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Obecní úřad

Informace ze 40. zasedání
zastupitelstva obce

Ve čtvrtek 25.08. se konalo již 40.

ze SFŽP v souvislosti s přidělenou dotací ve výši 654.211,91 Kč
na akci „Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v katastru obce Radvanice“.
Podpisem smlouvy pověřuje
starostu obce.

zasedání zastupitelstva obce na kterém byly projednány a schváleny
tyto body:
•

výsledky hospodaření obce
Radvanice za 1.- 7. měsíc roku
2022. Obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem
na rok 2022.

Následoval jako již tradičně bod
různé, kde zastupitelstvo projednalo a schválilo:

•

rozpočtové opatření č. 5/2022,
•
kde se příjmy včetně financování a výdaje zvyšují o 35.090 Kč.

•

usnesení č. 1/40/2022 v tomto znění: „Zastupitelstvo obce
Radvanice vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Radvanice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství“.

•

•

-usnesení č. 2/40/2022 v tomto znění: „Zastupitelstvo obce
Radvanice schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí podpory
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smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-122024871/SOBS VB/1. Smlouva
bude uzavřena s ČEZ Distribuce a.s.

A

krátkodobý pronájem části pozemku p.č. 1032 v k.ú. Radvanice v Č. a pódia (v případně nepřízně počasí vnitřních prostor
haly) za dohodnutou cenu 1 Kč
+ energie pro Jestřábí jezdce
o.s. v době od 02.09. do 04.09.

D

Pozemek bude využit pro pořádání veřejně přístupné akce.
•

poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro Jestřábí jezdce Radvanice z.s. ve výši
15.000 Kč jako finanční podporu při akci „Jestřábí motopárty“.

•

proběhlo veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu
obce Radvanice,

•

bude doplněn a projednán plán
financování obnovy vodovodu
a kanalizace,
proběhly opravy kanálů a komunikací za zhruba
200.000 Kč,

•

Posledním bodem jednání byla
zpráva o činnosti obecního úřadu:
•
•

•

•

do oprav a modernizace ČOV
bylo letos již investováno
750.000 Kč a čistička je plně
funkční, bude řešena příprava
projektu sanace nádrže,
bývalá hala čistička důlních
vod získala kolaudační souhlas
s užíváním stavby jako víceúčelový objekt pro spolkovou činnost v oblasti sportu, kultury
a společenského života v obci,
byly zahájeny práce na opravách chodníků v sídlišti, součástí bude umístění 8 ks nového osvětlení,

s dodávkou materiálu budou
postupně vyměněny osvětlovací tělesa veřejného osvětlení
za úsporná,

•

ve spolupráci s SOJH byly získány pasporty kanalizace a vodovodu,

•

probíhá oprava pěnové izolace
na středisku a penzionu,

•

dojde ke schůzce s památkáři a projektantem v souvislosti
s opravou hřbitovní zdi.

Tomáš Němec
starosta obce
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Zpráva o volebním období
2018 – 2022

V

Datum 23. – 24. září 2022 byl prezi-

další – po nás potopa. Dopředu jsme
věděli o úkolech a složitostech, které nové zastupitelstvo čekají. Přesto jsme do toho šli. Bylo to o očekávání a důvěře vás voličů a proto by
nás hanba fackovala a svědomí nedalo klidu.

dentem republiky určen jako termín
voleb do zastupitelstev obcí. Tato
skutečnost naznačuje, že se blíží
konec volebního období a tím i právo vás občanů nominovat nových
9 zastupitelů. Čtyři roky ve vedení
obce stávajícího zastupitelstva jsou Hned v úvodu volebního období nás
minulostí, tudíž se nabízí alespoň čekal těžký úkol – jednání o prodekrátce bilancovat.
ji bytových jednotek č.p. 230 a 231
do vlastnictví nájemníků. Bohužel
Mohu ze své zkušenosti říci, že to se tato kauza protáhla, jelikož bylo
byly další čtyři roky, kdy v podstatě nutné získat stanoviska ministerkaždý den je novým překvapením. stev a mít tak podklady pro složité
Když jsem hodnotil předchozí ob- rozhodnutí, které bylo takřka predobí, psal jsem o něm jako o období cedentní pro celou republiku. Do
spojeném s nástupem do neznámé dnes mi volají zástupci měst a žáfunkce, která obnáší nepředstavi- dají informace. Jednání zastupiteltelné a diametrální záležitosti. Dnes stev byla velmi náročná a většinou
už vím, že vše ukáže až praxe a jed- nepříjemná, jelikož se nervozita
notlivé problémy je potřeba ucho- stupňovala. Zastupitelstvo však mupit, naučit se je a s rozumem řešit. selo postupovat zákonně a museNěkteré záležitosti jdou již jedno- lo pro své rozhodnutí mít jasné stadušeji, ale ty ostatní (především ty novisko, přeci jenom šlo o zjišťování
birokratické) ubírají spoustu nad- skutečností za 20 let zpátky. Byla to
šení a hlavně času tolik potřebného velká úleva jak pro nás zastupitele,
pro vlastní práci.
tak i pro občany, když tato záležitost byla jednou pro vždy vyřešena,
Pokud se mám vrátit k minulým vol- hlavně ke spokojenosti všech nábám, tak musím ještě jednou podě- jemníků.
kovat za důvěru, kterou jsme získali vyslovením podpory vhozením Souběžně se pracovalo na dalších
vašich hlasů do volební urny. Ano, záležitostech. Co se týká vodovodu
bylo by jednoduché zalézt do uli- a kanalizace, tak správa tohoto zaty a říci si, zkusili jsme to a už ne- řízení zůstala beze změn a VODAchceme řešit problémy ať si je řeší
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-RA s.r.o. po celé období prováděla údržbu svěřeného majetku, řešila
opravy havárií a podílela se na údržbě veřejných prostranství. Praktické
zkušenosti z prvního volebního období nám ukázaly, že je potřeba modernizovat a obnovovat jak vodovodní řad, tak kanalizaci, prioritně
ČOV. Ta, jak jsme zjistili, vlastně dožívá a pokud ji nebudeme řešit, budeme mít obrovský problém. Byla
zpracována studie modernizace
ČOV a obec se vydala cestou postupných kroků, které na sebe navazují. V roce 2019 byl upraven nátok
včetně hrubého a jemného přečištění, byly osazeny mechanické česle v celkové hodnotě cca 1.150.000
Kč bez DPH. V roce 2020 bylo vyměněno zábradlí a kladkostroj
za 105.000 Kč bez DPH, v 2021 přeložka v kolonce a dopojení 3 RD
za 300.000 Kč bez DPH. Počátkem
roku 2022 byla pořízena 2 dmychadla, kde byla plánována změna
procesu v aktivační nádrži z čeření
na úspornější provzdušňování právě dmychadly. Vše urychlila závada
obou čeřidel a tak došlo ke zprovoznění nového systému. Dodala a zapojila se telemetrie kyslíkové sondy
a tím došlo i k dálkovému sledování
provozu ČOV. Tato investice doposud stála zhruba 750.000 Kč a určitě to není poslední finanční injekce do provozu. Nyní se zpracovává
projekt sanace aktivační nádrže
a s tím i spojený rozpočet. Do sanované nádrže se následně přesune
již získaná moderní a úsporná technologie a toto by mělo být poslední fází modernizace ČOV. Co se týká

pitné vody, i zde probíhají práce vesměs spojené s údržbou zařízení a opravou havárií. Do čerpací stanice ve Vápence byla pořízena
nová, úspornější čerpadla a došlo
k přeložce řadu v křižovatce směr
hasičská zbrojnice. V plánu do budoucna je nutnost přeložky cca 300
m řadu u Hrůzáku a sanace nádrže ve Vápence. Ani BYTY Radvanice s.r.o. nezůstávají pozadu a veškeré finance investují do modernizace
bytového fondu. Tyto údaje si každý
může zjistit ze zápisů valných hromad a závěrečných účtů. Je potěšující, že je v Radvanicích stále zájem o byty a to i z řad mladých lidí,
kteří čekají v pořadnících na jejich
přidělení. Oproti tomu je ten fakt,
že se většinou opouští bytové jednotky staré 40 – 50 let, které se musí
kompletně zrekonstruovat. Částky
se dají počítat ve statisících na každou jednotku a tak je složité mít
byt hned připravený. Určitě je v plánu urychlit rekonstrukci neobsazených bytů a pokračovat v modernizaci celých paneláků, jako např. č.p.
173 a 174, kde došlo k obnově rozvodů a sítí a v č.p. 175 k revizi odpadů z důvodu zatápění suterénu.
Obec zainvestovala z vlastních prostředků opravu střechy na č.p. 176
za 1.830.000 bez DPH a obnovu vnější hydroizolace č.p. 175 za 1.330.000
bez DPH. Takovou celkem reálnou
vizí do budoucna je oprava a změna vzhledu fasád na Jachymovských
domech.

A

ZŠ a MŠ je velmi důležitou součástí
obce a tudíž je prioritou ji podporo-
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vat. Jakožto příspěvková organizace má škola trvalý roční příspěvek
od obce schválený rozpočtem ve výši
1.800.000 Kč. Je velmi potěšující,
že si škola dokáže zajistit z různých
zdrojů nabízené dotace. Takto byla
modernizována např. multimediální učebna, toalety, realizován bezbariérový přístup, kuchyňka v MŠ,
šicí dílna v ZŠ a financování asistentů výuky. Škola má letos v plánu
podat žádost o dotaci na venkovní
učebnu, což je moderním trendem
současné doby. Za veškerou aktivitu
byl v roce 2020 ve vzájemné spolupráci vydán Almanach, který se stal
součástí předchozí publikace o ZŠ,
vydané o 2 roky dříve. V MŠ nám
fungují 2 oddělení, což je náročnější
na personální obsazení, ale je snaha
předejít situaci, kdy rodiče museli
vozit děti do jiných obcí. Ve školce
bylo proto investováno do 2. oddělní přebudováním sociálních zařízení a výměně radiátorů za úspornější
v částce cca 350.000 Kč. K problému s kurty se již vracet nebudu, ten
je vyřešen. Těsně před dokončením
je modernizace víceúčelového hřiště, které bude sloužit jak škole, tak
i široké veřejnosti. Revitalizace byla
zahájena v loňském roce a celkové
náklady jsou 4.600.000 Kč, kde získaná dotace činí 3.200.000 Kč. Škola
ještě potřebuje nový vstupní prostor
a rekonstrukci si zaslouží i tělocvična. Toto jsou další plány do budoucna. Ve fázi příprav je projektová dokumentace na opravu tělocvičny
a celého vstupu do školy. Je potřeba se vydat formou úspor, tzn. zateplení a rekuperace. Škola nezao-

stává, ba naopak ve srovnání s celým
okresem mohu konstatovat, že spíše
svým progresem je nadstandartním
zařízením.
Zajisté nejsem schopen popsat celé
dění za období 4 let, ale jsou zde
další záležitosti, které nelze opomenout. Jsem velice rád, že impuls
na opravu komunikace do Slavětína vzešel a oprava byla realizována.
Určitě by nebylo v možnostech obce
silnici pojmout do vlastnictví a poté
ji udržovat. Podobná situace nastala s kaplí ve Slavětíně a zde je vzácný příklad toho, když má někdo cíl,
snahu a předsevzetí něco dokázat
a zanechat po sobě významnou stopu. Ještě jednou děkuji manželům
Kasperovým. Ve Slavětíně se nám
podařilo zkulturnit náměstíčko
kontejnerovým stáním a hlavně důstojně oslavit výročí 500 let od první
zmínky vydáním nové knihy autora R. Reila. A plány? Určitě dotvořit vzhled náměstíčka a hlavně řešit komunikaci v rámci zastavěného
území směrem na Paseky, kde vizí je
obě osady propojit a zajistit tak kvalitní přístup na Brendy.
Různých plánů a představ je spousta a jsem rád, že jste se i vy spoluobčané zapojili do aktualizace strategie rozvoje obce, která je důležitým
dokumentem nejen pro získávání
dotací, ale hlavně s vaší spoluúčastí
hodnotným materiálem pro budoucí směřování potřeb a nutností obce.
Průběžně došlo k vydání několika
obecně závazných vyhlášek, konkrétně o systému odpadového hos-
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N

podářství, nočním klidu a dále také
o místních poplatcích z pobytu, užití veřejného prostranství, z odpadů
a psů. Dále byly vytvořeny pasporty komunikací, veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace a hřbitova.
Byly schváleny pozemkové úpravy
obou katastrů, které se rozeběhnou
na podzim letošního roku a předpokladem je obnova některých polních
komunikací či vodních zdrojů mimo
zastavěné území. Hlavním důvodem
však jsou majetková narovnání a řešení přístupů na pozemky vlastníků. V loňském roce byl zahájen proces změny územního plánu, který je
před schválením. Iniciátorem byla
obec, která do změny zapracovala 2
lokality pro výstavbu zhruba 20 rodinných domů.

vážnost situace. Práce však nemohla
být přerušena a provoz úřadu musel být zajištěn i přes drobné personální změny. Situace se podepsala
na celém systému a vše se zastavilo. Psal jsem několik článků, že dodnes řešíme problémy s odloženými investicemi, které nebylo možné
realizovat. Nebyla zasedání zastupitelstev, o přidělení dotace se na ministerstvech rozhodovalo i 9 měsíců,
alokace dotací byly sníženy, daňové
příjmy byly kráceny, nastaly turbulentní změny cen materiálů, nikdo
se nepřihlásil do výběrových řízení, atp. Jelikož jsme však hospodařili
úsporně a všechny úvěry jsou splaceny, má obec dostatečnou finanční rezervu na vlastní investice. Jsem
tedy rád, že zastupitelstvo neotálelo a rozhodlo se realizovat některé
akce z vlastních zdrojů. Příkladem
je oprava chodníků za 4.300.000
Kč bez DPH, která je konkrétní fází
slibované revitalizace sídliště, která investičně dosáhne k 25 mil. Kč.
Do budoucna v sídlišti vzniknou
zcela nové chodníky osvětlené novým veřejným osvětlením, kontejnerová stání a dojde k navýšení kapacity parkovacích míst.

Dost značným zásahem do plánů
a řízení obce byla pandemie Sars
Covid 19, na kterou bohužel navazuje současná krize spojená s válkou.
Období pandemie přeťalo veškerou
činnost i plány a následky této situace se řeší doposud. Bylo napsáno
mnoho, pojďme raději na toto temné
období zapomenout. Jednu zmínku si však neodpustím a rád bych
připomenul pro mě důležité zjištění. Tím byla znovu nalezená ochota
lidí pomoci, zapojit se do problému
a oprášilo se i několik pozitivních
lidských vlastností. Stát v počátcích
tápal a pomoci jsme si museli sami.
Bylo jen na nás, jak si vše seženeme, nakoupíme, ušijeme a zorganizujeme tak, abychom vám pomohli s ochranou. Za toto ještě jednou
díky vám všem, kteří jste pochopili

Ještě zde musím zmínit získání dopravního automobilu SDH pro potřeby obce v rámci krizových řízení za cca 1.400.000 Kč. Pro hasiče
byla také získána převodem z útvaru CAS Tatra 815, 9 ks zásahových
helem a zakoupeny 2 dýchací přístroje. V rámci úspor byla celá hasičská zbrojnice osazena novými
okny za 185.000 Kč bez DPH. Pro
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účely údržby veřejných prostranství
byl zakoupen traktor, mulč, radlice
a sypač za 1.400.000 Kč, který se stal
velkým pomocníkem při sekání
a zimní údržbě chodníků. Na penzionu došlo k opravě podezdívky haly,
rekonstrukci společné koupelny,
opravě výtahu a střechy. Byl vybudován chodník od Jachymovských
domů a z dotačních prostředků
proběhla rekonstrukce válečných
hrobů na místním hřbitově. Horní Radvanice těší nově penetrovaná
komunikace a věžní hodiny na kapli
bude v brzké době ovládat elektronika. V současnosti probíhá realizace dotačního titulu na výměnu
osvětlovacích těles, kde při investici
1.300.000 Kč bylo získáno 650.000
Kč a cílem je úspora energie a možnost celonočního svícení.

sovaného materiálu obecní pódium
a je tak položen základ pro venkovní amfiteátr a vlastně i sportovní
a společensko-kulturní místo.
Nutnou investicí do příštího roku
je již projekčně připravená oprava
komunikace včetně mostu u Majky. Tato akce má stavební povolení
a nezbývá, než ji realizovat. V přípravné fázi je dost komplikovaná
oprava hřbitovní zdi, která je kulturní památkou. O dalších potřebných záležitostech by se dalo ještě
dlouho psát, nikdy totiž nebude hotovo a stále je co zdokonalovat. Celou práci zastupitelstva za uplynulé
volební období jsem se snažil popsat
v několika větách, které jsem čerpal ze svých poznatků a ze zápisů
ze zasedání, kde tradičně podávám
zprávy o činnosti úřadu. Zápisy jsou
stále k dispozici na stránkách obce
Nutno také zmínit, že konečně do- a máte možnost je zpětně číst.
šlo po neskutečných 10 letech a nespočtu jednání u různých institucí Pro srovnání předkládám přehled
k převodu majetku ve správě teh- hospodaření obce tabulkou ze zádejšího PKÚ s.p. do majetku obce. věrečných účtů, kde jsou jasné příJedná se zhruba o 35 ha pozemků jmy, výdaje, rezervy a získané dotabývalé haldy, rybník a objekt čistič- ce. Z těchto údajů lze zjistit, že obec
ky důlních vod. Ta je od srpna 2022 hospodaří zdravě a má prostředky
kolaudačním rozhodnutím schvá- na investice či na případné pokrytí
lena pro veřejné užívání. Za tou- poklesu daňových příjmů.
to halou vzniklo svépomocí z repaRozpočet

příjmy

výdaje

financování

dotace

2018

19.813.306,84 Kč

14.279.601,35 Kč

5.533.705,49 Kč

3.028.092 Kč

2019

19.870.661,97 Kč

14.796.721,13 Kč

5.073.940,78 Kč

559.619 Kč

2020

19.870.661,97 Kč

17.769.171,05 Kč

5.942.042,23 Kč

4.049.775 Kč

2021

23.256.099,86 Kč

18.969.512,13 Kč

4.286.587,73 Kč

1.946.965 Kč

2022

19.679.910,00 Kč

19.679.910,00 Kč
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I

Závěrem mi dovolte na tomto místě
vyslovit poděkování za skvělou práci
stávajícímu zastupitelstvu. Bez kvalitní podpory, konstruktivní diskuse
a porozumění při řešení situací by
veškeré úsilí bylo marné. Jsem rád
za zdravý rozum a chápající apolitické partnery. Práce to většinou
není vděčná a se slovy díků od lidí
se člověk potká jen zřídka. Bohužel
se obecní politika dostává do stádia,
že tuto nevděčnou a vlastně i dobrovolnou činnost nebude chtít nikdo dělat. Proto se zamyslete vy,
kteří máte plná ústa vlastních hypo-

téz, nebo problémy řešíte anonymě
na sociálních sítích, jak se k situaci postavit čelem. Jako starosta jsem
se snažil dobré návrhy realizovat
a řešit. O těch ostatních mohu jen
polemizovat. Srážka s hlupákem
však většinou bere vítr z plachet.
Tudíž přeji novému vedení obce
práci bez hlupáků, vítr do plachet
a hodně zdaru při řešení konstruktivních potřeb nás občanů.

Tomáš Němec
starosta obce

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

Říjen
Poliačková Hedvika
65 let

Bednář Pavel
70 let

Reilová Růžena
80 let

Posltová Anna
70 let

Havlíková Věra
83 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ZŠ a MŠ Radvanice
Letos naše škola přivítala
devět prvňáčků.

Ve čtvrtek 01. 09.

a dárkové tašky, které jim věnoval
jsme zahájili Královéhradecký kraj.
nový školní rok 2022/2023.
Všem přejeme mnoho úspěchů
Zvláště slavnostní byl tento den ve školních lavicích a spoustu zážitpro nové prvňáčky. Letos jich naše ků s jejich kamarády. Rodičům přeškola přivítala devět.
jeme dostatek trpělivosti, důslednosti a mnoho radosti z úspěchů
V doprovodu rodičů, prarodi- jejich dětí.
čů, slavnostně ustrojení i naladění se sešli v 1. třídě, byli pasováHana Bitnarová
ni na školáky, dostali pamětní listy
třídní učitelka
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C

Naši šesťáci jeli na adaptační kurz
do Janských Lázní

Noví

šesťáci jsou již pár dní
na druhém stupni. Je to pro ně velká
věc! Aby si lépe zvykli na to, že budou muset být více samostatní, rozhodli jsme se, že pojedou společně
s novou paní učitelkou na adaptační
kurz do Janských Lázní. Chata Grácie nám poskytla skvělé zázemí. Nejen, že jsme se všichni lépe poznali,
také jsme měli čas na to, abychom
se něco nového přiučili. O sobě
i o Krkonoších. Z Horské služby
k nám přijel pan Nekvinda, který dětem přiblížil svoji práci, rozpovídal
se o bezpečnosti na horách. Dozvěděli jsme se, jak se máme na horách
chovat, abychom nikomu neublížili
a aby nikdo neublížil nám. Nechyběla ani přednáška o první pomoci.

Přidala se k nám i paní učitelka Pavla
a asistentka Terezie. Děti si společně upekly perník a udělaly palačinky. Boloňské špagety všem chutnaly.
Poznali jsme více Janské Lázně, prošli kolonádu, nakoupili pár sladkostí
a šli se vyřádit na workoutové hřiště. Túra nás dost zmohla. Večer nás
přijel navštívit pan ředitel a společně jsme si uvědomili, jak se máme
ve škole fajn. Stezku korunami stromů navštívíme příště, program byl
tak nabitý, že jsme ji projít nestihli,
jen jsme si jí pořádně obešli. Všichni se těšíme na další výlety. Radvanická škola je prostě super! Všichni
jsme si to po výletě uvědomili.
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Lucie Buková
třídní učitelka

E

Letošní třetí ročník
kotlíkového guláše
ovládl místní tým Jirka a Leoš

Zdravíme spoluobčany!

tanti. Po vyhlášení všech kategorií
proběhla tombola o velmi zajímavé ceny. A poté již volná zábava s živou kapelou a tancem mezi kapkami deště. Letošní ročník navštívilo
přes 320 soutěžících a diváků. Moc
všem děkujeme a už teď pracujeme
na dalším ročníku.

Tak je za námi třetí ročník kotlíkových gulášů, plný zábavy, dobrého jídla, pití a také muziky. Na letošním ročníku se o nejlepší guláš
utkalo 20 soutěžních týmů z blízkého, ale i vzdáleného okolí. Porota složena z profíků měla dost práce
vybrat toho nejlepšího, ale podařilo se to a absolutním vítězem se stal
místní tým Jirka a Leoš, lonští debu-

FREE BIKER RADVANICE
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Venkovský lékař
Omezení ordinační doby říjen 2022
V pátek 06.10. nebudou v provozu
naše ordinace v Radvanicích a Tep- Omezení ordinační doby naleznete
licích nad Metují.
na www.venkovskylekar.cz
V případě akutního zdravotního MUDr. Ladislav Záveský
problému navštivte odpovídající
ambulanci v nemocnici.

Zubní pohotovost říjen 2022
oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.

datum služby
říjen 2022

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

01. - 02. 10.

MUDr. Irena Millerová

Nám. Karla Čapka 147,
Malé Svatoňovice

499 886 384

08. – 09. 10.

MUDr. Věra Holubcová

Polská 91/14, Trutnov

499 879 116

15. - 16. 10.

Zubní ordinace
Janské Lázně s.r.o.

Černohorská 85,
Janské Lázně

731 732 177

22. – 23. 10.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212, Trutnov

737 020 017

28. 10.

ZDRAVÝ ÚSMĚV TU
s.r.o.

Polská 367, Trutnov

703 352 799

29. – 30. 10.

ZAPA stomatologie s.r.o.

Polská 367, Trutnov

499 818 003
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ZS$ a MS$ Radvanice vá s srdeč ně zve
na

Podzimní tvoření

25. ř ıj́ na ve š kolnı́ jı́delně od 15,30 hodin
Př ipravené jsou drobné podzimnı́ dekorace.
Vstupné dobrovolné .
Vı́tá me, pokud se s ná mi chcete rozdě lit o vypě stované př ebytky dý nı́ – pomů ž e ná m to
vyzdobit prostory š koly. Dě kujeme.
Na tvoř enı́ s vaš imi dě tmi se tě šı́ Julka, Lada a S$ J
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TFA liga
Královehradeckého kraje
pořádá

SCHODY PRO
Ondru a Toma

KDY: 28. 10. 2022
KDE: rozhledna Chlum u Hradce Králové
Kategorie:
Dorostenky
Dorostenci
Hasičky
Hasiči
Ženy open
Muži open

Časový harmonogram:

Prezence: 9:15 - 9:45
Start 1. závodníka: 10:00
Vyhlášení: cca 15:00
Startovné: od 100Kč výše

Výtěžek akce poputuje Ondrovi Duškovi a Tomovi Ondráčkovi na
pomůcky, které výrazně zkvalitní jejich život
Přihlašovat se můžete na: http://pozarnisport.hasicovo.cz/races/142
Více informací naleznete na FB události Schody pro Ondru a Toma
nebo na FB TFA liga Královehradeckého kraje
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