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Informace z 16. zasedání zastupitelstva obce
První letošní zasedání zastupitelstva obce proběhlo ve čtvrtek
28. ledna 2016.
V úvodu byli přítomni seznámeni s předběžnými výsledky
hospodaření obce za rok 2015. Obec v loňském roce hospodařila
s příjmy ve výši 15.442.397,49 Kč, výdaji ve výši 12.174.347,92 Kč
a financováním v částce 3.268.049,57 Kč.
V následujícím bodě přednesl svoji vyčerpávající zprávu místostarosta obce. Jednalo
se o kontrolní zprávu o nakládání s komunálním odpadem na území obce Radvanice.
V té souvislosti místostarosta seznámil přítomné i s vyúčtováním poplatků za sběr, svoz
a likvidaci komunálního odpadu za rok 2015. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí
včetně částky 550,- na osobu za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok
2016. Dále bylo v problematice odpadů schváleno uzavření dalších smluv o začlenění se do
systému zavedeného obcí v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem pro firmy a
podnikatele.
Následovalo projednání návrhu na uzavření pachtovní smlouvy a nájemní smlouvy
na pozemky obce a dále projednání žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Návrhy
i žádosti byly projednány a schváleny.
Informace o výběrovém řízení na akci „Oprava střechy DPS Radvanice“ byly podány
v bodě různé. Do soutěže se přihlásilo 5 firem, ze kterých o nepatrný krůček zvítězila
trutnovská firma GOS CZ s.r.o. s částkou 1.154.208 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo bude
uzavřena s touto firmou a akce bude realizována v případě získání dotací. O dotaci na tuto
akci bylo z krajského dotačního titulu zažádáno již dříve. Zároveň bylo zastupitelstvem
obce schváleno podání další žádosti o dotaci z KHK do projektu s názvem – Nakládání
s odpady a ochrana ovzduší v rámci akce „Revitalizace sběrných míst v obci Radvanice“.
Firmou Profesionálové a.s. je zpracováván větší projekt na „Regeneraci zpevněných ploch
v sídlišti“ (parkovací plochy, chodníky, dětská hřiště, sběrná místa). Pro letošní rok se
nabízí požádat o dotace z KHK na část tohoto většího projektu, a to právě na akci
„Revitalizace sběrných míst v obci Radvanice“.
V loňském roce došlo k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Spolky SDH a FK Baník Radvanice, které jsou provozně závislé na dotacích z obecního
rozpočtu, požádaly jako každoročně o dotaci na provoz a výchovu dětí a mládeže. Podle
nových pravidel byly individuální dotace spolkům schváleny a sepsány veřejnoprávní
smlouvy. Zároveň se mění i systém podpory ostatních neziskových
Pokračování na str. 3.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ

-2-

BŘEZEN 2016

Pokračování ze str. 2.

organizací v obci, jakožto organizátorů sportovních, společenských
a kulturních akcí. Pro letošní rok byl opuštěn program dotačních grantů
a bude realizován systém žádostí o dar a jeho schválení při zasedání
zastupitelstva obce, jako jednotlivé dotace. Na každý dar bude sepsána
darovací smlouva. Snahou obce bude rozdělovat své prostředky účelově a
spravedlivě. Prvním žadatelem byl klub LMK Rapid Radvanice, který požadoval dar ve
výši 2.000 Kč jako podporu při organizování akce „Radvadráha“.
V předešlých dnech se zástupci obce zúčastnili semináře o projektu Geopark
Broumovsko. Na semináři byl tento projekt představen. Nejedná se o další institut ochrany
přírody. Geopark je projekt na zviditelnění území v širším měřítku, i s přeshraniční
spolupráci s polskou stranou. Jde vlastně o podporu cestovního ruchu formou doporučením
nejen geologicky zajímavého území, ale i architektury, flory, apod.. Cílem je mimo jiné do
regionu přilákat turisty a udržet je v regionu delší dobu než jen na jednodenní návštěvy
(měděný důl, araukarity, stavby, geologie, turistika). Informace o projektu jsou na
www.geopark.broumovsko.cz. Obec se v této fázi k ničemu nezavazuje a nic nehradí.
Značku Geoparku můžeme i nemusíme využívat. Vstup do tohoto projektu zastupitelstvo
vzalo na vědomí.
Předposledním bodem byla diskuse. Zde bylo upozorněno na používání obecních
symbolů, jako je znak a prapor obce. Prezentaci těchto symbolů je nutné mít schváleno
smluvně, popř. osobně od vedení obce. Neschválenou prezentaci symbolů obce lze
považovat za jejich zneužití.
Dále proběhl dotaz na odměny firmě Profesionálové a.s., která navíc požaduje peněžní
kompenzaci za projektovou dokumentaci akce. Odměny jsou dány rámcovou smlouvou
a jejími dodatky na každou akci zvlášť. Uvedená částka za projektovou dokumentaci jsou
náklady vzniklé firmě při tvorbě kopií těchto dokumentů. Tato částka nemá nic společného
s odměnou a je to běžná služba při veřejné zakázce.
Poslední dotaz v diskuzi byl spíše konstatováním. P. Trejtnar ve svém vystoupení
reagoval na e-maily, které byly rozeslány v souvislosti s plánováním akcí na letošní rok a
s rozsvěcením vánočního stromu občany Radvanic. Pan Trejtnar měl povinnost vyjádřit se
k tomuto dopisu, jelikož považoval za nutné objasnit několik v něm uvedených polopravd.
Akci rozsvěcení vánočního stromu organizoval p. Trejtnar, od obce měl povolení na
pronájem veřejných prostor a akce nebyla nijak financována obcí a ani anoncována
v obecním rozhlase.
Březnové zasedání zastupitelstva obce proběhne 24. března 2016 od 18. 00 hod.
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Tomáš Němec, starosta obce
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ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
- na web obce byl vystaven „Plán akcí 2016“, jedná se o plán a bude
průběžně aktualizován
- pořadatelé akcí mohou žádat o finanční dar, o přidělení a výši rozhodne
zastupitelstvo
- probíhá tvorba nového předpisu – spisový a skartační plán obce
- ve spolupráci s firmou AXIOM dochází na SFŽP k uzavření akcí zateplení MŠ a OÚ (z
roku 2014)
- proběhne kolaudace nové komunikace v lokalitě A23 II. (pod lanovkou)
- kontrola ČIŽP na lesní pozemky; pozemek pronajat a zároveň vyjmut z funkce lesa
- účast na výroční schůzi KČT Úpice a valné hromadě SDH Radvanice
- poděkování občanům obce a řediteli ZŠ za akci „Tříkrálová sbírka“ (vybráno 5.539,-)
Tomáš Němec, starosta obce

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

Budská Hana

81

Mičic Emil

81

Kachlík František

70

Šolcová Dáša

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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KONTROLNÍ ZPRÁVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Co se dělo v systému nakládání s komunálním odpadem na území obce Radvanice v roce
2015:
- místní poplatek byl v roce 2015 ve výši 550,- Kč na občana nebo rekreační objekt.
Podařilo se nám docílit zlepšení platební kázně, dokonce se srovnaly i dlužné částky
z předešlých let. Dlužné částky ke konci roku 2015 jsou: 1 650,- Kč (rok 2013), 7 700,Kč (rok 2014) a 23 468,- Kč (rok 2015). Občanům, kteří neuhradili poplatky včas, budou
zaslány výzvy k zaplacení před vydáním platebních výměrů s případným navýšením
poplatku dle vyhlášky na trojnásobek. V tomto směru je i dobrá spolupráce s firmou
BYTY Radvanice s.r.o., která nemalou měrou přispívá k lepší vymahatelnosti těchto
nedoplatků. Situace je však v některých případech velmi složitá.
- v pravidelných týdenních svozech se v roce 2015 z obce vyvezlo 284 t odpadu. Je to cca
o 14 t méně než v roce 2014. V průměru vychází 778 kg vyprodukovaného odpadu denně/
obec a cca 0,8 Kg/občan/den. V tomto množství není zahrnut velkoobjemový odpad, jehož
likvidaci ze sídliště v jarních měsících zajišťuje společnost BYTY Radvanice s.r.o.
- v třídění odpadu jsme v obci v roce 2015 opět zaostali za minulými lety. Oproti roku
2014 jsme vyprodukovali cca o 5 t tříděného odpadu měně. Celkem bylo v obci vytříděno
cca 27 t a to v tomto složení: 9 t papíru (z toho má škola podíl 7 t), plast 10 t, sklo 8 t a
nápojové kartony 0,2 t. V třídění odpadu máme v naší obci stále velké rezervy. Některé
popelnice a kontejnery i nadále obsahují až 50% složek tříděného odpadu.
- zpětný odběr elektrospotřebičů. Občané mají možnost nepotřebné elektrospotřebiče
odevzdávat v průběhu roku kdykoliv. Elektrospotřebiče ukládáme v obecní garáži a firma
Elektrowin a.s. je přes SDH Radvanice v rámci programu „Sbírejte s hasiči“ vykupuje.
Výtěžek z tohoto sběru zůstává příjmem SDH, jelikož tento sběr zajišťují a organizují
svoz jednou ročně po celé obci.
- podnikatelským subjektům obec nabízí v rámci zavedeného systému odpadového
hospodářství zapojit se do něj na základě smluvního vztahu. Tato služba je poskytována
jako vstřícný krok živnostníkům a podnikatelům, kteří jsou ze zákona povinni likvidovat
vyprodukovaný odpad. V této oblasti nastaly změny ke konci roku 2015, kdy se v rámci
změny zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a zrušením obecní vyhlášky č.2/2001 uzavřeli
s původci nové smlouvy s novými smluvními cenami. Došlo tzv. k narovnání cen za tuto
službu, které byly terčem kritiky některých občanů a původců od počátku našeho
volebního období. Bohužel i zde jsou ještě rezervy. Víme, že ne všichni živnostníci a
podnikatelé působící na území naší obce jsou do obecního systému zapojeni. Produkují
odpad a přitom zneužívají náš systém. Důkazem toho jsou různé písemnosti a obaly od
zboží nesoucí jméno (IČO) či název společnosti nebo doběratele, které se vyskytují v
popelnicích a kontejnerech. Je to na svědomí každého jednotlivce nebo společnosti
Pokračování na str. 6.
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takto parazitovat na úkor ostatních občanů a původců, kteří si řádně
platí za tyto služby. Víme, že i my jako kontrolní orgán máme v tomto směru rezervy,
proto budeme do budoucna tyto původce monitorovat a v první řadě hledat cestu
domluvy a dohody. Pokud však nenajdeme rozumné řešení, bohužel dojde i na sankce,
které jsme ze zákona oprávněni použít.
- Co se změnilo v roce 2015 v odpadovém hospodářství? V průběhu roku se podstatně
rozšířila síť odpadkových košů po obci, které byly ještě dovybaveny schránkami na
sáčky pro psí exkrementy. Zredukovali jsme velkoobjemové kontejnery tím, že se
odebral v lokalitě Slavětín a nahradil se dvěma kontejnery o objemu 1 100 litrů a vývoz
se v této části obce provádí v řádném svozovém termínu bez navýšení ceny. Je zde veliká
úspora jelikož tyto velkoobjemové kontejnery obec finančně zatěžují. V loňském roce
proběhly i úpravy těchto stanovišť pro velkoobjemové kontejnery a to tak, že se pod nimi
zpevnila plocha pomocí panelů. Došlo i k vybavení těchto stanovišť informativními
tabulkami jak s kterým odpadem nakládat. Další novinkou vyplývající z již jmenovaného
zákona, bylo zřízení míst na bio odpad rostlinného původu. Tato sběrná místa se zřídila
u hřbitova a u fotbalového hřiště a jsou plně k dispozici občanům Radvanic. Další věcí
vyplývající ze zákona je zřízení sběrného místa pro drobný kovový domácí odpad. Toto
místo bylo vytvořeno u místní požární zbrojnice, kam se umístila označená popelnice.
V části obce Studénky se na přání místních občanů zřídilo sběrné místo na tříděný odpad
pro plasty a sklo za pomocí popelnic, které v současné době obhospodařují zaměstnanci
obecního úřadu. Rovněž se na sklonku loňského roku posílilo sběrné místo u Radvanu
o jeden kontejner na plasty. Od prosince vedeme jednání s firmou Elektrowin a.s. o
umístění kontejnerů na drobné domácí elektrospotřebiče. Předpokládaný termín umístění
je v únoru nebo březnu. Kontejnery na elektroodpad bude mít v péči místní SDH.
V závěru roku se nám podařilo dohodnout nové podmínky a příznivější ceny za vývoz
kontejnerů na papír. V průběhu roku se nám rovněž podařilo za pomocí monitorovací
techniky střežit černé skládky odpadu. Bylo přistiženo pár viníků. Zatím se vše řešilo
domluvou a odstraněním odpadu na náklady viníka. V prosinci 2015 byla rovněž
vypracovaná, schválená a uvedena v platnost nová obecně závazná vyhláška 1/2015 o
nakládání s komunálním a stavebním odpadem, která nahradila již zmiňovanou vyhlášku
2/2001. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout dobrou spolupráci s firmou Transport
Trutnov s.r.o.
- budoucnost je na nás občanech, jak budeme třídit, jak budeme nakládat s odpadem atd.,
od všech těchto faktorů se odvíjí, nejen výše poplatků, ale i to nejdůležitější což je
recyklace odpadů a tím úspora energie a nerostných surovin. Jestli je mezi námi někdo, kdo
ještě třídění odpadů nepochopil, tak je na nás chápajících, abychom tyto spoluobčany
přiměli k tomu, aby si uvědomili důležitost problematiky životního prostředí, která na tuto
problematiku úzce navazuje. Udělejme vše pro uchování toho zbytku krásné přírody, která
nám ještě zůstává. Zachovejme ji pro další
generace.
Štefan Krajniak, místostarosta obce
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
UČITELSKÝ BÁL

VÝCHOVNÝ KONCERT

Dne 16. ledna 2016 se uskutečnil
první Učitelský bál. Důvodem
uskutečnění bálu byla především touha
umožnit setkání učitelů a rodičů žáků
naší školy i při jiné příležitosti než jsou
rodičovské schůzky. Všem zúčastněným
rodičům tímto velmi děkujeme za
podporu školy a za úžasnou atmosféru,
kterou společně s námi, učiteli, vytvořili.

V pátek 15. ledna 2016 zpestřil žákům
radvanické školy výuku hudební program
v podání Markéty Doležalové a Jiřího Klemsy.

K tanci a poslechu nám hrála
vynikající kapela Relax z Police nad
Metují. Společně s taneční skupinou
Rodeo z Trutnova zahájily pětihodinový
taneční maratón. Přestávky vyplnil
zábavný program, který se nesl v duchu
„škola hrou“ a byl zajištěn přítomným
učitelským sborem.
Věřím, že si příští rok udělá volno
ještě více rodičů a společně s námi se
pobaví a zatancují. Motto dalšího bálu
nechám zatím v tajnosti… Ale přece jen
malá nápověda - František Fryč ☺ .
Za pedagogický sbor
Mgr. Robert Hager,
ředitel školy

Pro děti prvního stupně si připravili pásmo
známých, především pohádkových, písniček a
mluveného slova. Kromě představení různých
hudebníků byla obsahem programu také
závažná témata jako jsou šikana, kyberšikana,
alkohol, cigarety a volnočasnové aktivity. Děti
se mohly do programu aktivně zapojit a mile
překvapily oba profesionální hudebníky svým
společným zpěvem písničky Cesta.
Žáci druhého stupně si poslechli především
rockové písničky z dílen opravdových legend
jako jsou AC/DC, Deep Purple nebo Rolling
Stones. Od českých autorů zazněla ukázka od
skupiny Turbo a opět také písnička Cesta,
i když tady už sborový žákovský doprovod
víceméně chyběl. Ani v tomto programu ale
nechybělo důrazné varování před
nebezpečnými nástrahami jako jsou alkohol,
cigarety, drogy nebo nezdravé potraviny.
Podle vzorného chování žáků téměř bez
vyrušování předpokládáme, že je program
zaujal. Hlavně ale věříme, že varování před
reálným nebezpečím zmiňovaných
návykových látek vzali opravdu vážně
a v životě se jim úspěšně vyhnou.

Iljana Jirmanová
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA 1. STUPNI
Ve čtvrtek 28. ledna 2016 proběhla na naší škole recitační soutěž žáků 1. stupně. Porota
složená z učitelů neměla vůbec jednoduché rozhodování, neboť žáci předvedli pěkné
výkony. Při soutěži panovala příjemná a přátelská atmosféra. Soutěžilo se ve třech
kategoriích.
Jak vše dopadlo?
I. kategorie – 1. třída
1. místo
Záveská Barbora
2. místo
Doulíková Tereza
3. místo
Pročková Marie

III. kategorie – 4.- 5. třída
1. místo
Čermáková Adéla
2. místo
Oravcová Barbora
Prášilová Veronika
3. místo
Stonjeková Adéla
Poskočilová Leona

II. kategorie – 2.- 3. třída
1. místo
Zachovalová Bára
2. místo
Císařovský Daniel
Kult Šimon
3. místo
Doulík Denis
Krajniak Martin

Oceněným gratulujeme.
Mgr. Taťána Tomešová

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Ve čtvrtek 11. února 2016 proběhl na naší škole zápis do první třídy. Zápisu se
zúčastnilo 20 dětí. Budoucí prvňáčci nám ukázali, co už umí. Počítali, poznávali barvy,
vypravovali pohádku, rozeznávali roční období, kreslili postavu, recitovali nebo zpívali…
Za odměnu si každé z dětí odneslo na památku dárek a drobnou sladkost.
Poděkování patří žákům 9. třídy za pomoc při organizaci zápisu a vytvoření prima
atmosféry, paní vychovatelce a dětem ze školní družiny za výrobu dárků, paním
kuchařkám za úžasný koláč.
Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo a líbilo!
Těšíme se na ně ale už v červnu ve ¨Školičce nanečisto”.
Za celý pedagogický sbor

Mgr. Hana Bitnarová

budoucí učitelka I. třídy

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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MASOPUST 2016
Už potřetí se konal v Radvanicích Masopust, a to v sobotu 13. února. Úlohy pořadatele
se opět ujala radvanická škola, včetně dětí ze školního parlamentu, a místní hasiči. Po
představení typických masek se vydal masopustní průvod nejprve za panem starostou se
žádostí o klíč od obce a svolení k masopustnímu veselí. Do kroku všem zvesela vyhrávala
skupina HF Band, která pak zahrála i před Domem s pečovatelskou službou. Jeho
obyvatelé a personál pohostili hudebníky i účastníky průvodu výbornými koblížky
a pobavili také říkankou o užitečné koze. Zvláštní poděkování pak patří Janě Janouškové
a panu Blahoslavu Diettrichovi za finanční příspěvek na hudbu. Před školou pak byly pro
všechny mlsné jazýčky připraveny voňavé zabijačkové dobroty i sladké pamlsky. Sladkou
odměnu si vysloužily také oceněné masky. O hudební doprovod před školou se postaral
pan Jan Rulík.
Poděkování patří všem, kteří svou pomocí, účastí nebo podporou přispěli ke zdárnému
průběhu této akce. Obci Radvanice pak patří poděkování za finanční podporu.
Pro příští rok plánujeme doplnění masopustních oslav o odpolední karneval, kde si
budou moci především děti zatančit a zasoutěžit v maskách.
A pokud by někdo z vás chtěl za rok přivítat masopustní průvod před svým obydlím,
neváhejte a ozvěte se nám do školy!
Začátkem března příštího roku se opět těšíme na vás a na další ročník radvanického
Masopustu.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy
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MASOPUST 2016
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

ZŠ a MŠ Radvanice

Vás srdečně zve na Velikonoční tvoření
Kde: v jídelně ZŠ
Kdy: 15. 3. 2016 v 15,00 hodin
Program: pečení jidášů, pletení pomlázky, vytvoření líta,
výroba velikonočních dekorací
S sebou: dobrou náladu, mašle
Vstupné dobrovolné.
Pro Vás a Vaše děti je připraveno malé pohoštění.
Těšíme se na vás!
Jana, Šárka - ŠJ a Julka - ŠD

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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Vážený pan
Mgr. Robert Hager
Základní škola a Mateřská škola
Radvanice č. p. 171
542 12

Vážený pane řediteli,

V Trutnově dne 25. ledna 2016

v prvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná
Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům předčil letošní
výtěžek loňskou rekordní částku a činí 188 036,- Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 bude
použit na národní i zahraniční humanitární pomoc. Více než polovina výtěžku
zůstane Oblastní charitě Trutnov. První část bude použita na nákup nového devítimístného
automobilu. Automobil bude sloužit k přepravě dětí s hendikepem do základních škol
speciálních a dále pro výlety - respitní pobyty dětí z pěstounských rodin. Druhá část výtěžku
bude použita na podporu Centra dobrovolníků na realizaci dvou dobrovolnických projektů.
Projekt Michaela pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům. Projekt Štěpán
pomáhá dětem, mládeži a rodinám v jejich volném čase.
Děkuji Vám i všem, kteří se ve vaší škole do Tříkrálové sbírky zapojili. Tříkrálové

Martina Vágner Dostálová
koordinátor TK sbírky

skupinky pod vedením žáků Antonína Trejtnara a Jakuba Dubna vybraly do pokladniček
krásných 5. 539,- Kč.
Věřím, že s Vaší podporou mohu počítat i v příštím roce.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

S přáním hezkých dnů a všeho dobrého
JUDr. Ing. Jiří Špelda
ředitel

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

a 08. března 2016

Sbírka se uskuteční:
dne: 07.

čas: 07. 03. 2016 od 8:00 do 17:00 hod.
08. 03. 2016 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

BŘEZEN 2016
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Radvanický míč 2016 2. ročník - sálový fotbal
23. ledna 2016 pořádal VOX Radvanice z.s. jeden ze série
sportovních turnajů tohoto roku v rámci Radvanického míče 2016 a to
turnaj v sálovém fotbalu.
Turnaje se zúčastnilo 9 družstev z řad místních, ale hlavně
přespolních – Batňovičtí, Úpičtí, Trutnovští, dále chlapci z Pilníkova, Poříčí a naši
ubytovaní borci z Přelouče. Jedno z místních družstev, VOLTRGANG, mělo i hráčky ženy
a děti. Jejich statečnost a zápal pro
hru neměly chybu a ač se družstvo
neumístilo na stupních vítězů,
zasloužilo si speciální cenu za
statečnost. Na třetím místě se
umístilo družstvo EL NINOS
(Trutnov), na druhém NIGERIE 2
(Přelouč) a na prvním družstvo
MÍSTOSTAROSTI (Úpice). Všem
moc děkujeme za účast a těšíme se
na další turnaj – tentokrát v líném
tenise, který se uskuteční v dubnu.
Turnaj byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Petra Spitzerová

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY

Ve čtvrtek 31. března 2016 nebude v provozu ordinace praktického
lékaře ve Chvalči a v Jívce.
V akutních případech navštivtě odpovídající ambulanci v
nemocnici v Trutnově.
Děkujeme za pochopení.
MUDr . Ladislav Záveský

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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PLÁN AKCÍ V OBCI
NÁZEV AKCE

LEDEN - ČERVEN 2016
POŘADATEL

TERMÍN

Turnaj v "Člověče nezlob se"

VOX Radvanice, z.s. 9. ledna 2016

Učitelský bál

ZŠ a MŠ Radvanice 16. ledna 2016

Radvanický míč 1. - sálový fotbal

VOX Radvanice, z.s. 23. ledna 2016

Poslední leč

Myslivecké sdružení 6. února 2016

Masopust

Sáňkování a bobování

ZŠ a MŠ Radvanice 13. února 2016
LMK RAPID
20.-21.února 2016
Radvanice
Jestřábí jezdci o.s.
únor 2016

Dětský karneval

SDH Radvanice

19. března 2016

Josefovská zábava

SDH Radvanice

19. března 2016

Radvanická opona 1.

VOX Radvanice, z.s. březen 2016

Noc s Andersenem

Obecní knihovna

1. dubna 2016

Jestřábí otvírák - zahájení motosezóny

Jestřábí jezdci o.s.

23. dubna 2016

Pálení čarodějnic

SDH Radvanice

30. dubna 2016

Taneční odpoledne pro seniory

VOX Radvanice, z.s. duben 2016

Radvanický míč 2. - líný tenis

VOX Radvanice, z.s. duben 2016

Rocková noc

Jestřábí jezdci o.s.

Krakonošův kulečníkový turnaj

VOX Radvanice, z.s. duben - květen 2016

Dětský den

VOX Radvanice, z.s. 28. května 2016

Dětský den

Jestřábí jezdci o.s.

4. června 2016

Dětské rybářské závody

Radomír Királ

11. června 2016

Oslava 140. let SDH
Sportovní karneval + turnaj v
minikopané

SDH Radvanice

Radvadráha - ukázka autodráh

duben 2016

25. června 2016
červen - červenec
FK Baník Radvanice
2016
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