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Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce
Druhé letošní zasedání zastupitelstva obce proběhlo ve čtvrtek
25. února 2016.
Hostem tohoto zasedání byl ředitel ZŠ a MŠ Radvanice
Mgr. R. Hager, který seznámil zastupitelstvo obce se zprávou
o hospodářském výsledku a stavu fondů ZŠ a MŠ Radvanice za rok
2015. Bylo schváleno, že zisk 70.073,69 Kč bude rozdělen na 40.073,69
Kč do rezervního fondu a 30.000 Kč do fondu odměn.
Následovalo schvalování účetní závěrky společnosti VODA-RA s.r.o. Radvanice za
rok 2015, kterou přednesl jednatel společnosti p. T. Kašpar. Společnost hospodařila
s příjmy 1.498.199,36 Kč, výdaji 1.408.612,03 Kč a výsledkem hospodaření 89.587,33
Kč. Valná hromada společnosti zároveň schválila rozdělení výsledku hospodaření
společnosti na pokrytí investic následujících období a na posílení rezervního fondu.
Do systému obce, v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem pro firmy
a podnikatele, se přihlásili další smluvní partneři a místostarosta obce předložil návrhy
smluv s těmito subjekty. Přijetí do systému a podpis smluv byl schválen.
Jak již bylo v minulém jednání zmíněno, došlo ke změně grantové politiky a obec
přešla k formám darů. Při tomto zasedání bylo projednáno celkem 6 žádostí o dar. Obec
podpoří okrsek č. 2 Malosvatoňovicko - Radvanicko ve výši 2.000 Kč jako podporu
činnosti okrsku, VOX Radvanice z.s. ve výši 2.000 Kč jako finanční podporu akce
„Radvanický míč 2. ročník 2016“, SDH Radvanice ve výši 4.000 Kč jako finanční podporu
akce „Josefovská zábava“, SDH Radvanice ve výši 5.000 Kč jako finanční podporu akce
„Dětský karneval“ a ZŠ a MŠ Radvanice ve výši 5.000 Kč jako finanční podporu akce
„Masopust 2016“. Neschválena byla podpora pro VOX Radvanice z.s. na akci „Člověče
nezlob se“.
V bodě různé se opět kumulovalo několik čerstvých informací, které zastupitelstvo
vzalo na vědomí. Jednalo se o rozpočtové opatření, plán investičních akcí a výroční zprávu
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2015. Dále byla předložena informace o výběrovém řízení na akci
„Oprava místní komunikace do místní části Studénka“. Zastupitelstvo obce Radvanice
schválilo uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky na akci „Oprava místní
komunikace do místní části Studénka“ s firmou REPARE TRUTNOV s.r.o. Celková
cena za provedení díla je 1.817.618,50 Kč bez DPH, kde podmínkou realizace akce je
získání dotace na tuto investici. Předposledním bodem byla diskuse. Host jednání
Mgr. Hager informoval o rozvíjející se spolupráci se ZŠ Radvanice u Ostravy. Ostatní
oslovené obce shodného názvu základní školy nemají. P. Lukášek položil dotaz, zda je
počítáno s chodníkem do nové lokality A 23. Starosta odpověděl, že nebyla zpracována
studie, která by tyto detaily řešila. V současné době je v řešení veřejné osvětlení a obecní
rozhlas v této lokalitě a případný přístupový chodník bude řešen následně
v budoucnosti.
Pokračování na str. 3.
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Jako poslední byly starostou předneseny informace o činnosti obecního
úřadu:
- informace ze školení odpadů, čištění a úpravy vod podal p. Krajniak,
výhledově bude státem zvýšena cena vodného a stočného a v této
souvislosti bude bohužel nutností cenu zvýšit i konečným odběratelům
- informace ze schůzky na Úřadu práce TU, projekt APZ – veřejně prospěšné práce;
nelze opakovaně zaměstnávat již jednou zaměstnané
- informace z Probační a mediační služby; výkon trestu obecně prospěšných prací v obci
- opatrovnictví; v jednom případě nová listina opatrovníka a zaslána zpráva o
opatrovanci na soud; v druhém případě zprostředkován částečný prac. poměr
- ukončení inventur; bez závad
- informace o webových stránkách v souvislosti se změnou na responziv – lepší
komunikace s mobilními zařízeními
- proběhla schůzka v ZŠ; neformální projednání nutných investic
- plánovaná schůzka MAS (noví partneři, projednávání nového strategického
dokumentu) a schůzka SOJH (účetní závěrka 2015 a rozpočet 2016)
- informace o hrobu rudoarmějců; kulturní památka ve špatném stavu
- omezení na lesních přejezdech ČD, úprava firmou Chládek a Tintěra a.s.
- proběhne plošná deratizace v obci
Termín dubnového jednání zastupitelstva obce proběhne ve čtvrtek 28. dubna 2016.
Tomáš Němec, starosta obce

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2016
Koncem roku 2014 došlo v obci Radvanice k volbám a následné
změně vedení obce a zastupitelstva. Obec neměla rozpracované
a připravené projekty na období 2015 a dále. Velkým plusem je ovšem
již zpracovaný a schválený „Strategický plán rozvoje obce“, který je
takovým itinerářen do dalšího rozvoje obce.
Z tohoto důvodu byly v roce 2015 možnosti strategického rozvoje
konzultovány s firmou Profesionálové a.s., projekčním, dotačním a administračním
odborníkem v tomto oboru. Zároveň byly možné projekty vytipovány ze zpracované
strategie. Firma Profesionálové nám v návaznosti na vyhlášené dotační tituly doporučila
a zpracovala některé investiční akce, které obec akceptovala a zařadila je do plánu investic
pro rok 2016.
Aktuálně se řeší tyto investiční akce:
Oprava střechy domu s pečovatelskou službou
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- předpokládaná hodnota akce 1.600.000,- bez DPH
- výherce zakázky 960.000,- bez DPH
- žádost o dotaci z POV KHK – Obnova a údržba venkovské zástavby
a občanské vybavenosti (možnost požadovat 50% max. 400.000,-)
- žádost podána, rozhodnutí koncem března 2016
- SOD k podpisu a realizace spojená se získáním dotace
Výstavba dětského hřiště
- předpokládaná hodnota akce 600.000,- s DPH
- žádost o dotaci z MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dot. titul Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci (možnost požadovat 70%, max.
400.000,-)
- žádost podána, rozhodnutí koncem březen - duben 2016

-

-

Oprava místní komunikace do místní části Studénka
předpokládaná hodnota akce 2.350.000,- bez DPH (2 etapy)
výherce zakázky 1.800.000,- bez DPH
žádost o dotaci z POV KHK – Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných
prostranství a místních komunikací, infrastruktura (možnost požadovat 50%, max.
600.000,-)
žádost o dotaci z MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, dot. titul
Podpora obnovy místních komunikací (požadováno 1.000.000,-)
žádosti podány, rozhodnutí březen – duben 2016
SOD k podpisu a realizace spojená se získáním dotace

Revitalizace sběrných míst v obci
- předpokládaná hodnota akce 550.000,- s DPH
- žádost o dotaci z POV KHK – program Životní prostředí a zemědělství, název
Nakládání s odpady a ochrana ovzduší (možnost požadovat 70%, max. 300.000,a způsobilým výdajem jsou výdaje na zpracování projektové dokumentace –
Regenerace zpevněných ploch v sídlišti)
- žádost v rozpracovanosti
V přípravné fázi jsou akce:
Stavební úpravy a energeticky úsporná opatření objektu školní družiny
- zateplení, výměna oken, případná přístavba a propojení se ZŠ
Pokračování na str. 5.
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Regenerace zpevněných ploch v sídlišti
- úprava centra obce, zpevnění parkovacích ploch, oprava a
výstavba chodníků, úprava zeleně, veřejné osvětlení, kontejnerová
stání, dětská hřiště
Instalace veřejného osvětlení v lokalitě A23
- při dostavbě komunikace A23 II. byly provedeny přípravné práce na položení el. kabelu
- dojde k přípravě zbytku pro pokládku el. kabelu A 23 I.
- následně bude vybrán dodavatel
Rekonstrukce čističky odpadních vod
- dosluhující zařízení, v podstatě funguje záložní zařízení
- nutnost nové technologie
- vyšší investice s dotací
Další drobné investice budou řešeny postupně podle nutnosti, závažnosti a finančních
prostředků obce.
Tomáš Němec, starosta obce

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

Bálintová Anežka

86

Smyčková Hedvika

75

Pazderka Jiří

65

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ELEKTROODPAD A POUŽITÉ BATERIE
Podařil se nám další krok v třídění
odpadů. V obci se ve spolupráci s firmou
Elektrowin a.s. instalovaly dva kontejnery
na drobné domácí spotřebiče. Kontejnery
jsou instalovány: jeden ve sběrném místě
mezi školou a firmou TECHKO, další
kontejner byl umístěn do sběrného místa
u prodejny „smíšené zboží Marcela
Krajniaková“. Co do těchto sběrných
nádob vhazovat?

po mnoho let zvykem.
Dále jsme uzavřeli smlouvu o zřízení míst
zpětného odběru přenosných baterií a
akumulátorů s firmou ECOBAT s.r.o. na
dvě sběrná místa. Tato místa jsou zřízena
na obecním úřadě a v prodejně smíšeného
zboží Marcela Krajniaková. Zpětný odběr
použitých baterií má řešen i obchod
„potraviny Andresová“ a „ZÁKLADNÍ
ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
RADVANICE“, kteří tento problém řešili
již v minulých
letech vlastní
smlouvou
s odběrateli.

POUZE ZAŘÍZENÍ S ROZMĚRY
MENŠÍMI NEŽ 49x80x50 CM:
Mikrovlnné trouby, plotny, vysavače,
čistící stroje na koberce, ostatní zařízení
pro čištění, zařízení používaná k šití,
pletení, tkaní a jinému zpracování textilu,
žehličky a jiné spotřebiče používané k
žehlení, mandlování a další péči o oděvy;
topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče
pro masáže nebo jinou péči o tělo; váhy,
vrtačky, pily, zařízení pro soustružení,
frézování, broušení, drcení, řezání, sekání,
stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení,
skládání, ohýbání nebo podobné
zpracování dřeva, kovů a dalších
materiálů; nástroje pro nýtování, přibíjení
nebo šroubování nebo pro odstraňování
nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné
účely; nástroje pro pájení, svařování nebo
podobné použití, zařízení pro postřik,
šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých
nebo plynných látek jinými způsoby;
nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické
činnosti; ostatní elektrické a elektronické
nástroje z domácnosti výše neuvedené.

PROČ TŘÍDÍT
BATERIE A AKUMULÁTORY?
Tříděním baterií a akumulátorů chráníme
především sami sebe.
Vybité baterie a akumulátory obsahují
škodlivé látky, zejména těžké kovy,
a i přes své malé rozměry mohou napáchat
v přírodě výrazné škody. Když vyhodíme
baterie do odpadkového koše, nejčastěji
skončí na skládce. Zde mohou po čase
znečistit půdu a spodní nebo povrchové
vody. Pokud se dostanou s dalším
komunálním odpadem do spalovny,
znečišťují zase ovzduší. Bylo dokázáno,
že těžké kovy obsažené v bateriích mají
škodlivý vliv také na lidské zdraví.
Správným tříděním baterií napomáháme
k jejich recyklaci. Čím více vybitých
baterií se dostane do recyklačního procesu,
tím méně přírodních zdrojů je nutno
vytěžit k výrobě nových.

Sběr elektrospotřebičů o větších rozměrech
bude i nadále řešen pomocí svozu místní
jednotkou SDH, tak jak je již
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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Zdraví nebezpečné
materiály, které mnohé baterie obsahují,
se podaří prostřednictvím recyklace
zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom
recyklací znovu získat až 167 kg oceli,
210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně
15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že zinek
z deseti kilogramů baterií poslouží
k výrobě mosazi pro jeden saxofon?
Ročně se v České republice vytřídí přes
1 000 tun použitých baterií a akumulátorů,
což odpovídá hmotnosti přibližně 366
sloních samcům. Zdá se vám to hodně?
Toto množství však představuje pouze
třetinu všech dodaných baterií na trh.

Třídění baterií je přitom snadné. Stačí je
pravidelně odkládat a čas od času odnést
na jedno ze sběrných míst. S tříděním
baterií vám pomůže sběrná krabička
ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma
objednat na webové stránce
www.ecocheese.cz. V rámci České
republiky vám bude doručena přímo
do schránky. Vybírat lze ze tří standardních
barevných variant - modré, růžové
a zelené.
Pevně věříme, že tímto tříděním se odlehčí
nejen popelnicím s komunálním odpadem,
ale hlavně životnímu prostředí, které je
tímto druhem odpadu značně
kontaminováno a znečištěno.

Třiďte z pohodlí svého domova
Z průzkumu společnosti Recyklohraní
o.p.s. vyšlo najevo, že průměrná česká
rodina má doma 49 baterií, z toho 8
použitých. V západní Evropě není
výjimkou i 115 přenosných baterií v jedné
domácnosti. Nejvíce baterií se nachází
v kuchyních a skladovacích prostorách.

Použito propagačních materiálů firem
ELEKTROWIN a.s. a ECOBAT s.r.o.
Štefan Krajniak, místostarosta obce

NABÍDKA PRÁCE
Měděný důl Bohumír nabízí práci či brigádu na
DPP na pozici PRŮVODCE/PRŮVODKYNĚ.
Vhodné pro kohokoliv, kdo rád pracuje s lidmi.
Vhodné i pro seniory, bývalé horníky.
Nástup možný od 1. května 2016 nebo dle dohody.
Dobré platové ohodnocení.
Informace k dostání u sl. Dufkové, tel: 724 805 646 nebo na bohumir@gemec.cz.
Květa Dufková
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zve děti i dospělé na
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SDH Radvanice
vyhlašuje sběr

ŽELEZA

a ELEKTROZAŘÍZENÍ
23.dubna 2016 od 9:00 hodin
Lukášek Petr 608111449, Burdych Rostislav 777854435
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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NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE
Spolupráce mezi radvanickými školami navázána.
Dne 23. února 2016 jsem navštívil Základní školu v Radvanicích. Že to jsou jiné
Radvanice než ty naše, v Čechách, to vás asi napadlo ☺ . Tato škola je od té naší vzdálena
necelých 300 km a nachází na severní Moravě, konkrétně v Ostravě - Radvanicích.
Samotné návštěvě předcházelo mnoho telefonátů, ale nakonec jsme se shodli, že si
navzájem máme co nabídnout a můžeme tedy „rozjet“ spolupráci obou škol.
Věřím, že tato aktivita bude přínosem jak pro moje kolegy, tak i pro naše žáky.
Mgr. Robert Hager, ředitel školy

SETKÁNÍ ČLENŮ ŠKOLNÍCH PARLAMENTŮ
Dne 3. března 2016 se čtyři zástupci školního parlamentu (Nikola Lásková, Nikola
Zubričanová, Adam Zachoval, Kateřina Spitzerová) zúčastnili srazu „parlamentářů“
z východních Čech, který se konal
v ZŠ K.V. Raise v Lázních Bělohrad.
Parlamenťáci z pořádající školy pro nás
připravili mnoho zajímavých úkolů.
Zároveň jsme se dozvěděli spoustu
dobrých nápadů a načerpali inspiraci na
další školní roky. Po ukončení srazu nás
pan ředitel pozval do cukrárny, kde jsme
si společně řekli zážitky z tohoto
„pracovního“ výjezdu. Sraz se podle
všech vydařil. Bohužel jsme ale čekali
větší účast.
Za školní parlament
Adam Zachoval

a Kateřina Spitzerová
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•Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru •

Výzva občanům Radvanic

Základní škola a Mateřská škola Radvanice
uskuteční

sběr papíru
Kdy: středa
20. dubna 2016
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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ZPRÁVIČKA ZE ŠKOLKY
8. února jsme s dětmi začali
jezdit do Trutnova do solné
jeskyně. Jezdíme každé pondělí
linkovým autobusem. Máme
objednáno 10 x 45 minut. Děti
si tam hrají, koukají na kreslené
pohádky, relaxují na lehátkách
a poslouchají písničky
z pohádek. Moc se jim pobyt
v solné jeskyni líbí.

V únoru jsme měli ve školce
karneval, děti se proměnily
v zajíčka, pterodaktyla, piráta,
pirátku, mrtvou nevěstu,
modrou vílu, Večernici,
Červenou Karkulku, šípkovou
Růženku, Spidermana, čertici,
princeznu Elzu, Pepka
námořníka, čarodějku
a transformers Bamblebiho.
Děti si zasoutěžily a zatančily.
V březnu skupinka devíti
lyžařů, kteří umí sami lyžovat,
chodila v úterý a ve středu
lyžovat na sjezdovku. Pan Mádr
poskytl jízdu na lyžařském
vleku a úschovu lyží zadarmo.
Moc mu děkujeme. Děkujeme
také paní Matěnové a panu
Matěnovi za pomoc na
sjezdovce.
Renáta Kašparová
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CO BYLO A CO NÁS ČEKÁ
Při plánování kulturních a sportovních akcí pro rok 2016 jsem tak
trochu bilancovala a hodnotila rok předešlý a akce, které již tento rok proběhly. Mám
jasno, čemu se chceme letos věnovat a na co se zaměřit.
Loňský rok 2015 byl pro nás opravdu plodný a rozhodně jsme se nenudili. Pořádali
jsme dvě Taneční odpoledne (nejen) pro seniory, kde vystoupily tradičně děti z místní MŠ
se svým pásmem a kde ve spolupráci se SPOZem dostal každý návštěvník domácí jablečný
závin, kávu nebo čaj. Dále jsme pořádali ve spolupráci se ZŠ a MŠ Radvanice ,,Strom
splněných přání“. Děti zazpívaly koledy, poslechly si pěvecký sbor Červánek z Červeného
Kostelce a místní občané si odtrhli přáníčka a pomohli dovybavit nový školní klub. Škola
u nás pořádala karneval, vánoční besídku a letos v lednu první Učitelský bál, který se snad
stane tradicí (alespoň v to doufám). Akce byla vydařená, všichni se bavili a tančili až do
rána. Když zůstanu u dětských akcí pořádali jsme Královský dětský den rytíře Radmila
z Radvanic, kde vystoupili šermíři Manové Přemysla Otakara a BODI – loutkové divadlo
z Jaroměře, na konci června Pohádkový les, kde své herecké a pěvecké umění předvedly
děti z TV Stars. Některé tváře mnozí znali z televizních seriálů jako je Ulice nebo Ordinace
v růžové zahradě. S pohádkovým lesem mi pomohly děti z turistického kroužku TOM.
Na podzim byl tradiční Halloween se strašidelnou stezkou a dlabáním dýní. V lednu
proběhl třetí ročník turnaje v Člověče, nezlob se. Bohužel letos bylo dětí málo, ale večer
přišlo dospělých k pěti hracím stolům. Dospělí hráli s ohromným zápalem, byla legrace.
Loni jsme také sportovali. Nejprve jsme v únoru začali oblíbeným sálovým fotbalem,
s tradičně hojnou účastí sportovců místních i přespolních. V dubnu jsme uspořádali turnaj
v líném tenisu. Účast byla sice malá, ale i tak jsme turnaj neodpískali a letos zkusíme
znovu. Na podzim pak mladí nadšenci změřili své síly v nohejbalu a konal se druhý ročník
soutěže v akrobatickém rock and rollu White Cup 2015. Pro velký úspěch se 30. prosince
opakoval sálový fotbálek. A i když někteří nepovažují kulečník nebo-li karambol za sport
(proč ho tedy vysílají v TV na stanici Eurosport?:-)), konají se u nás každoročně tři turnaje
– velikonoční, vánoční a Krakonošův celodenní. Také jsme dvakrát přivítali ochotnické
spolky divadelníků. V rámci jarního tanečního odpoledne Spolek divadelních ochotníků
divadla Aloise Jiráska v Úpici s komedií P.R.S.A. a v rámci Hornického dne spolek Vojan
z Libice nad Cidlinou s hořkou komedií Půldruhé hodiny zpoždění. I po stránce hudební
jsme nezůstali pozadu. V květnu u nás vystoupila ABBA a BeeGees revival, v létě country
kapela Rychlotrapky, na podzim Cocoman, DrKary a další. Se svým vánočním recitálem
zavítala i muzikálová zpěvačka Kamila Nývltová a děti ze ZŠ Radvanice si s ní zazpívaly
tři koledy. Je pravda, že od některých akcí jsme tento rok upustili (např. Hornický den) pro
nezájem, ale některých se nevzdáme. A nejenom jako VOX Radvanice. Letos máme
v plánu opět sportovat, bavit se, tančit a dělat radost seniorům a dětem. Zkrátka nám všem.
Pomáháme jak místní ZŠ, tak třeba i SDH. Pronájem na své akce mají u nás zdarma
a věřte, jsou to prostředky nemalé a bez naší finanční pomoci by je asi nepořádali. Na
školní karneval jsme přispěli částkou 1000,- Kč, za pomoc při úklidu na Den Země dostaly
děti balík sušenek, na Halloweena školního parlamentu jsme
Pokračování na str. 15.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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Pokračování ze str. 14.

půjčili masky. Turistickému oddílu Tom a táboru na Jestřebí boudě

jsme dovezli balíčky se sladkostmi. Děláme to rádi ☺ . Jsme tu jenom jednou, tak proč
si nepomáhat, nežít naplno a neužívat si života plnými doušky. Času je málo ☺ . I my jsme
vděčni za spolupráci a bez sponzorů by to rozhodně nešlo. Moc děkujeme těm, kteří nás
v loňském roce podpořili, buď formou financí nebo věcných darů nebo i podporou duševní.
Náš dík patří Královéhradeckému kraji, Svazku obcí Jestřebí hory, MAS Království
Jestřebí hory, obci Radvanice, JUDr. Evě Červené, panu Jiřímu Maršíkovi, panu Jiřímu
Divišovi a firmě Na hranici, manželům Kůsovým a firmě Techko CZ spol. s.r.o., manželům
Šolcovým a firmě Šolc konstrukce s.r.o., panu Zdeňku Adamcovi a firmě Gemec a.s., panu
Janu Jirmanovi a za spolupráci děkujeme SDH Radvanice a veliteli Petru Lukáškovi, dolu
Bohumír a Květě Dufkové, celému učitelskému sboru a panu řediteli Robertu Hagerovi
ze ZŠ a MŠ Radvanice, paní zastupitelce Královéhradeckého kraje Zdeňce Šárové
a Krkonošskému deníku. Těšíme se na spolupráci další. O všech akcích, které pro Vás
připravíme, budete informování buď prostřednictvím Radvanického zpravodaje nebo z naší
nástěnky. Těšíme se na Vás ☺

Petra Spitzerová

VOX RADVANICE z.s. Vás zve
2. dubna od 19 hod do víceúčelového sálu
Pensionu a restaurace Radvanice na první
část Radvanické opony 2016, divadelní
hru ,,Zelňačka“ – divadelní představení DS
Vojan z Libice nad Cidlinou, držitele
ocenění za nejlepší režii a ceny za
kolektivní herectví, kterou získali letos na
Přehlídce ochotnických souboru Jizerské
oblasti v Lomnici nad Popelkou.
Vstupné: 80,- Kč
9. dubna ve víceúčelovém sále Pensionu
a restaurace Radvanice
Radvanický míč 2016, druhý ročník, druhá
část – Líný tenis – turnaj v líném tenisu,
dopoledne pro děti, odpoledne pro dospělé.
Prezence: děti 9-10 hod, dospělí 14-15
hod. Startovné: děti – zdarma, dospělí –
50,- Kč. Akce je realizována za finanční
podpory Královéhradeckého kraje.

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ

Přijďte si protáhnout
tělo a vyhrát pěkné ceny!
16. dubna od 14 hod v malém sále
Pensionu a restaurace Radvanice
,,Taneční odpoledne (nejen) pro seniory“ –
k tanci a poslechu hraje country kapela
Kocábka. Vystoupí děti z MŠ Radvanice se
svým pásmem. Pro hosty připraven domácí
jablkový závin a káva nebo čaj.
Spolupořádají členky SPOZu.
30. dubna v malém sále Pensionu
a restaurace Radvanice
,,Krakonošův turnaj v karambolu“
5. ročník celodenního turnaje v karambolu,
prezence od 9 hod, zahájení v 9.30 hod.
Startovné 200 Kč.
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Sbíráme použité baterie,
přidejte se k nám!
Našli jste doma vybité baterie a nevíte, kam s nimi?
Přineste je k nám.

PTÁTE SE PROČ?

Baterie nepatří do koše. Obsahují mnoho
toxických látek, které znečišťují přírodu.
Recyklací baterií se získávají kovy, které
tak není nutné zbytečně těžit.

Pomozte nám, prosím, šetřit životní prostředí.
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