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Informace z 25. zasedání zastupitelstva obce
V samém závěru roku se ve čtvrtek 15. 12. 2016 uskutečnilo v pořadí 26. zasedání
zastupitelstva obce, poslední v roce 2016.
Opět bylo nutné projednat několik důležitých bodů. Tím nejpodstatnějším bylo
projednání předloženého návrhu rozpočtu obce pro rok 2017. Rozpočet pro letošní rok
počítá s vyššími příjmy oproti loňsku, kde je i letos předpoklad zlepšeného zisku ze státem
vybraných daní. Proti tomu jsou výdaje, kde se vychází ze známých zkušeností, do kterých
jsou průběžně zapracovány aktuální nutnosti. Na základě doporučení předsedy finančního
výboru byl rozpočet obce Radvanice na rok 2017 schválen jako přebytkový, kde se
počítá s příjmy 14.971.700 Kč, výdaji 14.278.700 Kč a financováním 693.000 Kč.
Následovalo projednání rozpočtového opatření, plánu jednání zastupitelstva obce
na I. pololetí 2017 a projednání prodeje obecního pozemku do vlastnictví fyzické osoby.
Obecně závazná vyhláška o rušení nočního klidu je nutností a byla schválena
jednohlasně. V této vyhlášce bylo nutné specifikovat akce, které by mohly rušit stanovenou
dobu nočního klidu. Tyto akce budou následně anoncovány na vývěskách.
V tradičním bodě různé byly projednány:
- plán investic v roce 2017 (Některé akce jsou závislé získáním dotací, o které obec
zažádala. V případě nezískání dotací budou řešeny ostatní, taktéž nutné akce),
- podání žádosti o dotaci na opravu střechy na školní jídelně a družině (Je zpracován
celkový projekt „Stavební úpravy a energeticky úsporná opatření školní jídelny a
družiny v Radvanicích“. Součástí projektu je i oprava střechy, která není z OPŽP
dotačně uznatelná. Vzhledem k vysokým nákladům bude zažádáno o dotaci z jiného
programu, a to z POV KHK ),
- podání žádosti o dotaci na dětská hřiště (Po loňském neúspěchu je vysoká šance dotaci
získat v roce letošním. Byla podána žádost na MMR o dotaci na obnovu dětských hřišť
v obci),
- schválení mimořádného příspěvku na servisní činnost povodňových hlásičů ve výši
16.931,- Kč. (Jako vloni se jedná o činnost v souvislosti s protipovodňovými opatřeními
v obci, např. servisní činnost, provoz serveru, aktualizace povodňových plánů, atp.),
- přidělení dotace a projednání schválení veřejnoprávní smlouvy s FK Baník Radvanice
v Č. z.s. (Jedná se o individuální dotaci spolku dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, kde zastupitelstvo jako v jiných letech schválilo přidělení
dotace z rozpočtu obce Radvanice pro FK Baník Radvanice v Č. ve
Pokračování na str. 3.
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výši 111.500 Kč jako podporu spolku při výchově a práci s mládeží),
-

přidělení dotace a projednání schválení veřejnoprávní smlouvy s SDH Radvanice,
pobočný spolek. (I v tomto případě se jedná se o individuální dotaci spolku dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde zastupitelstvo jako v jiných letech
schválilo přidělení dotace z rozpočtu obce Radvanice SDH Radvanice v Č. ve výši
50.000 Kč jako podporu spolku při výchově a práci s mládeží.)

Diskuse při tomto jednání neproběhla.
Posledním bodem byla starostova zpráva o činnosti úřadu obce. Informace se
dotýkaly:
- vyúčtování opravy silnice na MMR a KHK (vzhledem ke snížení celkových nákladů byla
vyčíslena vratka),
- vyúčtování opravy hasičské Tatry na KHK, vyúčtování opravy střechy DPS na KHK,
dílčí vyúčtování sběrných míst a podpory SDH obě na KHK,
- schůzka s ČEZ Teplárna Poříčí – prozatím dodávka beze změn,
- dokončení trestu OPP,
- jednání svazku SOJH dne 13. 12. 2016 v Jívce, zápis na stránkách svazku,
- schůzka se spolky nad plánem akcí 2017,
- přijetí darů škole (Hobexa 10.000 + občané 18.300),
- diakonie, poděkování za sbírku potřebným,
v samém závěru došlo k poděkování za uplynulý rok a přání do roku následujícího.
Tomáš Němec, starosta obce

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2017
Vraťme se do roku 2016, do kterého si obec připravila několik projektů v souvislosti se
strategií rozvoje obce a ve spolupráci s dotační firmou, která již v roce 2015
spolupracovala na dostavbě komunikace v lokalitě A23. Právě v loňském roce byly
realizovány:
- oprava střechy na DPS (náklady 960.000 Kč bez DPH, dotace KHK 400.000 Kč a
spoluúčast obce 560.000 Kč),
- oprava místní komunikace do lokality Studénka (náklady sníženy na 1.840.000 Kč
s DPH, dotace MMR 760.000 Kč a KHK 340.000 Kč a se spoluúčastí obce 740.000
Kč byly dokončeny obě etapy najednou),

Pokračování na str. 4.
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- rekonstrukce CAS 32 Tatra 148 (náklady 200.000 Kč, dotace KHK 110.000 Kč a
spoluúčast obce 90.000 Kč).
V roce 2016 bylo zároveň zažádáno o dotaci z MMR na výstavbu dětských hřišť – zde
nebyla dotace přidělena (hřiště bylo oživeno několika prvky za 50.000 Kč bez DPH).
Dále jsme byli úspěšní při získání dotace na revitalizaci sběrných míst v obci (zde byla
získána z KHK dotace 185.000 Kč). Tento projekt se přesouvá do letošního roku, kde bude
následovat vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu. Doufáme ve snížení rozpočtu oproti
URSo cenám.
Se závěrem roku bylo schváleno podání žádostí na další plánované projekty, které se
budeme snažit realizovat právě v roce 2017. V případě obdržení dotací se plánuje:
- výstavba dětských hřišť (náklady cca 580.000 Kč, žádost o dotaci z MMR o 400.000
Kč kde spoluúčast obce by měla být cca 180.000 Kč),
- stavební úpravy a energeticky úsporná opatření objektu školní družiny a jídelny
(náklady cca 3,6 mil. s DPH, žádost o dotaci z OPŽP o 1.450.000 Kč a spoluúčast
obce cca 2.200.000 Kč s DPH – tato akce je bez střechy, kterou nelze dát do
uznatelných nákladů a z této výzvy ji dotovat),
- oprava střechy školní jídelny a družiny (žádost o dotaci z KHK, kde náklady jsou
rozpočtově 900.000 Kč a je zde možnost získat na dotaci až 400.000 Kč).
Akce budou financovány z rozpočtu obce, dotací, vlastních rezerv, popř. úvěrově.
Každá bude ošetřena smluvně s výhercem veřejné zakázky, jako nerealizovatelná v případě
nezískání dotace. Také doufáme ve snížení rozpočtů v souvislosti se zadáním veřejných
zakázek. Některé z plánovaných akcí jsou realizovatelné ve dvou letech.
Pro tento rok máme také v přípravné fázi a „v rezervě“ akce:
Regenerace zpevněných ploch v sídlišti
- úprava centra obce, zpevnění některých parkovacích ploch, oprava a výstavba
některých chodníků, úprava zeleně, obnova veřejného osvětlení,
Instalace veřejného osvětlení v lokalitě A23
- při dostavbě komunikace A23 II. byly provedeny přípravné práce na položení el.
kabelu, doloží se A23 I,
- následně bude vybrán dodavatel,
Rekonstrukce ČOV
- dosluhující zařízení, v podstatě funguje záložní zařízení,
- nutnost obnovy zastaralé technologie,
- vyšší investice, zjišťování možnosti získání dotací,
Další drobné investice budou řešeny postupně, podle nutnosti, závažnosti a finančních
prostředků obce.
Tomáš Němec, starosta obce
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PLÁN AKCÍ LEDEN - ČERVEN 2017

název akce

pořadatel

termín

Učitelský bál

ZŠ a MŠ Radvanice

21. 1. 2017

Poslední leč

Myslivecké sdružení

11. 2. 2017

Masopust

ZŠ a MŠ Radvanice

25. 2. 2017

Sáňkování a bobování

Jestřábí jezdci o.s.

Radvadráha - ukázka autodráh

LMK RAPID
Radvanice

Dětský karneval

SDH Radvanice

18. 3. 2017

Josefovská zábava

SDH Radvanice

18. 3. 2017

Noc s Andersenem

Obecní knihovna

31. 3. 2017

Jestřábí otvírák - zahájení motosezóny

Jestřábí jezdci o.s.

22. 4. 2017

Pálení čarodějnic

SDH Radvanice

30. 4. 2017

Letní kino

občané Radvanic

květen 2017

Rybářské závody pro děti

Radomír Királ

květen 2017

Rybářské závody pro dospělé

Radomír Királ

květen 2017

Rocková noc

Jestřábí jezdci o.s.

květen - červen 2017

Dětský den

Jestřábí jezdci o.s.

3. 6. 2017

Memoriál M. Paťavy - hasičská soutěž

SDH Radvanice

24. 6. 2017

Turnaj dospělých v minikopané

FK Baník Radvanice

1. 6. 2017
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NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
Obec Radvanice nabízí obsazení uvolněného pracovního místa na pozici údržbář
obecních objektů a veřejných prostranství.
Místo výkonu práce: Katastr obce Radvanice
Nástup od: 1. 4. 2017
Nabízíme:
- pracovní smlouvu na plný úvazek
- odpovídající platové ohodnocení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
- 5 týdnů dovolené
- pracovní pomůcky
Požadujeme:
- platné řidičské oprávnění skupin B
- bezúhonnost
- řemeslnou a manuální zručnost, časovou flexibilitu, pečlivost
- bydliště v místě výkonu práce výhodou
Zájemci mohou své strukturované životopisy zasílat písemně na adresu obce
nejpozději do 28. 2. 2017 na adresu Obecní úřad Radvanice, Radvanice č.p. 160,
542 12 Radvanice v Čechách.

Tomáš Němec, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ

Zaměstnanci České pošty tímto srdečně děkují občanům Radvanic za
projevený zájem, pomoc a psychickou podporu v souvislosti s autonehodou
ze dne 4. 1. 2017.
S díky Renáta Šobrová a Romana Otová
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Kinclová Míla

85

Dvořák Josef

70

Spitzerová Miloslava

70

Andrejčáková Terézie

70

Smrkovská Helena

70

Čefelínová Bogumila

70

Suchánek Jiří

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

PSI V NÁJEMNÍCH BYTECH DLE OZ

1) OZ § 2258 – nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli,
nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě.
Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu,
nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.
2) V nájemní smlouvě bod VIII. je uvedeno, že nájemce se zavazuje užívat pronajatý
byt řádně, v souladu s dobrými mravy => § 2257
3) OZ § 2232 – porušuje-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím
působí újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Pokračování na str. 8.
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AD1) K § 2258 OZ
Upozornění pro nájemníky v panelových bytech. Je velmi
nepříjemné, když vedle Vaší stěny, nebo nad Vámi, pes nebo psi
se honí, běhají, neustále štěkají, a to bohužel i v nočních
hodinách. Majitelé miláčků je ještě v mnoha věcech podporují
rčením ! hlídej !
Kdokoliv vstoupí do vchodu nebo jen jde po schodech, psi okamžitě spustí to svoje ! !
hlídání !
Bohužel, i když majitel – nájemce – je doma, neokřikne zvíře. Horší je, když doma není
a neví o tom, že miláček štěká, a jak dlouho štěká.
Že to může být pro souseda velmi nepříjemné, to bohužel majitele psího miláčka nezajímá.
Pokud pes po sobě nechá exkrementy na chodbě – vždyť to někdo uklidí! – označkované
dveře, schody – též nikdo neřeší, natož línání zvířat – po celé chodbě až k bytu – tam dole
nebydlíme – to někdo uklidí!
AD2)
Odkaz na nájemní smlouvu zní – že nájemce se zavazuje užívat byt řádně a v souladu
s dobrými mravy.
Jsou nájemníci, kteří nejsou vidět, slyšet, o kterých ani nevíte, a jsou ti, kteří si toto –
dobré mravy - špatně asi vysvětlují.
AD3)
Pokud se budou stížnosti opakovat a vyskytovat v písemné formě, může dojít
i k neobnovení nájemní smlouvy, nebo k nejhoršímu – výpovědi.
Je na Vás, na majitelích psích miláčků, jak se k tomu postavíte, zda-li něco
změníte!
Vypracovala společnost BYTY Radvanice s.r.o., zastoupená jednatelkou paní Dagmar
Knaiflovou se souhlasem starosty obce panem Tomášem
Němcem.
Dagmar Knaiflová
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OHLÉDNUTÍ DO ROKU 2016
Čekání na ježíška 2016
Již tradičně: sraz v deset hodin u kostela, zapálení svíček na
hřbitově, nezbytná společná fotografie a razíme směr Brendy
a rozhledna…….
Sešlo se nás poměrně dost. První zastávka u krmelce, abychom mohli přispět dobrotami
zvířátkům v lese. Pokračujeme lesní cestou na horizont Jestřebích hor, kde se dělíme. Jedna
parta míří vpravo na Úpickou boudu vstříc výborné čočkové polévce. Druhá parta
pokračuje vlevo směrem k rozhledně, která nás přivítala v omrzlém kabátě. Na její vrchol
vystoupalo jen pár odvážlivců, nebylo bohužel moc vidět i přes stromy i přes mlhu, která
nás obklopovala. Telefonem jsme pozdravili kamarády hasiče z Malých Svatoňovic,
Petrovic a Strážkovic, kterým jsme popřáli pohodové Vánoce. Pod rozhlednou jsme
s dětmi zazpívali několik koled a zapálili velké prskavky. Posilnili jsme se a vydali se zpět
po hřebeni Jestřebích hor na Úpickou boudu. Občerstvili jsme se výborným gulášem
s rizikem, že opravdu Ježíška neuvidíme, ale stálo to za to. Děti si objednaly palačinky se
šlehačkou. Malounko jsme se ohřáli a pokračovali jsme zpět ke kostelu v Radvanicích, kde
jsme si popřáli milý Štědrý den a rozešli jsme se do náruče Štědrého večera a rozzářených
dětských očí.
Děkujeme Všem, kdo společně s námi tuto tradici udržujete. Julie Burdychová
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NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ V DPS
V úterý 20.12. 2016 jsme se vydali s žáky dramatického kroužku a kroužku flétniček
do Domu s pečovatelskou službou, abychom tamním obyvatelům popřáli a zpříjemnili
adventní čekání na Vánoce. Vystoupení zahájily děti dramatického kroužku Vánoční hrou.
Poté děti z kroužku flétniček zahrály několik koled.
Na závěr vystoupení jsme si všichni zazpívali vánoční koledy. Děti následně obdarovaly
všechny přítomné vlastnoručně vyrobenými přáníčky. S přáním pohodového a klidného
prožití vánočních svátků a především pevného zdraví v roce 2017 jsme se rozloučili.
Děkujeme za ovoce a pamlsky, které děti za vystoupení dostaly.
Těšíme se na další společné setkání v příštím roce.

Mgr. Taťána Tomešová
a Renáta Štěpánková

VÁNOČNÍ NADÍLKA VE ŠKOLE BYLA BOHATÁ
V poslední školní den roku 2016 přivítal žáky i učitele v hale základní školy rozsvícený
stromeček. Na tom by samozřejmě nebylo v tomto předvánočním čase nic divného, ale…
Pod stromkem byla narovnaná veliká hromada zabalených dárků, a tak se brzy oči dětí
rozzářily víc než světýlka na stromečku. Celé osazenstvo školy si nejdříve společně
zazpívalo koledu a také písničku „Už se zase těšíme na Jéžiška…“ a potom už nezbývalo,
než si balíčky a balíky rozdat a podívat se, co komu „Jéžišek“ nadělil… Největším
překvapením a radostí většiny dětí se bezesporu stala
motorová čtyřkolka. „Čtyřkolka bude využívána
nejen při školních akcích, ale také si ji budou moci
děti půjčovat domů jako odměnu, samozřejmě při
dodržení stanovených podmínek,“ vysvětlil ředitel
školy Robert Hager. Další rozbalování dárků
a vánoční program už potom probíhal ve třídách,
zpestřením bylo ještě zápolení v piškvorkách mezi
žáky a učiteli. Pak už se všichni rozešli domů
s přáním krásných a klidných Vánoc užít si sváteční
pohodu a načerpat síly do nového roku.
Za ZŠ Iljana Jirmanová
Radvanický zpravodaj ÚNOR 2017
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve škole je snadnější
třídit odpad
Pro základní i mateřskou
školu a školní družinu se
podařilo získat 7 nových
sběrných nádob na tříděný
odpad. Škole je bezplatně
poskytla společnost EKOKOM v rámci svého projektu
na podporu třídění odpadů ve
školách. Vzhledem k umístění
nových barevných nádob
v hale školy, v budově družiny
a ve školce je pro žáky i
učitele velmi snadné správně
třídit. Na koších totiž nechybí
ani nálepky, které označují
příslušný druh odpadu: modrá
nádoba je určena na papír,
žlutá na plast a oranžová na
nápojové kartony, tedy
krabičky a krabice od džusů,
mléka apod.
Děkujeme každému, kdo
tříděním odpadů pomáhá naší
planetě a tím i nám všem!

Za ZŠ

Iljana Jirmanová
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Novoroční fotbalový
turnaj v Trutnově
V úterý 10. ledna 2017 se vybraní žáci 4. a 5. třídy
zúčastnili novoročního fotbalového turnaje na ZŠ
Mládežnické v Trutnově.
Po brzkém vstávání a cestě autobusy jsme dorazili
na místo budoucích utkání. Následoval slavnostní
nástup, připomenutí základních pravidel a rozlosování
účastníků. Naši žáci hráli hned první zápas. Do turnaje
vstoupili vítěžně, bohužel v dalších utkáních se jim
nepodařilo udržet krok s kvalitními soupeři. I tak ale
odehráli velmi dobré zápasy, ve kterých ukázali nejen
svoje herní dovednosti ale i to, jak umí fandit (v tom
byli dnes opravdu nejlepší).
V těžké konkurenci jsme obsadili 6. místo. Těší mě,
že našim žákům nechybí sportovní duch a zvládnou se
vyrovnat i s prohrou.
Všem žákům
a žákyním
děkuji za jejich
účast a za to,
jak příkladně
zvládli celou
akci. Děkujeme
také panu
Vodičkovi,
který žákům
zapůjčil dresy.
Mgr. O.

Matěnová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V den svátku Tří králů, tedy 6. 1. 2017, se v Radvanicích
opět uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Bylo to potřetí a letošní trojka byla opravdu šťastná. Žáci devátých tříd vybrali do dvou
pokladniček Oblastní charity Trutnov celkem 6 252 Kč, což znamená, že při počtu 1 000
obyvatel obce přispěl každý občan bez rozdílu věku průměrně částkou 6,20 Kč (jen pro
srovnání - vloni činila částka 5,50 a předloni 3,20 Kč).
Výtěžek letošní sbírky je určen na nákup vícemístného automobilu s plošinou, který
bude sloužit k přepravě dětí s hendikepem do speciálních základních škol. Dále budou
podpořeny dobrovolnické aktivity a programy na pomoc hendikepovaným, sociálně
slabým, seniorům, dětem, mládeži a rodinám. Malá část výtěžku podpoří vzdělávání dětí
a mladých lidí v Indii a humanitární pomoc při katastrofách.
Velké poděkování patří nejen koledníkům, kteří v mrazivém počasí putovali obcí,
ale samozřejmě také všem, kteří svým příspěvkem podpořili dobrou věc.
Za ZŠ Iljana Jirmanová

ÚČAST NA VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
Během listopadu žáci 2., 6. a 7. ročníku pilně pracovali na svých dílech pro výtvarnou
soutěž Pode mlejnem, nade mlejdem, kterou vyhlásilo SVČ Bájo Česká Skalice.
Do soutěže bylo posláno na 400 výtvarných prací, jejichž první vystavení proběhlo na
počátku prosince v příznačném prostředí ratibořického Rudrova mlýna.
S velkým potěšením oznamujeme, že porota, jež výtvarné práce hodnotila, vybrala pro
výstavu i práce žáků z naší školy – konkrétně práce ze 2. třídy: Rozárie Musilové, Terezy
Doulíkové; a ze 6. třídy: Barbory Lavuové, Patricie Cicvárkové a Adély Stonjekové.
Aktuálně je vystaven ještě obrázek Barborky Záveské přímo ve výloze SVČ Bájo v České
Skalici.
Dne 13. ledna pak v Regionálním informačním centru v České Skalici proběhla
vernisáž vítězných prací a prací oceněných čestným uznáním. Gratulujeme Renatě
Nešetřilové (6. třída), jíž se porota rozhodla udělit čestné uznání za její práci.
Pokud byste chtěli výstavu všech oceněným prací zhlédnout, potrvá do 15. února.

Gratulujeme
zúčastněným.

Veronika Nyklíčková, Renáta Štěpánková

Radvanický zpravodaj ÚNOR 2017
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ZPRÁVIČKA ZE ŠKOLKY
Máme za sebou Vánoce, dárky jsou rozbalené, ale děti ze
školky rozhodně nezahálí. Hned od prvního týdne nového roku jsme zahájili „Hravé
lyžování“ a začali chodit na sjezdovku. O lyžování byl velký zájem jak mezi dětmi, tak i
jejich rodiči, proto jsme letos udělali dvě skupinky dětí. První skupinka je tvořena z dětí,
které již umí trochu lyžovat. Letos to jsou pouze 4 děti. Do druhé skupinky jsme zařadili
větší děti, které zatím lyžovat neumí. V této skupince je 7 dětí.
Letošní zima nám poskytla úžasné sněhové podmínky pro lyžování, tak se toho budeme
snažit využít. Bohužel nás občas potrápil i mráz, pokud je víc než -10 stupňů, nemůžeme
s dětmi na sjezdovku vyrazit. Doufám, že takových dnů nebude moc, abychom si lyžování
společně užili.
Touto cestou také moc děkujeme panu Mádrovi, který nám umožnil lyžovat na
sjezdovce zdarma. Poděkování patří i instruktorům – Martinovi, Ole a Pepovi, kteří se
našim dětem věnují. Móóóc děkujeme…..
Alice Zachovalová

ZVĚŘINOVÉ HODY
PF 2017

Pension a Restaurace Radvanice Vám přeje všechno nejlepší v roce 2017.
Děkujeme všem našim hostům, že jste nám zachovali přízeň v roce 2016, a že
jste s námi oslavili příchod roku 2017.
za tým všech zaměstnanců

Roman Lindauer

ZVĚŘINOVÉ HODY
šéfkuchaře Jana Klučky
10.2.-12.2.2017

Pension a Restaurace Radvanice
Radvanice 170, www.pensionradvanice.cz 603 42 78 84

Radvanický zpravodaj ÚNOR 2017
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RADVADRÁHA VIII
Radvaničtí letečtí modeláři (LMK Rapid Radvanice ), s podporou ZŠ
Radvanice, obce Radvanice a všech, kteří zapůjčili své autodráhy, pořádají
další ročník akce s názvem:

Radvadráha VIII
Vážení dědové, když jste byli tátové...
Tátové a mládeži, když jste byli ještě malí..
Kluci, holky vzpomínáte, kdy jste naposledy vytáhli svoji autodráhu?

'

Co Vás čeká a nemine…
Radvadráha (dlouhá bude, ale jak ? ☺ )
4 - proudá autodráha pro závodění
A určitě něco nového :-) .
Ukázka prací LMK Rapid Radvanice (Letecko-modelářský klub)

Kdy na Vás čeká:

18.2. 9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti
18.2. 18:00 - 22:00 hod. – Rozjezdy pro dospělé
Hlavní závod o ceny od 19:00

19.2.
Kde na Vás čeká:

9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti

Tělocvična ZŠ v Radvanicích.

Dámy jsou také zvány !!! Pozvěte i své známé ☺ Vstupné dobrovolné.
Bližší informace, fotky z minulých Radvadráh: www.bastlkoutek.cz

Občerstvení zajištěno..

Přijďte si zajezdit !
Radvanický zpravodaj ÚNOR 2017
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MASOPUST

ZŠ a MŠ Radvanice a hasiči Radvanice
si Vás dovolují pozvat na

MASOPUST
v sobotu 25. února 2017
Program:
Od 10.00 hod. si můžete sami připravit a
ochutnat masopustní koblihy v naší školní jídelně
Samotný masopustní průvod začíná v 11.00
hod.
Po příchodu - ochutnávka zabijačkových dobrot
Od 13.00 hod. - masopustní karneval (školní
tělocvična)

Akce je finančně podpořena obcí Radvanice
Radvanický zpravodaj ÚNOR 2017
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ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR - DUBEN 2017
4.- 5. 2.

MUDr. Helena Petrová

Polská 91/14, Trutnov

732 672 637

11. - 12. 2.

S-DENTIS s.r.o.

Pražského povstání 543,
Trutnov

499 732 032

18. - 19. 2.

MUDr. Ladislava Rudolfová

Havlíčkova 8/113, Trutnov

499 811 550

25. - 26.2.

Dentinum s.r.o.

Polská 91/14, Trutnov

499 815 120

4.- 5. 3.

MUDr. Miroslav Voženílek

Polská 91/14, Trutnov

499 814 867

11. - 12. 3.

MUDr. Miroslava Vojáčková

Polská 91/14, Trutnov

499 815 229

18. - 19.3.

StoDent s.r.o. -MDDr. Ondřej
Krčmář

Říční 102, Trutnov

720 656 274

25. - 26. 3.

MUDr. Jarmila Novotná

U Hřiště 212, Trutnov

499 733 427

1. - 2. 4.

IH DENT – MUDr. Zapadlo s.r.o.

Polská 91/14, Trutnov

499 818 003

8. - 9. 4.

SANOVA s.r.o.-MUDr. Milena
Brátová

zubní ordinace č.p.100
Pilníkov

499 898 125

14. 4.

MUDr. Vladimíra Skrbková

5. května 424, Svoboda
nad Úpou

499 871 117

15. - 16. 4.

denTu s.r.o.

Horská 634, Trutnov

608 191 099

17. 4.

SANOVA s.r.o.-MUDr. Milena
Brátová

zubní ordinace č.p.100
Pilníkov

499 898 125

22. - 23. 4.

Centrum zdravých zubů s.r.o.

Dr. Hejny 133, Úpice

602 623 210

29. - 30. 4.

MUDr. Vladimír Hrudík

Žižkova 239/16, Trutnov

499 817 592
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