyrostli mladí hoši a slečny. Někteří mají za sebou několik
let tvrdé práce a připadá nám přirozené, že zúročí čas jim věnovaný a budou i oni nositeli
hasičské myšlenky. I nadále hledáme oporu v rodičích, kteří sami dobře vědí, kolik volného
času a potažmo i prostředků bylo do jejich ratolestí věnováno.
Hasičský kroužek není jen o závodění, ikdyž příprava na okresní kola je jeho nedílnou
součástí. Je to o společných prožitcích, o karnevalech, o sbírkách, o společném spaní
v hasičárně, které i letos pro děti chystáme, o výletech, které pořádáme. Jestli je v kroužku
sportu mnoho, potom je to proto, že jsou Vaše děti obrovsky šikovné. V družstvech máme
několik talentů a víme, že svůj výkon umějí prodat a ukázat světu, že něco umí. Jsme na ně
také řádně pyšní a to nemluvím pouze o prvních místech. Jsem hrdá za každý jednotlivý
výkon, za každou poraženou sekundu, ale i na každou společnou vzpomínku, na hry
a blbiny.
Věřím, že vstoupíme do nové sezóny tou správnou nohou, přeji všem, aby se jim dařilo
nejen v hasičině, ale také ve škole. Sobě přeji, aby skončily komunikační šumy a to, co
jsme do dětí se srdcem na dlaních vložili, bylo vraceno jejich poctivou prací a postojem
k životu s tou správnou myšlenkou, že ten kdo bude běhat, že se mu bude dařit. Ten, kdo
bude připravovat malé děti do jejich práce, uvidí první úspěchy, že ten, kdo se bude celý
rok poctivě chystat na roli instruktora, si tuto kvalifikaci splní.
Pokračování na str. 5.

4

Pokračování ze str. 4.

Ve školním roce 2015/16 jsme pro vás připravili
několik tvoření.
Tímto Vás srdečně zveme na první z nich:

Zkrátka ač nejsou ještě
Vánoce moc si přeji, aby
ta skvělá parta „dětí“, tou
skvělou partou byla i po
další rok. O veškerém dění
Vás budeme rádi
informovat.
Na Vaše děti se těšíme
u hasičské zbrojnice každé
pondělí od 16,00.
V případě nepřízně počasí
máme k dispozici klubovnu
a v zimních měsících na
nás čeká tělocvična.
Připravujeme pro děti
spaní v hasičárně, ale o tom
později.
Přeji všem jen milé dny.

„Halloweenské tvoření“
Kdy: 27. 10. 2015 v 15.00 hodin
Kde: v jídelně ZŠ
Program:
vyrábění podzimních dekorací, dlabání dýní,
vytvoření mlsoty ve školní jídelně
S sebou:
Dýni na dlabání nebo korpus na vytvoření
podzimního věnce
Dobrou náladu doma nezapomeňte :o))
Vstupné dobrovolné.
Pro Vás a Vaše děti je opět připraveno malé
pohoštění.

Těšíme se na vás!

Kolektiv ŠJ

Sledujte, prosím,
vývěsky. Chystáme výlet,
ale nevíme ještě pevný
termín.
Děkuji za pochopení.
Julka
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TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Turnaj sedmi škol v malé kopané v Havlovicích
V pátek 4. 9. 2015 jsme dorazili do Havlovic za podmračeného počasí. S překvapením
jsme zjistili, že už nepatříme k těm nejmenším a ostatní mužstva se nás obávají.
První zápas byl nejhezčí ze všech, které jsme hráli. Útočníci útočili, obránci bránili
a podporovali útok a brankář dobře chytal. Zvítězili jsme 3:0. Další zápasy už nebyly tak
jednoznačné, a i když jsme měli převahu, nedokázali jsme ji vždy zúročit. V našem
družstvu trochu začal chybět týmový duch a hlad po vítězství, kterým bychom zápasy
mohli zvrátit ve svůj prospěch.
Celkově jsme nakonec skončili na čtvrtém místě po smolném penaltovém rozstřelu.
I když je to historicky naše nejlepší umístění, o to víc nás mrzí, že jsme měli na víc. Všem
hráčům ale děkuji za vzornou reprezentaci školy a jako nejlepšího hráče bych rád vyzdvihl
Kryštofa Krajniaka.

Mgr. Jan Cabicar
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ZPRÁVIČKA ZE ŠKOLKY
I pro malé děti ze školky začal nový školní
rok. Paní učitelky, odpočaté po prázdninách,
se na všechny děti moc těšily.
Do školky nastoupily čtyři nové děti.
Nejmladší Štěpánek Koutný se obešel bez
slziček. Anička Záveská přišla se svým
bratříčkem Jendou, který už navštěvoval
školku minulý rok, tak prostředí znala a přišla
za námi s úsměvem. Radeček Penkrt je trošku
smutný v šatně, ale ve třídě moc šikovný.
Nejstarší z nově příchozích je Samuel
Melišik, předškolák, který zvládl vstup do
posledního roku ve školce také bez problémů.
Našim nováčkům se v novém prostředí
moc líbí. Kapacita školky je naplněna.
Celkem máme 28 dětí.
Na uvítanou za dětmi přišli jejich
kamarádi želvy Ninja, které je vždy přivítají při příchodu do školky.

Dne 1. 10. v 15,30 hodin proběhne ve školce informativní schůzka pro
rodiče dětí z mateřské školky.

Renáta Kašparová

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zastupitelstvo obce Jívka projednalo dne 26. 8. 2015 žádost naší školy o finanční
příspěvek na vybavení školního klubu.
Příspěvek byl schválen a bude nám poskytnuto 20 000 Kč.
DĚKUJEME!
Mgr. Robert Hager, ředitel školy
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VOX RADVANICE Z. S. PŘIPRAVUJE:
VOX Radvanice z. s. Vás a Vaše děti zve 31. 10. 2015
od 15 hod na ,,Halloween pro děti“.
Další strašidelná stezka, dlabání
dýní a soutěž o nejkrásnější dýni
a nejstrašidelnější masku.

Petra Spitzerová

V DOLE BOHUMÍR TO ŽIJE
V letošním červnovém čísle našeho
zpravodaje jsme vás informovali, že
měděný důl Bohumír otevřel znovu své
brány. Stalo se tak po více než padesáti
letech, neboť poslední horníci odtud
vyfárali v roce 1965 a poté byl důl
uzavřen. Dovolte mi, abych vám měděný
důl a jeho návštěvníky trochu představila.
Partě nadšenců z obecně prospěšné
společnosti důl Jan Šverma v Žacléři se
podařilo štolu Bohumír a část
navazujícího podzemí znovu zpřístupnit
veřejnosti.
Slavnostní otevření proběhlo v pátek
29. května. Zúčastnila se ho řada
významných hostů, a to i ze zahraničí.
Akce byla velice důstojná, štole požehnal
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pan farář
a všichni
zúčastnění si
slavnostních okamžiků dokonale užili.
Už 1. června jsme pak přivítali první
návštěvníky. Jen za první měsíc štolu
navštívilo zhruba 500 lidí. Převažovali
místní občané, především bývalí horníci.
V červenci a v srpnu návštěvnost získala
na obrátkách - po oba měsíce přesáhla
číslo 1000!
Každého jubilejního návštěvníka jsme
patřičně odměnili. První tisící získal
vstupné pro celou rodinu zdarma, DVD
a knihy Hornictví na Žacléřsku a
Špalíček výletů.

Pokračování na str. 9.

Pokračování ze str. 8.

Dvoutisící návštěvník obdržel poukaz
do restaurace v Radvanicích, DVD,
pamětní medaili a samozřejmě volné
vstupné pro celou rodinu. Třetího tisícího
očekáváme v první polovině září.
Téměř každý, kdo podzemí a štolu
navštívil, byl doslova unešen, u mnohých
hostů nechyběla ani notná dávka
nostalgie. Všechny nás například dojala
návštěvnice, která se po prohlídce musela
posadit a rozdýchat své pocity.
Při představě, jak těžkou práci horníci
měli a ještě stále mají, jí šel mráz po
zádech.
Hodně lidí také oceňuje naši práci
a nadšení, s nímž historické prostory
obnovujeme.
Velký ohlas má u turistů zejména závěr
naší prohlídkové trasy. Jedná se
o dovrchní chodbu, zakončenou
patnáctimetrovou větrací šachtou se
systémem pěti kolmých žebříků. Jen
málokdo využije možnosti vrátit se po
bezpečné trase k ústí štoly, a to navzdory
upozornění, že zdolání žebříků vyžaduje
určité fyzické dispozice. A tak jsme
zjistili, že z šachty dokážou vystoupat
skoro všichni - od tříletých dětí po
seniory. K výstupu se dokonce odhodlala
i paní o francouzské holi a - sice velice
pomalu, ale přesto žebříky zdolala.
Obdobně žena v 8. měsíci těhotenství
nebo pán měsíc po operaci srdce - ten se

nebál vůbec a po žebříku vyšplhal
rychlostí blesku.
Protože důl stále navštěvují i bývalí
horníci nebo kamarádi a příbuzní těch,
kteří už nejsou mezi námi, získáváme
kromě cenných informací také spoustu
starých fotografií a jiných materiálů.
Ty rádi využijeme při přípravě nové
expozice pro příští rok.
Myslím si, že se sluší poděkovat všem,
kteří se na zpřístupnění dolu Bohumír
podíleli a stále podílejí. Turisté tento
návrat k téměř zapomenutým hornickým
tradicím velice oceňují. Ostatně důkazem je i jejich nevšední zájem o naši
novou hornickou památku.
Taktéž musím poděkovat mým 5
průvodcům: panu Mikyskovi, Polákovi,
Hanušovi, Malému a Simče Koudelové.
Myslím, že přiblížit hornictví veřejnosti
se nám podařilo velice dobře, o čemž
svědčí faktický počet turistů. Štolou
prošlo více jak 3000 platících
návštěvníků. Takže vám patří mé velké
díky!
30. září se brány sice zavřou, neboť
ve štole zimují netopýři, ale příští rok
budete mít další možnost, poznat
nelehkou práci horníků.
Zdař Bůh!
za důl Bohumír Květa Dufková
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NOVÉ KNIHY O RADVANICÍCH
V roce 2013 vydalo rakouské vydavatelství „Bibliothek der Provinz“ ve městě Weitra
publikaci italské spisovatelky, trutnovské rodačky a dcery posledního řídícího
německého učitele z Radvanic Wolftraud de Concini (*1940) pod názvem „Böhmen hin
und zurück“ (Čechy tam a zpět). Publikace není její prvotinou, ale má za sebou již
bohatou publicistickou minulost. Vydala na 30 publikací, zvláště monografií o italských
a francouzských regionech. Kniha „Böhmen hin und zurück“ se však zabývá hlavně
tématem odsunu, který se jí bezprostředně dotkl, když musela s rodiči už v roce 1945
odejít z Radvanic. V publikaci pak popisuje anabázi, kterou všichni museli pěšky
absolvovat, když 8. června opustili obec a pěšky přes Adršpach a hraniční přechod
ve Zdoňově odešli přes dolnoslezský Stary Szunów. O rok později se dostali s rodinou
u Frýdlantu na území Německa a pak dále do Dolního Saska do oblasti Schaumburg –
Lippe. Od roku 1964 žije v Itálii. Po 68 letech se vrátila v roce 2013 zpátky do
Radvanic, aby si připomněla, kde pět let žila a prošla si znovu již jako třiasedmdesátiletá
žena sedmnáctikilometrovou cestu z Radvanic až na hranice u Zdoňova.
Ukázka z knihy:
„Po první zatáčce jsem zůstala stát a ohlédla se. Zdalipak to udělala také moje
matka před 68 lety? Zdali se odhodlala pohlédnout naposledy na svou obec, na domy a
novorománský vesnický kostelík, na lesy ležící proti Brendám, kde jsme sbírali houby
a borůvky? Mezi Radvanicemi a Horními Vernéřovicemi leží les. Jak staré mohou ty
stromy být? Viděli mě, viděli nás, když jsme tudy v červnu 1945 procházeli ?“
Další publikace, která by mohla občany Radvanic zajímat vyšla v Kartuziánském
nakladatelství v roce 2015 a pod názvem „Směli jsme zůstat“ ji napsal na základě
autentických příběhů královéhradecký novinář a publicista Jiří Polák (*1946).
S podtitulem „Alternativní pohled na česko-německé soužití ve světle životních příběhů
sudetských Němců ze severovýchodních Čech“ věnuje autor také jednu ze svých kapitol
radvanickému rodákovi a trutnovskému pedagogovi Ing. Rolandu Wiesnerovi (1937 –
2014). Na stranách 96 – 124 se v knize dočteme nejen o životních osudech této zajímavé
osobnosti, ale i o samotných Radvanicích a kapitolu uzavírá celkem dvanáct převážně
rodinných fotografií. Roland Wiesner spojil svůj profesní život s lesnictvím a vyučoval
na Střední lesnické škole v Trutnově.
Pokračování na str. 11.
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Pokračování ze str. 10.

Jako lesní inženýr a učitel se zde zabýval pěstováním lesů, ekonomikou a organizací,
naukou o lesním prostředí, občanskou naukou a výukou německého jazyka. Dlouhou
dobu až do své smrti působil jako předseda Střediska česko – německého porozumění
v Trutnově, kde propagoval česko – německé soužití a přátelství. Na jednom návrší mezi
Poříčím a Voletinami, směrem na Rýchory, byl z vděčnosti a za zásluhy postaven v roce
2010 lesní altán, který nese jméno Ing. Wiesnera a nazývá se Rolandovou vyhlídkou.
Ukázka z knihy:
„Hranice mezi Němci a Čechy v našem kraji se táhla po hřebenu Jestřebích hor
– východně směrem na Náchod, západním směrem k Trutnovu. Nad naší vesnicí byla
asi tři kilometry vzdálení osada Brendy (nyní Paseky), kde žilo sedm německých rodin.
Děti chodily denně – bez ohledu na rozmary počasí – do radvanické školy pěšky,
dospělí pracovali na jámě. Byl to tvrdý život. A přece i tady, v místní hospůdce,
se po práci lidé uměli společně pobavit.“
Roman Reil
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

NOVÝ KRONIKÁŘ
Každá obec má ze zákona povinnost vést obecní kroniku buď elektronicky, nebo
v původní, psané formě. Proto vyzývám širokou veřejnost s požadavkem na obsazení
postu obecního kronikáře, popř. kronikářky.
Velký dík patří minulým kronikářům, kteří svou činností pro nás zanechali své
postřehy z časů minulých. Máme ovšem smůlu, že v současné době nemáme nikoho,
kdo by se této práce zhostil. Podle informací ředitele trutnovského archivu dojde
v měsíci říjnu – listopadu k proškolení zájemce o post kronikáře/kronikářky.
V případě zjištění podrobností v souvislosti s touto
problematikou se obracejte na starostu obce.
Obecní úřad

VÝLUKA NA TRAŤOVÝCH
KOLEJÍCH
České dráhy, a.s. si dovoluji informovat o výluce traťové koleje v úseku Trutnov
hl.n. - Teplice nad Metují nepřetržitě ve dnech 21. 9. až 12. 12. 2015.
Výluka bude dále pokračovat až do 29. 1. 2016 v úseku Teplice nad Metují - Teplice
nad Metují město.
Vlaky budou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou. Autobusy náhradní autobusové dopravy jedou
v pravidelných časech dle jízdního řádu.
Za komplikace způsobené výlukovou činností se omlouváme.
České dráhy
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
17. 10. 2015 proběhne v obci Radvanice svoz nebezpečného odpadu
Časy a stanoviště sběru:
8,00 hod areál bývalého dolu Kateřina (garáže)
9,00 hod jáchymovské domy
9,30 hod před školou
10,15 hod Slavětín u kontejnérů
Uvedené časy jsou orientační vzhledem k množství a náročnosti sběru na jednotlivých
stanovištích.

Další možnost odevzdání nebezpečného odpadu je v pátek 16. 10. 2015 v areálu
bývalého dolu „Kateřina“ (garáže), kdy je možno předat tento odpad pracovníkům obce
od 13,00 do 17,00 hod.

Co je nebezpečný odpad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mořidla
Syntetické barvy, laky
Syntetická ředidla
Elektrické baterie, monočlánky, autobaterie
Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
Kyseliny, hydroxidy
Lepidla, pryskyřice
Zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.)
Tiskařské barvy, tonery, inkousty
Chladničky a mrazáky obsahující freony
Obrazovky
Těkavé látky, fotochemikálie
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Agrochemie
Znečištěné obaly od těchto produktů (kanystry, plechovky atd.)

Případné dotazy mob. 799 508 818 p. Štefan Krajniak
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DEN HORNÍKŮ
Tradičně, již od roku 1949, se v naší republice slavil
9. září Den horníků. I občané naší obce si jistě pamatují, že
se v týdnu okolo 9. září každoročně na ,,velkém“ hřišti u statkovských domů stavělo
podium, stánky, přijeli kolotočáři s řetízákem, labutěmi, střelnicí a dalšími atrakcemi.
Probíhal celodenní program a horníci z dolu Kateřina I. a dolu Stachanov měli schůzi
zakončenou večerní zábavou. Pamatuji si i dlouhé fronty na barevné televize, pračky,
lyže, kola a další, v té době běžně nedostupné zboží. Tyto Hornické dny v dřívějších
dobách pořádalo vedení VUD
s obcí. Po ukončení těžby v roce
1994 se nám tato, myslím si, že
občany i dětmi oblíbená tradice,
kamsi vytratila. Nenašel se nikdo,
kdo by měl chuť ji obnovit.
Je pravda, že bývalí zaměstnanci
dolu Kateřina a Stachanov se
scházejí dvakrát ročně dodnes,
poklábosí se svými bývalými
kolegy, ale ta správná atmosféra chybí.
My jsme se rozhodli tradici hornických dnů obnovit. V loňském roce jsme hornický
den spojili se slavnostním otevřením víceúčelového sálu, ve kterém dříve akce pořádané
VUD probíhaly a který po působení firmy Aliva Leeb s. r. o. vypadal žalostně. Hornický
den se vydařil.
Letos jsme na to nebyli sami.
Jelikož byl v červnu znovuotevřen
měděný důl Bohumír, rozhodli
jsme se představit novou
turistickou atrakci v naší lokalitě
i našim občanům, kteří ještě důl
Bohumír nenavštívili a neměli to
štěstí slyšet skvělý výklad pánů
průvodců, bývalých horníků dolu
Kateřina – p. Mikysky, p. Poláka, p. Hanuše a p. Malého. Moc mě těší, že tito čtyři
pánové za své zásluhy dostali na hornickém dni v Žacléři ocenění.
Pokračování na str. 15.
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Pokračování ze str. 14.

Připravili jsme výstavu fotografií dolu Kateřina I., Kateřina II., dolu Bohumír,
kulturních akcí pořádaných VUD a krásných nálezů zkamenělin – fotografie jsme
získali od p. Adolfa Těžkého. Pan Josef Mikyska nám zapůjčil staré hornické náčiní,
kahany, přilby a pan Milan Dufka pamětní knihy a předměty.
Po slavnostním zahájení vystoupily mažoretky z TŠ Bonifác ze Rtyně
v Podkrkonoší. Dále měla vedoucí
průvodců dolu Bohumír, slečna
Květa Dufková, možnost měděný
důl Bohumír představit. Každý,
kdo si koupil vstupenku u nás na
hornický den, má vstup do dolu
Bohumír za 50,- Kč. Program
pokračoval divadelním
představením, francouzskou
komedií ,,Půldruhé hodiny
zpoždění“, se kterým k nám zavítal ochotnický spolek Vojan z Libice nad Cidlinou.
Moc jim děkujeme. Den jsme ukončili večerní zábavou, o hudební produkci se postarala
kapela pana Leoše Nývlta Geny,
se zpěvačkou, rodačkou
z Radvanic, Luckou Středovou.
Byli také výborní, moc díky.
Bavili jsme se až do ranních
hodin.
Všem zúčastněným
a sponzorům – p. Jiří Maršík,
Gemec Union a. s., Šolc
konstrukce s. r. o. a Pension a restaurace Radvanice, moc děkujeme.
Snad jste si náš hornický den užili jako my a 10. 9. 2016 se těšíme na viděnou.
Zdař Bůh !

Za VOX Radvanice z. s. Petra Spitzerová
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY MUDR. ZÁVESKÉHO
Ve dnech 29. 10. a 30. 10. ve čtvrtek a v pátek nebude v provozu
ordinace praktického lékaře v Radvanicích, Chvalči a v Jívce.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci v
nemocnici v Trutnově.
Děkujeme za pochopení.

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ VYDÁVÁ
OBECNÍ ÚŘAD RADVANICE
Náklad: 470 výtisků
Ev. č.: Kult/2/1990/Ka
Odpovědná redaktorka: Mihulková Renata
Grafické zpracování: Mgr. Olga Matěnová

MUDr . L. Záveský

Email: radvanickyzpravodaj@volny.cz

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. 11. 2015
Otištěné příspěvky se nemusí shodovat
s názorem redakce. Za věcnou správnost
odpovídají autoři článků.

