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Jelikož je toto číslo Radvanického zpravodaje již posledním v tomto
roce, chtěl bych Vám nejen za sebe, ale i za celé zastupitelstvo obce
Radvanice poděkovat za dosavadní
spolupráci a popřát spokojené prožití
vánočních svátků, v novém roce hodně
štěstí, zdraví, osobních a pracovních
úspěchů.
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK

Tomáš Němec, starosta obce

Informace z 24. zasedání zastupitelstva obce
Říjnové zasedání zastupitelstva obce Radvanice se uskutečnilo 27. 10. 2016.
Měsícem září bylo ukončeno třetí čtvrtletí 2016, proto došlo v úvodu jednání
k seznámení s výsledky hospodaření obce za 1. - 9. měsíc letošního roku. Starosta obce
přednesl krátkou zprávu, ve které přítomné informoval o pozitivním zjištění v souvislosti
se zvýšením příjmů v rozpočtu a to hlavně díky zlepšenému výběru daní státem a přijatým
dotacím. V kolonce výdajů proběhla doposud jedna z větších akcí a tou byla platba za
opravu střechy DPS ve výši cca 900.000 Kč, do které byla zapojena přijatá dotace 400.000
Kč z Královéhradeckého kraje. V listopadu proběhlo vyúčtování opravy silnice na
Studénky. Tato akce již byla také dokončena a podařilo se opravit oba úseky najednou.
V říjnu bylo uhrazeno cca 500.000 Kč a zbývalo uhradit zhruba 1.800.000 Kč. I zde byly
získány dotace ve výši 600.000 Kč z Královéhradeckého kraje a z Ministerstva pro místní
rozvoj necelých 900.000 Kč, které část projektu uhradí. Dopředu však je nutné počítat
s částečnou vratkou dotace, jelikož projektantem doporučenou úpravou technologie opravy
komunikace došlo k úsporám oproti plánovanému rozpočtu. Takže se sice poměrná část
bude muset vrátit, ale tímto krokem ušetří i obec z vlastních prostředků. V závěru zprávy o
hospodaření bylo konstatováno, že obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem pro
rok 2016, kde příjmy jsou 12.308.932,02 Kč, výdaje jsou 8.893.751,44 Kč a financování je
3.415.180,58 Kč. Financováním jsou také pokryty úvěry ve výši 618.751,46 Kč a odvedená
přenesená DPH ve výši 10.456 Kč.
I další dva body programu se úzce dotýkaly rozpočtu obce. V prvním případě šlo o
povinnost sestavení rozpočtového výhledu a v druhém o rozpočtová opatření. Rozpočtový
výhled nám stanovuje zákon o rozpočtových pravidlech a je pomocným nástrojem pro obec
pro střednědobé finanční plánování. Zastupitelstvo navržený rozpočtový výhled obce
Radvanice na období 2017 – 2020 schválilo. V druhém případě byla projednána
rozpočtová opatření č. 11 a 12/2016. Jednalo se o nutné přesuny mezi paragrafy rozpočtu
z důvodu probíhajících změn v souvislosti s příjmy a výdaji.
V bodě různé zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole
přehledu hospodaření obce za období 1. - 9. měsíc roku 2016, rozpočtového opatření
č. 11/2016 a pohybu prostředků na běžném účtu za 7. – 10. měsíc 2016. Kontrolou nebyly
shledány žádné chyby a nedostatky. Finanční výbor konstatoval, že obec hospodaří dle
rozpočtu pro rok 2016. Dále bylo schváleno zveřejnění záměru propachtovat p.p.č. 266/1
v k. ú. Radvanice v Čechách pro rekreační účely, jako zahradu a přijetí dodatku č.
D1636711229 k rámcové smlouvě na akci „Energeticky úsporná opatření objektu školní
družiny a jídelny – Radvanice“.
V následné diskusi zástupkyně správce bytového fondu obce pí. Knaiflová seznámila
přítomné s náklady na opravy domu s pečovatelskou službou, které byly provedeny mimo
plánovaný rozpočet. Z důvodu vlhkosti došlo k instalaci odvětrání
Pokračování na str. 3.
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sklepních prostor (12.000 Kč), výměně původního rozvodu pitné vody z ocele a svodu
odpadů (32.000 Kč), opravě prosakujícího odpadu v místnosti masérky (14.000 Kč)
a opravě fasády (15.000 Kč).
Závěrečné slovo tradičně patřilo starostovi obce s přednesením informací o činnosti
obecního úřadu. Informace se týkaly:
- dokončení opravy silnice na Studénky a předání díla v průběhu listopadu,
- aktualizace některých smluv na hrobová místa, u kterých končí doba nájmu,
- zprávy z jednání starostů SOJH v Suchovršicích, zápis je na stránkách SOJH,
- vyhlášení grantů SOJH pro neziskové organizace, termín podání žádosti je do 5. 12. 2016,
- schválení smlouvy na 1 pracovníka do konce dubna 2017 na VPP,
- opatrovnictví (1opatrovanec převeden pod magistrát HK, 1 probíhá líčení u soudu v TU),
- zimní údržby, kde byl podepsán dodatek s prodloužením termínu,
- sbírky Diakonie Broumov a dnes již poděkování všem dárcům.
Další v pořadí 26. jednání zastupitelstva obce Radvanice se bude konat dne 15. 12. 2016
od 18.00 hod.
Tomáš Němec, starosta obce

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

Těžká Annelies

75

Malá Nina

70

Perná Wladyslawa

70

Kasperová Květoslava

70

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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VYZNAMENÁNÍ PRO HASIČE
V pátek 4. listopadu v Centru
hasičského hnutí v Přibyslavi dlouholetý
člen, bývalý velitel i starosta SDH Radvanice
pan Josef Kliment převzal z rukou starosty sdružení
hasičů pana Richtra titul Zasloužilý hasič za svou
celoživotní práci v řadách dobrovolných hasičů. K tomuto
aktu jej doprovodil současný starosta hasičů Rostislav
Burdych, který panu Klimentovi jménem celého SDH
srdečně poblahopřál ke získání toho titulu.
Panu Klimentovi přejeme mnoho zdraví a štěstí
a doufáme, že si mezi hasiče vždy
cestu najde.
Julie Burdychová

HASIČSKÉ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Aby měli na Vánoce všichni mír a klid,
přišli jsme vám my - hasiči něco poradit:
Se svíčkou je každý večer prozářený byt,
jen když stojí na podložce je moudré ji zapálit!
Na adventním věnci hoří svíček trochu více,
když jsou blízko od záclony - nehoří jen svíce!
Od prskavky umí chytnout pohovka i pes,
že by měla prskat venku, víme dobře až dnes!
Žárovička na stromečku zabliká a praskne,
jehličí se vznítí rychle, hoří také krásně!
Smažíš kapra, někdo volá: Ježíšek už zvoní!
Jdeš se mrknout, kuchyň hoří - spáleništěm voní!
Ve stodolách suchá tráva, na to žhavý popel z kamen,
bez zásahu hasičů s kontejnerem byl by ámen!
Na hydrantu zaparkovat? To jde přeci lehce,
hasičům však hasiti bez vody moc nelze!
Kdyby se už něco stalo stodvanáctku volejte,
raděj buďte opatrní, svátky klidné nechejte…
Nakonec vám přeje každý radvanický hasič,
ať najdete pod stromečkem, třeba požární hlásič :-D
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ

-4-

SDH

Radvanice

PROSINEC 2016

ČEKÁNÍ NA
JEŽÍŠKA
24. 12. 2016
V 10,00 U KOSTELA
Pojďme společně již po sedmnácté
uniknout vánočnímu shonu, vstříc vánoční pohodě.
Při dobrém počasí dojdeme až na rozhlednu.
S sebou dobrou náladu,
něco málo pro zvířátka.
Těší se hasiči.

'
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Základní škola a Mateřská škola
ve spolupráci s Obecním úřadem v Radvanicích

pořádají

Ve čtvrtek 15. 12. 2016

v 16.30 hod

v kapli sv. Jana Křtitele

Předvánoční koncert

Program: Vystoupení ZUŠ A. M. Buxton Úpice
Vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Radvanice

Vstupné: dobrovolné

PROSINEC 2016

-6-

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU
Základní škola:
1. Stonjeková Adéla
2. Novotná Leontýna
2. Schatzler Štěpán
3. Lukášková Karolína

Třídy ZŠ:
1. 8. třída
2. 5. třída
3. 6. třída
4. 7. třída
5. 1. třída
6. 2. třída
7. 3. třída
8. 9. třída
9. 4. třída

387 kg
348 kg
348 kg
270 kg

827 kg
768 kg
499 kg
427 kg
403 kg
398 kg
336 kg
320 kg
102 kg

O. Vojáček: A máme to v kase!
Mateřská škola: 214 kg

Zaměstnanci školy:
Nejvíce shromáždila paní Jirmanová, a to 335 kg. Avšak celkově pedagogický sbor
vůbec nezaostal za nejlepšími sběrači. Nasbíral totiž 1 024 kg starého papíru!!!!!
A kolik že letos nasbírala škola celkem? Výsledek je opět nádherný.…..7 100 kg.
Velké poděkování patří i radvanickým organizacím, institucím a firmám, které nám
napomohly docílit úctyhodných sedm tun starého papíru. Mezi nejlepší sběrače patří paní
Pročková. V těsném závěsu ☺ jsou obecní
Mgr. Robert Hager, ředitel školy

potraviny BALA a Byty Radvanice s.r.o.
RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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DÝŇOVÉ TVOŘENÍ
Ze školní družiny a jídelny
Poprvé v tomto školním roce jsme se
sešli ve školní jídelně v úterý 25. 10. 2016
za hojné účasti dětí i dospělých na
„Dýňovém tvoření“.
Za odpoledne jsme si vytvořili
lampičky ubrouskovou technikou, děti
s pomoci svých rodičů vydlabaly
překrásné dýňové strašáky, upekli jsme si
něco k zakousnutí (kornoutky z listového
těsta s náplní z jablek a hrušek), vyrobili
zajímavé podzimní věnečky, které byly
krásné, plné fantazie a bohatosti podzimu.
Odpoledne uteklo jako voda a pomalu
se přehouplo v podvečer a my se
rozcházeli do svých domovů s pocitem
šikovných rukou a pohodově stráveného
času se svými dětmi.
Děkujeme Vám, že jste opět přišli.
Přejeme Vám i Vašim blízkým krásné
a klidně strávené svátky vánoční, zdraví
a štěstí v celém roce 2017 a na našich
dalších tvořeních na shledanou.

LAMPINOVÝ PRŮVOD
Členové školního
parlamentu při ZŠ a
MŠ Radvanice společně se zaměstnanci školy
připravili pro své žáky lampionový průvod.
Součástí průvodu byly i jednoduché soutěžní
hry, kterých se zúčastnilo na 60 soutěžících. Pro
všechny pak bylo připraveno v prostorách školy
pohoštění - vuřty, které si mohl každý opéci na
ohni, čaj k prohřátí promrzlých pořadatelů
a soutěžících nebo káva pro přítomné rodiče.
Z reakcí žáků i rodičů lze soudit, že celá
akce se velmi líbila a pokud bude příští rok
ze strany parlamentu zájem, bude jistě
zopakována.
Pro žáky druhého stupně však večer tímto
neskončil. Pro ně bylo připraveno přenocování
v prostorách školy. Školní parlament vymyslel
program – hrané scénky na zadané téma.
V jednotlivých třídách se poté hrály
společenské hry, sledovaly filmy nebo se
tančilo – dle přání a domluvy žáků.
Poděkování patří:
Adamu Zachovalovi a dalším členům
parlamentu za přípravu, panu Čeřovskému jako
hlavnímu topiči, paní učitelce Bitnarové za
přípravu občerstvení, panu učiteli Cabicarovi za
ďábelské opékací zařízení a všem kolegům,
kteří se zapojili jako dozor, spoluhráči, režiséři
scének… no prostě všem, kteří byli nápomocni
při zorganizování celé této akce.
Svatého Martina na bílém koni se nám sice
nepodařilo přivolat, ale viděli jsme partu
nadšených mladých lidí, kteří umí zodpovědně
přistoupit k plnění úkolu, kteří umí
spolupracovat a připravit akci pro druhé, kteří
se umí bavit…. Věříme, že právě takto vypadá
v praxi ono známé „škola hrou“ a také naše
„Škola pro život“.

Julka, ŠD, Šárka a Jana ŠJ

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ

Mgr. Robert Hager, ředitel školy
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PREVENCE
V tomto školním roce jsme zaznamenali poměrně
výrazný nárůst výchovných problémů u žáků na 1. stupni. Objevily se zde ve větší míře
agresivní útoky a fyzická napadení mezi spolužáky. Jejich důvodem byly různé spory, které
dotyční neřešili zrovna správným způsobem. Víme, že prakticky každý žák (dívky
nevyjímaje) provede občas nějakou tu klukovinu, což patří k běžnému vývoji a lze proto
nalézt pochopení. Avšak úmyslné, agresivní a cíleně zraňující chování vůči komukoli je
nepřípustné.
Ve škole se snažíme tyto problémy aktivně řešit, neschováváme se před nimi a ani se
netváříme, že se nic neděje. Při řešení spolupracujeme ve skupině společně třídní učitel,
ředitel školy a metodik prevence. Snažíme se nalézt způsob, který by napomohl
k uklidnění situace a rovněž o to, aby žáci pochopili, kde se stala chyba a dokázali své
jednání udržet v rozumných mezích. Kromě kázeňských opatření rovněž posilujeme
dozory ve třídách i na chodbách, v hodinách se věnujeme tématům, kde vše rozebíráme
a pracujeme tak s celými třídními kolektivy. Naše škola má oproti velkým školám výhodu
i v tom, že snad o všem víme a můžeme včas zasáhnout či zavčas vše vyřešit.
Bohužel, co ale škola nemá, je možnost zcela zásadně ovlivnit vývoj a výchovu dětí.
Může ji upravit, doladit, avšak hlavní zodpovědnost je v tomto případě chtě nechtě vždy
na rodině. Základy, které se dítěti vštěpí od útlého věku, spolu s odpovědností za vlastní
chování a pochopení toho, že každý člověk zodpovídá za své chování, jsou
neoddiskutovatelné. Rádi bychom Vás proto požádali o součinnost a pomoc. Účast na
výchově, projevený zájem, přátelské diskuze, avšak také jasné vytyčení hranic, vzájemné
pochopení a podpora nebo společný čas věnovaný dětem a rovněž také nalezení vhodných
vzorů by mohly být zárukou, že se nám podaří nalézt způsob, jak aktivně podporovat
žádoucí chování. Věříme, že společnými silami a dobrými příklady v rodinách se nám
tento nelehký záměr podaří z co největší části naplnit.
Mgr. Pavel Hrubý, metodik prevence sociálně patologických jevů

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Měsíc říjen se nesl v duchu nového tematického bloku
s názvem „Krtek a podzim“. Součástí bylo i halloweenské dopoledne pro naše děti.
Nejprve jsme vyzdobili školku a vydlabali dýně. Na děti čekala strašidelná hostina –
pavučinové muffiny, lízátkoví duchové, mandarinkové a mrkvové dýně a pravá upíří krev
s červíky. Po svačině nás přišli postrašit deváťáci, kteří byli přestrojeni za nejrůznější
strašidla, zombíky a jiné krvavé příšery. Připravili si pro děti pár úkolů a sladkou odměnu
za odvahu.
Celý měsíc se děti připravují na vystoupení u rozsvěcení stromečku, v kapli a nacvičují
pásmo na vítání občánků.

Pokračování na str. 10.
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V tomto měsíci nás ještě čekají dvě poslední hodiny plavání, keramické tvoření
a pokračuje výuka angličtiny. Koncem měsíce proběhne informativní schůzka rodičů
ohledně dalšího ročníku „Hravého lyžování“ v MŠ.
Protože se nám rychle blíží Vánoce, upozorňujeme na uzavření školky od 23. 12.
2016 do 1. 1. 2017.
Alice

Zachovalová

HALLOWEEN NA JESTŘEBÍ BOUDĚ
Na sobotu 5. 11. jsme připravili víkendovou akci pro Turistický oddíl
mládeže na Jestřebí boudě.
Ráno jsme se sešli u zeleňáku a vyrazili pěšky na Jestřebí boudu. Tam ještě
dorazili úpičáci a to nejen děti, ale i vedoucí. Nakonec se nás sešlo 40, z toho 28 dětí.
Ubytovali jsme se a po obědě vyrazili na kratší procházku. Cestou děti nasbíraly různé
přírodniny, ze kterých později vyráběly. Nejpovedenější výrobky byly vyhodnoceny.
Navečer jsme společně posbírali u chalupy kaštany, které v týdnu Peki odvezl do lesa
zvířátkům. Utvořili jsme skupinky a vydlabali přinesené dýně. Po setmění vedoucí
připravili strašidelnou stezku odvahy. Všechny děti se nechaly pomalovat v obličeji
v halloweenském stylu a vyrazily na stezku. Účast byla dobrovolná, ale i tak ji téměř
všichni prošli, někteří s velikým strachem. Na konci čekala na všechny sladká odměna.
Večer se mohly děti podívat na film, ale kdo byl unaven šel spát. Ráno po snídani jsme
zabalili věci a ještě šli na malou procházku, než ti starší douklidí chatu. Pak jsme vyrazili
k domovu a na oběd byli doma u rodičů. Všem dětem, ale i vedoucím se tato akce líbila
a již se těšíme na další podobnou akci.

Míla Dubnová, vedoucí TOM

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ
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JESTŘÁBÍ DRAKIÁDA
V sobotní odpoledne 15.10. se sešli malí i velcí příznivci pouštění
draků z Radvanic na tradiční Jestřábí drakiádu.
Počasí po celotýdenním dešti se trochu umoudřilo, ale jenom tím, že nepršelo, jinak pro
pouštění draků bylo vyloženě nepříznivě. Nefoukal nám totiž vítr, který je hodně podstatný
pro tuto podzimní radovánku. Výsledek byl takový, že občas někdo podchytil takový ten
slabý poryv větru a kdo né, tak se pořádně proběhl (většinou rodiče), aby si udělal radost
tím, že se drak, tak trochu poplácá ve větru rychlostí běhu. Shrnuto, potrženo letošnímu
ročníku větřík moc nepřál. Přesto všechno na letošní drakiádu si přišlo zalétat dvacet dva
draků. Opět se soutěžilo se v několika kategoriích. Výsledky dopadly následovně:
Děti – nejlépe létající draci
1. místo
Páťa Cicvárková
2. místo
Miloš Hilmar
3. místo
Sára Cicvárková
Děti – snaha, létání draků atd.
1. místo Maruška Matěnová
2. místo Leonka Poskočilová
3. místo Honzik Volman

Děti – inprovizace
1. místo
Leontýnka Novotná

Dospělí - létání draků
1. místo
Radka Kultová
2. místo
Martin Novotný

Děkujeme všem, kteří si přišli příjemně užít sobotní odpoledne. Děkujeme klubu FK
Baník Radvanice za poskytnuté zázemí. Těšíme se opět na příští rok, až se znovu sejdeme
na „Jestřábí drakiádě“. Snad bude počasí příznivější.
Za Jestřábí jezdce prezident klubu
Štefan

Krajniak
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JESTŘÁBÍ ZAVÍRÁNÍ SILNIC
Jelikož nám opět přichází vládnout paní Zima a jak známo motorka
a zima nejde moc dohromady (i když jsou mezi námi vyjimky), pořádáme
na podzim tradičně symbolické zavírání silnic „Jestřábí zavírák“.
Letos se uskutečnil v sobotu 22. 10. sešli jsme se brzy po obědě, abychom využili
poledního tepla, ale bohužel letos nám počasí na zavírání rovněž moc nepřálo, sice
nepršelo, ale do poletování sněhu asi moc nechybělo. Na spanilou jízdu, která je součástí
tohoto rituálu se vydalo 18 motorek. Spanilou jízdu jsme absolvovali, jak se říká jízdou za
komínem (pár kilometrů po okolí). Po chladném odpoledním projetí motorek, jsme
„Jestřábí zavírák“ ukončili jako tradičně posezením u dobrého pivního moku proloženého
něčím na zahřátí a hlavně probráním zážitků a prožitků z uplynulé sezóny.
Děkujeme všem kamarádům a kamarádkám od motorek, kteří přijeli a symbolické
zakončení sezóny provedli s námi. Těšíme se opět na jaro, až provedeme opět otevření
silnic pro novou motorkářskou sezónu.
Štefan Krajniak
Za Jestřábí jezdce prezident klubu

PODZIMNÍ AKCE VOX RADVANICE Z. S.
29. 10. se v Pensionu a restauraci Radvanice konal pátý Halloween
pro děti. Odpoledne si děti vydlabaly dýně, které si po skončení akce
odnesly domů. Když se setmělo, prošly si děti stezku spadaným listím mezi hroby, zombíky
a strašidly. Krysí dírou se dostaly až do sklepa k nebožtíkovi v rakvi, kde čekala sladká
odměna. Zúčastnilo se padesát pět dětí a stezku si prošli i někteří rodiče. Po loňské
zkušenosti jsem počítala s větší účastí a objednala jsem 78 dýní. Dýně, které letos zůstaly
nevyužité jsem věnovala dětem z naší základní školy. Jejich výtvory zdobily venkovní
prostory školy.
Týden po Halloweenské stezce jsme ve víceúčelovém sále Pensionu a restaurace
Radvanice pořádali již třetí ročník mezinárodní soutěže v akrobatickém rock and
rollu ,,WHITE CUP 2016“. Sjelo se 178 soutěžících nejen z České republiky, ale i ze
Slovenska a Polska. Poprvé přijela i děvčata formace ReBels Trutnov a ve své kategorii se
umístila na druhém místě. Děkuji všem sponzorům a především Královéhradeckému kraji,
bez jejichž finanční podpory bychom soutěž pořádat nemohli.
Dále se omlouváme všem, kteří se těšili na společenské akce v měsíci listopadu a
prosinci – Taneční odpoledne pro seniory, Strom splněných přání a Vánoční koncert
Kamily Nývltové. Akce jsme z několika důvodů zrušili.
Děkujeme za pochopení.
Zůstali jsme u akcí sportovních a těší nás velká podpora místní mládeže a některých
sportovních nadšenců naší obce, kteří pravidelně Radvanický míč navštěvují. Pořádáme je
za velké finanční podpory Královéhradeckého kraje a Svazku obcí Jestřebí hory, kde neřeší
počet návštěvníků a soutěžících, ale sportovní aktivity v dnešní
Pokračování na str. 13.
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Pokračování ze str. 12.

počítačové době a snahu přinutit děti a občany k pohybu a sportovnímu
chování. Je to nejen relax, ale i spousta zábavy.
Přejeme všem občanům krásné Vánoce a v novém roce 2017 hlavně zdraví, pohodu
a lásku.
Za VOX Radvanice z.s.
Petra Spitzerová

VOX Radvanice z.s.
Radvanice 170
542 12

Zrušení akcí pořádaných spolkem VOX Radvanice z.s.

Vážené dámy, vážení pánové, naši milí hosté,
s lítostí Vám oznamujeme, že jsme po náročném rozhodování zrušili pořádání
následujících akcí:
Podzimní taneční odpoledne pro seniory
Strom splněných přání – rozsvícení vánočního stromu s betlémem
Vánoční koncert Kamily Nývltové a Josefa Vágnera
Ke zrušení jsme se rozhodli na základě malé podpory ze strany obecního
zastupitelstva a malé podpory ze strany účastníků těchto akcí. Některé akce
měly dlouholetou tradici a jsme rádi, že jsme tuto tradici mohli v obci
Radvanice podpořit. Děkujeme také všem sponzorům, kteří nám vyjádřili svou
podporu formou jakékoliv pomoci. Bylo opravdu úžasné a posilující vidět děti
z dětského domova v Broumově při předávání dárků, které jsme s Vaší pomocí
pro děti připravili a to v celkové hodnotě téměř 50 000,-Kč. Vánoce jsou svátky
klidu a míru, i proto jsme se rozhodli tento rok nerozsvěcet vánoční strom.
Myslíme si, že obec má mít pouze jeden strom, který má lidi spojovat a ne dva,
které lidi rozdělují.

Krásné Vánoce všem a možná někdy na shledanou

za VOX Radvanice z.s.
Roman Lindauer a Petra Spitzerová
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Jestřebí bouda
(osada Paseka - Radvanice)

pořádá

Řehákovy
vepřové hody
2. 12. - 4. 12. a 9. 12. - 11. 12. 2016
a navíc

Mikulášská zábava
Sobota 3. 12. 2016 od 18.00 hod.
➢ Pro Vaši dobrou náladu, zahraje DJ Andy
➢ Pro naše gurmány, vepřové hody budou k podání
➢ Kterému vepř příliš nevoní, ocení jídla ostatní

Informace, objednávky, místenky:
Martin Boháč, tel: 605 288 375 macabohy@seznam.cz
Míla Dubnová, tel: 739 502 235 m.dubnova@seznam.cz

SILVESTR 2016

kdy 31. 12. 2016 od 18.30 hodin
kde Pension Radvanice

v předprodeji za 499,-Kč
info na tel. 603 42 78 84
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY PRAKT. LÉKAŘE

Ve dnech 18. - 20. 1. 2017 - od středy do pátku nebudou
v provozu ordinace praktického lékaře.
V akutních případech navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.

MUDr . Ladislav Záveský
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SBĚR OBJEMNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od pátku 2. 12. do neděle 4. 12. budou po obci
rozmístěny kontejnery na objemný komunální
odpad.

Jednotlivá stanoviště kontejnerů:
- naproti bývalé poště (autobusová zastávka) Horní Radvanice
- Jáchymovské domy
- bývalá obecní kotelna, prostor za č.p. 173
- u místní základní školy směrem k sídlišti
- u kontejnerů na odpad na návsi ve Slavětíně
Kontejnery budou občanům k dispozici po celou dobu víkendu
Co do těchto kontejnerů patří:
- Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným
rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob,
jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o: nábytek,
koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové
a kovové obaly apod.

Co do těchto kontejnerů nepatří:
- Elektro spotřebiče (ledničky, pračky, televize atd.),
- Nebezpečný odpad (pneumatiky, autobaterie atd.)
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