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Informace z 33. zasedání zastupitelstva obce
První podovolenkové jednání se konalo na samém sklonku prázdnin ve
čtvrtek 31. srpna 2017.
Úvodním bodem programu byla informace o výsledcích hospodaření
obce Radvanice za 1. - 7. měsíc roku 2017. Starostou bylo sděleno, že od
počátku roku jsou příjmy obce 9.432.647,96 Kč, výdaje 5.315.113,67 Kč a financování
4.117.534,29 Kč. Bylo konstatováno, že obec hospodaří v souladu se schváleným
rozpočtem na rok 2017. Následovalo projednání rozpočtových opatření č. 7 a 8/2017
v souvislosti se stálým pohybem financí mezi paragrafy a položkami rozpočtu.
Celkem obsáhlý byl bod projednání zveřejnění záměrů prodeje/pronájmu pozemků
na základě podaných žádostí. V průběhu prázdnin se sešlo několik žádostí o odkoupení
obecních pozemků a bylo na zastupitelstvu rozhodnout, zda budou na jednotlivé pozemky
vyhlášeny záměry k jejich případnému prodeji/pronájmu. Po schválených záměrech budou
v následujících zasedáních projednány případné prodeje dotčených pozemků.
I bod různé opět obsahoval několik kumulovaných záležitostí. Zastupitelstvo obce:
- vzalo na vědomí informaci o výběrovém řízení na poskytnutí úvěru a zároveň bylo
schváleno přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 3.000.000 Kč v rámci projektu
„Poskytnutí úvěru k financování investic realizovaných obcí Radvanice v letech
2017-2018“, kde peněžité závazky vzniklé na základě podpisu smlouvy o úvěru nebudou
zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky, tj. pouze budoucími rozpočtovými příjmy
obce Radvanice,
- schválilo poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX Radvanice z.s. ve výši
4.000 Kč jako finanční podporu akce „Radvanická opona 2017 – divadelní představení“,
- neschválilo poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX Radvanice z.s. na akci
„White cup 2017 – 4. ročník“,
- schválilo poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro Důl Jan Šverma o.p.s., Měděný
důl Bohumír, ve výši 4.000 Kč jako finanční podporu akce „Jak se peklo probouzí aneb
jak se čerti za dětmi na zem chystají“,
- schválilo poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro Jestřábí jezdci o.s. ve výši
8.000 Kč jako finanční podporu akce „9. Jestřábí motopárty“.
Následovala diskuse, ve které se zastupitel Burdych dotazoval na objekt Kateřina II,
sjezd z křižovatky od nádraží ČD a umístění kontejneru na plasty ve Studénkách. Starosta
odpověděl, že objekt Kateřiny II je v majetku společnosti, která tento vydražila a má záměr
ho minimálně zakonzervovat k následnému využití. Vzhledem k závazkům (exekuce
původního majitele) mají nynější majitelé problém rozjet práce na objektu. Nic ovšem
nebrání jeho zabezpečení proti vstupu. Toto bude starosta s majiteli
Pokračování na str. 3.
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řešit. Sjezd od nádraží ČD je taktéž v řešení, kde krajský úřad akceptoval
myšlenku přesunu zastávky a točny autobusu v rámci návaznosti na
zastávku ČD. Kontejnery na plasty byly přidány do obce a ve Studénkách
bude sběr plastu i následně řešen velkou popelnicí. Další možností při
naplnění popelnice je plasty převézt do obce, např. při návštěvě obchodu. Je však
všeobecně zarážející, že se plasty stále ve velké míře nesešlapují. Tímto se sami
připravujeme o potřebný prostor v kontejnerech.

-

Závěr patřil informacím z úřadu, které se týkaly těchto záležitostí:
Informace o probíhající rekonstrukci družiny a jídelny. S novým školním rokem je
družina i jídelna v provozu. Zbývá dokončit venkovní práce.
Dětská hřiště byla po dobu prázdnin ponechána dětem ke hraní. Smlouva o dílo je již
podepsána a v nejbližší době dojde k oživení hřišť dalšími prvky.
Je pravděpodobné, že nedojde k revitalizaci sběrných míst. Doposud byla vyhlášena
2 řízení formou veřejné zakázky – bohužel bez jediného uchazeče.
Ukončení uzavírky ul. Petříkovická.
Proběhla kontrola z FÚ na plnění podmínek poskytnutí dotace, získaných již historicky
na domy č.p. 230 a 231 – kontrolou nebylo zjištěno porušení podmínek.
Přesun zastávky (viz. diskuse) je v jednání.
Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v okrsku Radvanice s volební místností na adrese Radvanice č.p. 160.
Tomáš Němec, starosta obce

SLAVĚTÍNSKÉ SETKÁNÍ
Ještě se ohlédněme za akcí, která proběhla před prázdninami. Je to již 2 roky, kdy se
za mnou zastavil slavětínský patriot pan Wilfried Rudolf a vyslovil myšlenku neformálního
setkání rodáků ze Slavětína. Tato myšlenka byla zrealizována hned v roce 2015
s pozitivním ohlasem. Koncem letošního května šlo již v pořadí o třetí setkání tohoto
druhu, takže tradice byla dodržena. Na hrázi rybníka ve Slavětíně se za krásného počasí
sešlo opět zhruba 85 rodáků a pamětníků, kde asi 30 z nich dorazilo z ciziny. Tradičně se
setkání neslo v přátelském duchu, kdy došlo hlavně na vzpomínky z již dávné historie.
Je velice potěšující pozorovat reakce ve tvářích při nečekaném setkání třeba i po 40
letech. Ze všech stran bylo toto setkání hodnoceno velmi pozitivně a všichni se těší na
příští červen 2018.
Tomáš Němec, starosta obce
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ROZŠÍŘENÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Během měsíce srpna došlo v naší obci
ke změnám ve sběrných místech a to
především zvýšením počtu sběrných nádob.
Jedná se především o produkt tříděného
odpadu s názvem plasty (pet lahve, plast
atd.) a potravinový karton (krabice od
mléka džusů atd.) barevné označení
kontejneru žlutá barva.
Toto navýšení jsme provedli na základě
dlouhodobějšího pozorování zmiňovaného
druhu odpadu, kdy často docházelo
k přeplňování popelnic a mnohokrát se již
od neděle (svoz je ve středu) povalovali
pytle a igelitky plné plastů kolem
přeplněných nádob, což nevypadalo zrovna
moc esteticky a vábně. Ve své podstatě tato
skutečnost naznačuje, že jako občani,
třídíme více a důkladněji, což jak jsem již
mnohokrát zmiňoval, šetří naše společné
obecní peníze a životní prostředí díky
výkupu a recyklaci tohoto druhu odpadu.
Bohužel je třeba ještě vše dovést
k úplné dokonalosti a to ve směru ukládání
tříděné odpadu do těchto sběrných
kontejnerů. Již mnohokrát jsme apelovali
na to, aby se tyto odpady sešlapávaly,
mačkaly a podobně deformovaly je potom
samozřejmostí, že takto objemově
zdeformovaného odpadu se do těchto
sběrných nádob vejde více. Je na
pováženou, když pak otevřete kontejner
a tam leží pět plastových obalů od většího
balení pracích prostředků, nějaký obal
od čtyřlitrového nápoje a půl kontejneru
o objemu 1 100 litrů je zaplněno. Přitom
stačí pouhá maličkost před vyhozením
Radvanický zpravodaj ŘÍJEN 2017

na tento obal šlápnout a zmenšit jeho
objem. To samé platí u papírových,
lepenkových krabic a v neposlední řadě
i plechovek především těch hliníkových,
kterou zdatnější člověk zdeformuje
pouhým zmáčknutím v dlani. Ušetříme
si tím i své nohy a čas, protože když tuto
deformaci odpadu provedete již doma,
nemusíte tak často běhat ke kontejnerům.
Další změnou, která byla provedena
v srpnu, bylo přemístění sběrných nádob
umístěných v Horních Radvanicích
u hlavní silnice na Trutnov do míst za pana
Mikysku, kde se k tomu v rámci opravy
komunikace do Horních Radvanic upravil
a vymezil prostor. Původní sběrné místo
bylo v bezprostřední blízkosti u hlavní
silnice, což bylo nepraktické jak pro
svozovou firmu, tak i pro uživatele.
Bohužel někomu se cesta ke kontejnerům
na tříděný odpad zkrátila, někomu naopak
prodloužila, ale jde zde především
o bezpečnost lidí.
Štefan Krajniak,
místostarosta obce
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.
Zámečníková Marie

84

Cicvárková Daniela

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

PODĚKOVÁNÍ KLUKŮM Z JSDH RADVANICE
Chtěl bych touto cestou poděkovat chlapcům z naší jednotky za bravůrně
provedenou práci při odstraňování následků větrné smrště, která se
přehnala dne 11. srpna 2017 přes naší lokalitu. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o více důležitých míst na přilehlých komunikacích, museli jsme vyjet
s oběma auty. Pilu máme bohužel jen jednu, tak kluci byli nuceni vzít si své
vlastní. Vše se nám
podařilo odstranit
s drobnou výpomocí
plošiny z HZS Trutnov
do 22h.

Petr Lukášek,

velitel JSDH
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ZPRÁVA PREVENTISTY OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám připomněl pár slov o prevenci v naší obci
a připomněl některé předpisy a opatření spojené se zimním obdobím.
Během letošního léta nebylo tolik suchých dní jako v minulém roce, ale v tomto období
je vždy větší nebezpečí požárů.
Ale i přesto jsme s preventistou SDH Lukášem Dufkou, prováděli kontroly dodržování
protipožárních opatření a předpisů. Během našich kontrol jsme se nesetkali s žádným
přestupkem, a za to bych chtěl všem občanům a chalupářům poděkovat.
Díky tomu nebyly v katastru obce žádné požáry.
Přírodní živly většinou naši obec obcházely, ale v srpnu si našla vichřice přeci jenom
cestu i k nám. I když škody nebyly tak obrovské, jako na jiných místech našeho kraje.
Přesto jsme se v pátek a sobotu zaměřovali na preventivní pochůzky pro zjištění závad
a nebezpečných situací. Byla zjištěna jen jedna závada na el. vedení, která byla nahlášena
na poruchy ČEZu.
Díky dobré práci našich hasičů, ve spolupráci s HZS a jinými sbory SDH, byly veškeré
spadané stromy během pátku a soboty odstraněny.
Při kontrolách bytového fondu došlo ke zlepšení v dodržování vyhlášky č.23/2008 Sb.
“O technických podmínkách požární ochrany staveb“, zejména k odstraňování předmětů
z chodeb. Na těchto chodbách nesmí být žádné předměty (botníky, skříně, květináče,
apod.).
Jistě jste si povšimli, že v ČR došlo k několika požárům v obytných domech, při kterých
se zjistily závady na stísněných prostorách chodeb. Na tuto problematiku budou pracovníci
HZS směřovat své kontroly.
Proto je potřeba dodržovat všechna opatření nařízené firmou BYTY s.r.o..
Dále nám dovolte připomenout na začátku topné sezony, že je nutné dodržovat vyhlášku
č. 34/2016 Sb. „O čištění, kontrole a revizi spalinové cesty“. Dle této vyhlášky je povinnost
provádět pravidelné čištění spalinové cesty a to nejméně 3x za rok při celoročním provozu
a 2x za rok při sezonním užívání, a to buďto sám nebo kominíkem.
1x za rok je povinnost provést kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou
v oboru kominictví a dobře schovat doklad o provedené kontrole.
Kdyby někdo potřeboval naši radu, není problém se na nás obrátit, rádi pomůžeme.
Před Vánocemi se ještě jednou ozveme a připomeneme zásady dodržování protipožárních
opatření v období Vánoc.
Milan Dufka, preventista obce
Radvanický zpravodaj ŘÍJEN 2017
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SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
V pondělí 4. září 2017 jsme na naší škole slavnostně přivítali
19 prvňáčků (10 prvňáčků z obce Jívka a 9 prvňáčků
z Radvanic). Slavnostní řeč a uvítání všech pronesl ředitel školy Mgr. Robert Hager.
Pozvání také přijal pan starosta obce Tomáš Němec, který všem popřál mnoho úspěchů
v novém školním roce.
Budoucí prvňáčky slavnostně uvedla paní učitelka z mateřské školy Alice Zachovalová,
Dis, která všem děti představila.
Po slavnostním uvítání se prvňáčci spolu se svými rodiči a prarodiči přesunuli do
1. třídy, kde jejich paní učitelka Mgr. Taťána Tomešová předala každému žáčkovi šerpu
a učebnice, které je budou provázet první třídou. Prvňáčci také dostali malý dárek od
Královéhradeckého kraje. První školní den byl krátký, přesto všichni odcházeli plni
nových zážitků.
Našim prvňáčkům přejeme jen mnoho radosti z nových objevů, hodně kamarádů
a trpělivé rodiče.
Mgr. Taťána Tomešová
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

!

Pozvánka na praktický seminář

Zdravá výživa (nejen) pro školáka
aneb Co je zdravé, nemusí být složité
a nedobré ☺
Lektor: Zuzana Trpáková

Termín a čas konání: středa 11. října 2017 od 16 hodin
Místo konání: ZŠ Radvanice
Uvidíte a uslyšíte, jak připravit jednoduchá, zdravá a chutná jídla, která pomůžou vašemu
školákovi (i vám) k udržení dobré tělesné i duševní kondice. Zjistíte, jak uzpůsobit stravu
podle ročních období, vhodné a nevhodné kombinace potravin nebo jak využít příznivých
účinků koření. Dozvíte se, co nám říkají naše chutě i to, čím nahradit nevhodné ingredience.
Získáte také tipy na přípravu svačinek.
Součástí setkání je ukázka přípravy a také ochutnávka jídel!
Zuzana Trpáková je absolventkou gymnázia a nástavby pro porodní asistentky s dlouholetou
praxí ve zdravotnictví. Dále studovala ájurvédu, jógu, masáže a výživové poradenství v ČR,
v Thajsku a Indii. Nyní už téměř 20 let vlastní a provozuje Ájurvédské centrum v Trutnově,
provádí denní lázně, detoxikaci těla, masáže a kosmetiku. Vede kurzy indicko-ájurvédské
kuchyně, ájurjógy, praktikuje celostní ájurvédskou medicínu.

Seminář byl podpořen z projektu Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Radvanice
(Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov, reg. číslo: CZ.
02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002069).
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ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V ALPÁCH
Na jaře loňského školního roku jsme ve Zpravodaji
informovali o záměru uskutečnit letos zahraniční poznávací
zájezd. Jelikož žáky a žákyně na druhém stupni čeká lyžařský výcvik, rozhodli jsme se
nabídnout jim možnost uspořádat tento výcvik nově, a to v rakouských (italských) Alpách.
Vše by proběhlo ve spolupráci se specializovanou a prověřenou cestovní kanceláří za
účasti našich pedagogů.
Mnohé základní a střední školy
takovéto akce nyní už běžně pořádají
v zahraničí a jelikož se snažíme jít
s dobou a sledujeme moderní trendy,
zkusíme zjistit, jakou odezvu a zájem
mezi žáky a jejich rodiči bude mít tato
„novinka“ v Radvanicích.
Lyžařský výcvik v této podobě zcela jistě získává o to více na své atraktivitě. Prostředí
alpských velehor, seznámení se s jinou zemí a její kulturou, dorozumění se v cizím jazyce,
návštěva míst, na která se někteří dostanou jen výjimečně. K tomu všemu zvládnutí
základních lyžařských dovedností individuálně dle schopností každého žáka, utužení
kamarádských vztahů a třídních kolektivů v krásné přírodě... Zkrátka alpská idylka :-)
Během září tedy začneme celou akci intenzivně plánovat, provedeme anketu ohledně
zjištění zájmu. V případě nižšího počtu zájemců je možné akci realizovat společně s jinou
ZŠ, eventuelně také nabídnout
volná místa dalším zájemcům (to
vše bude ještě upřesněno).
O dalším postupu a novinkách
Vás budeme na stránkách
Zpravodaje opět informovat.

Mgr. Pavel Hrubý
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POZVÁNKA NA TVOŘENÍ

ZŠ a MŠ Radvanice

Vás srdečně zve na dýňové tvoření /Halloween/
Kde:

v jídelně ZŠ

Kdy:

24. 10. 2017 v 15,00 hodin

Program: dlabání dýní, zdobení muffiny a výroba podzimních dekorací ze
slaného těsta.
S sebou: dýně z vlastní úrody
Děkujeme případným sponzorům za darování přebytečné úrody dýní.
Vstupné dobrovolné.
Pro vás a vaše děti je opět připraveno malé pohoštění.
Těšíme se na vás!
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TÁBOR NA JESTŘEBÍ BOUDĚ
Již tradičně se o prázdninách konal
letní tábor našeho turistického oddílu na
Jestřebí boudě v osadě Paseka. Celým
táborem nás provázela celotáborová hra
na téma Piráti.
Ve čtvrtek jsme se všichni sešli
v Radvanicích a vydali se na Jestřebí
boudu. Jako první překvapení pro nás
vedoucí postavili před chatou kapitánský
můstek. Po ubytování a seznámení se
s ostatními „spolupiráty“, si pro nás
vedoucí připravili scénku, ve které nám
představili, o co budeme celý tábor
bojovat. Museli jsme v soutěžích vyhrávat
jednotlivé části mapy a na konci tábora nás
slepená mapa dovedla k pokladu. Bojovali
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jsme čestně a týmové soutěže byly hodně
vyrovnané. Také jsme se vypravili na
opravdovou řeku do Pardubic. Výlet lodí
se soutěžním pirátským programem byl
super ☺ a plavba se nám moc líbila. Při
svých dobrodružstvích jsme poznali i lesy
Jestřebích hor. Největším zážitkem bylo
noční hlídání vlajky. Bohužel jsme ji nikdy
neuhlídali a vedoucí nám ji pokaždé
uloupili. Deset dní uteklo jako voda a nám
se vůbec nechtělo domů, i když jsme se
moc těšili na své blízké.
Od září na nás čekají nová
dobrodružství s naším turistickým oddílem
pod vedením Míly Dubnové a příští rok
další tábor.
TOM Loupežníci z Brend
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9. ROČNÍK “JESTŘÁBÍ MOTOPÁRTY”
Jak již bylo tradicí po osm let, tak i letos jsme pořádali již devátý
ročník „Jetřábí motopárty“. Letos nám nějak nevychází na naše akce
počasí, takže motopárty konaná v sobotu 2. září, nebyla výjimkou i
když nutno podotknout, že den před tím – pátek propršel celý od rána až do večera. Sobota
byla trochu přívětivější, i když byla zima, sprchlo trochu jen k večeru a i tak to stačilo na
to, aby to některé potencionální návštěvníky naší motorkářské akce odradilo, ale bohužel to
už tak při akcích pořádaných ve venkovním prostředí bývá. Osobně tvrdím, počasí je
osmdesát procent úspěšnosti akce pořádané pod širým nebem.
Ale i přes nepřízeň počasí s hrozbou deště na spanilou jízdu odjelo 43 motorek. Spanilá
jízda jako již tradičně vedla přes naši obec Radvanice – Chvaleč – Teplice a u Pavlišova
jsme měli zastávku na rozhledně, odkud je krásný výhled po okolí, jako bonus byla
zajištěna prohlídka nedaleko ležícího opevnění z druhé světové války, který parta nadšenců
z Moravy rekonstruuje. Po rekonstrukci, která je v počátcích, zde bude údajně pro
veřejnost zpřístupněno malé muzeum. Z této plánované zastávky jsme se vydali nazpět
do Radvanic a to přes Červený Kostelec – Rtyně – Malé Svatoňovice.
V Radvanicích jako již tradičně byly připraveny soutěže jak pro malé děti, tak i ve
večerních hodinách pro dospělé. Samozřejmostí je i večer plný dobré muziky, který nám
letos přinesly tři
hudební skupiny.
Od sedmi hodin
začala hrát skupina
„ROXOR“, která
svojí perfektní
muzikou z vlastní
tvorby, navodila
i přes chladné počasí,
krásnou atmosféru
sobotní večera.
Následně vystoupila
skupina, která rovněž
prezentuje svoji
tvorbu a to skupina „SALIERI“, kteří jsou pro Radvanice - dá se říci staří známí, již u nás
s velkým úspěchem vystupovali. Opět nezklamali, jejich vystoupení rozpohybovalo i ty
poslední váhavce a dokonce jsme slyšeli, v podání zpěváka Jirky Steklého – Nerwicka
novinky z jejich hudební dílny. No a jak se říká „dorážku“ tomu všemu dala poslední
skupina nám Radvaničákům, dobře známá kapela „VZ-Háčka“ s jejich stále krásnější jak
hlasem, tak i vizáží Nikol Bílá Chrenková, která s kapelou rozehrála a zazpívala skladby
od našich i zahraničních interpretů a skupin. V tu chvíli spousta lidí zapomněla na to, že je
chladno a kdybychom nebyli limitováni vyhláškou o nočním klidu, tančilo by se asi až do
rána. Dále je potřeba vyzdvihnout i mistra zvuku Jirku Gennerta,
Pokračování na str. 13.
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Pokračování ze str. 12.

kterého si chválily za jeho profesionalitu, jak vystupující kapely, tak
i posluchači.
Závěrem je třeba opět poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit svojí
účastí, jak na spanilé jízdě, tak večer na zábavě, letos velká pochvala patří lidem, kteří
prováděli přípravu, úklid a zajištění občerstvení (jídlo, pití, soutěže atd.), hlavně páteční
příprava, která probíhala za vydatného deště. Poděkování patří SDH Malé Svatoňovice
a SDH Markoušovice, kteří nám zapůjčili stany a hlavně je rovněž v tom pátečním dešti
stavěli. Poděkování rovněž patří všem sponzorům 9. ročníku „Jestřábí motopárty“, kteří
nás jako tradičně podpořili a bez nichž by to nemohlo být, takové jaké to bylo, proto tyto
sponzory vyzdvihuji jmenovitě: obec Radvanice, Gemec Union a.s., zámečnictví - Milan
Němeček, Topbike – Miloš Ježek, Autodíly na Polské, drogérie – Copák, potraviny –
Marcela Andresová, smíšené zboží – Marcela Krajniaková, AUTO Trutnov, s. r. o., Jana
Cinková - hospoda u Píšťalky.
Už dnes se těšíme na příští rok, kdy budeme mít jubileum a to v podobě desátého
ročníku. Těšte se s námi a zachovejte nám přízeň i na dalších akcích.
Akce v říjnu:
14. října Drakiáda pro děti a dospělé – sraz všech účastníků ve 14,00 hod u fotbalového
hřiště FK Baník Radvanice. Soutěž o nejvýše letícího draka o nejdéle letícího draka a o
nejoriginálnějšího draka. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí, bude
termín přeložen.
Štefan Krajniak, předseda motoklubu

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY PRAKT. LÉKAŘE

V pátek 27. října 2017 nebudou v provozu ordinace.
V případě potřeby navštivte odpovídající ordinaci v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.
MUDr . Ladislav Záveský
Radvanický zpravodaj ŘÍJEN 2017
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PŘÍPRAVKA BANÍKU DRTILA SVÉ SOUPEŘE!
2. září přípravka zahájila na domácím hřišti svoji soutěž. V prvním
zápase se utkala s celkem St. Buky /Pilníkov. Baník nastoupil pod vedením
kapitána A. Binka a v brance s novou jedničkou D. Zámečníkem, obrana
Císařovský D., Spitzerová A., útočníci Kult Š., Krajniak, M., Chmelík J.,
Kopecký B., Sucharda A., Efenberk L. Soupeř chvíli vzdoroval, ale dravost
a bojovnost celého mužstva a zvláště Martina Krajniaka, který jako tradičně soupeři nic
nedal zadarmo. Konečný stav zápasu se zastavil na skóre 12 : 3. Dobrý a příjemný začátek.
Druhým soupeřem našich borců byla již tradičně obávaná Bílá Třemešná. Vše rozjel
kapitán Antonín Binek a nenechal nikoho z přítomných na pochybách, že body nezůstanou
doma. Své střelecké dovednosti předvedl Šimon Kult. Opět zářil svojí příkladnou
bojovností Martin Krajniak a svými zákroky Darek Zámečník vše jistil. Skóre zápasu se
zastavilo na 9 : 4 a tím bylo jasné, že 6 bodů zůstává na Baníku! VŠEM VELKÝ DÍK ZA
PŘEDVEDENÝ VÝKON!!
Sportu zdar a Radvanickému fotbalu zvláště.

Okresní přebor st. přípravky podzim 2017
neděle 8. října 9:00 Rudník - Radvanice - Dvůr Králové, hrajeme v Rudníku
sobota 14. října 9:00 Horní Maršov - Lánov - Radvanice, hrajeme v H. Maršově
neděle 22. října 10:00 Radvanice - Horní Maršov - Lánov - S. Buky/Pilníkov - Horní
Maršov, hrajeme v Radvanicích
sobota 28. října 10:00 Lánov - Radvanice - Horní Maršov - Bílá Třemešná - Horní
Maršov, hrajeme v Lánově

Okresní soutěž 3. třídy muži podzim 2017
sobota 7. října 13:00 Radvanice - Kuks
neděle 15. října 16:00 Libeč - Radvanice
sobota 21. října 12:30 Svoboda - Radvanice
sobota 28. října 11:30 Radvanice - Lampertice
sobota 4. listopadu 11:00 Radvanice - Libeč
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POZVÁNKA DO DOLU BOHUMÍR
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