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Informace z 28. zasedání zastupitelstva obce
I v únoru proběhlo jednání zastupitelstva obce, konkrétně ve čtvrtek 22. 2.
2017.
Tradičně byl v tomto měsíci hostem zástupce ZŠ a MŠ, aby přednesl
zprávu o hospodářském výsledku a stavu fondů obcí zřízené příspěvkové
organizace za rok 2016. Ze zprávy vyplynulo, že organizace v loňském roce
hospodařila se ziskem 136.063,65 Kč. Zastupitelé schválili návrh tento zisk rozdělit na
76.063,65 Kč do rezervního fondu a 60.000 Kč do fondu odměn ZŠ a MŠ.
I druhý bod se týkal hospodaření obcí zřízené společnosti, tentokrát společnosti
VODA-RA s.r.o. Radvanice. Zprávu přednesl jednatel společnosti p. T. Kašpar. Ze
schválené účetní závěrky společnosti za loňský rok je dané, že z příjmů 1.490.279,98 Kč
a výdajů 1.403.861,69 Kč je výsledek hospodaření 86.418,29 Kč. Valná hromada
společnosti schválila rozdělení zisku společnosti za rok 2016 na pokrytí investic
následujících období a na posílení rezervního fondu.
Je povinností každého povinného subjektu vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu
za předcházející rok v oblasti poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., v platném
znění. Tuto zprávu přednesl starosta ve třetím bodu a zastupitelstvo ji vzalo na vědomí.
V bodě různé bylo opět nakumulováno několik různých podbodů:
- Hrob rudoarmějců na hřbitově je klasický rodinný dvouhrob z teraca, který byl
ideologicky v 60-tých letech prohlášen kulturní památkou. Vzhledem k jeho nutné
opravě a tím i investicím, je vhodné se rozhodnout, co dále. Jedna možnost je celková
výměna teraca a úprava za cca 80.000, ke které se musí vyjádřit památkář, což je dosti
komplikující záležitost. Druhou variantou je zbavení památkové ochrany, získání dotace
např. z Ministerstva obrany, jelikož by zůstal zachován status válečného hrobu a celková
přeměna stávajícího hrobu na pietní místo. Z vypracované studie vyplývá, že hrob je
v havarijním stavu, není nositelem uměleckořemeslného zpracování natož
architektonického. Předložen byl nový návrh, který by zachoval původní koncept
důstojného pietního místa – památníku všem obětem II. světové války s připomenutím
konkrétních osob. Tato studie rekonstrukce hrobu má podporu zástupce památkové péče
Trutnov, který také záležitost konzultoval s NPÚ. Zaslání žádosti o zbavení hrobu
památkové ochrany bylo odsouhlaseno.
- V dalších dvou bodech byli vybráni členové komise pro výběr dodavatele projektu
„Revitalizace sběrných míst v obci Radvanice“ a „Stavební úpravy a energeticky
úsporná opatření objektu školní družiny a jídelny“. Obě tyto akce
Pokračování na str. 3.
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jsou v plánu investic pro letošní rok.
- Následovalo projednání rozpočtového opatření s číslem 1/2017. Veškeré
neplánované pohyby byly vesměs v souvislosti s přeplatky záloh energií
a přijatými dotacemi na VPP.
- Mezi žádostmi o dary byly projednány:
+ žádost o dar na akci „Masopust“, schválen dar ve výši 8.000 Kč pro ZŠ a MŠ
Radvanice,
+ žádost o dar na akci „Jízda na čemkoliv“, schválen dar ve výši 1.700 Kč pro Jestřábí
jezdce Radvanice,
+ žádost o dar na akci „Josefovská zábava“, schválen dar ve výši 8.000 Kč pro SDH
Radvanice,
+ žádost o dar na akci „Dětský karneval“, schválen dar ve výši 5.000 Kč pro SDH
Radvanice.
P. Kašpar se v plánované diskusi dotazoval na možnost změny poskytovatele
internetového připojení v obci. Jelikož dochází k četným výpadkům, jsou občané
nespokojeni s touto službou. Starosta informoval, že v loňském roce došlo k návštěvě
zástupce poskytovatele, který nabídl řešení modernizací rozvodů do bytových domů
formou optických kabelů. Při této neformální schůzce bylo domluveno předložení
zpracovaných informací a představení projektu zastupitelům obce. K tomuto kroku ze
strany provozovatele již ovšem nedošlo. Oživen byl až nyní a obec je připravena vstoupit
do jednání. Ta by měla v první fázi ukázat, jakým směrem by bylo vhodné se vydat. Zde
bude vhodné zjistit zkušenosti v jiných obcích.
V následujícím příspěvku p. Lukášek upozornil na poruchu lampy veřejného osvětlení.
Oprava je naplánována při zlepšení klimatických podmínek.
V samém závěru starosta informoval o činnosti úřadu obce. Sděleny byly:
- informace o uzavírce ul. Petříkovická,
- informace o plánované dražbě objektu Kateřina II.,
- informace z jednání SOJH,
- informace z povodňové komise,
- rozhodnutí o mimořádných veterinárních opatřeních - ptačí chřipka.
Tomáš Němec, starosta obce
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY 2017
OBČANÉ:
Pro rok 2017 je poplatek v obci Radvanice ve výši 550 Kč na osobu a rok.
Způsob úhrady místního poplatku za likvidaci odpadu je možno provést:
a) v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Radvanice,
b) zaslanou přiloženou poštovní poukázkou (uveden roční poplatek na rok 2017)
c) bezhotovostním převodem na účet obce Radvanice vedený v České spořitelně, a.s.
Trutnov, č.ú.: 1303692379/0800. Při všech platbách používejte variabilní symbol
uvedený na přiložené složence.
Úhradu poplatku je možné provést dvakrát ročně:
1. splátka ve výši jedné poloviny ročního poplatku do 30. 4. 2017
2. splátka ve výši druhé poloviny ročního poplatku do 30. 9. 2017
Požadavek na osvobození od poplatku dle vyhlášky obce je nutné doložit:
a) při dlouhodobém pobytu na území ČR (déle než 10 měsíců v roce) – potvrzením
obecního úřadu v místě, kde občan dlouhodobě pobývá nebo čestný prohlášením
plátce,
b) při dlouhodobém pobytu mimo ČR – čestným prohlášením jiného člena rodiny,
c) v ostatních vyhláškou vyjmenovaných případech potvrzením příslušného zařízení.

REKREANTI
Pro rok 2017 je poplatek v obci Radvanice ve výši 550 Kč za rekreační objekt a rok.
Způsob úhrady místního poplatku za likvidaci odpadu je možno provést:
a) v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Radvanice,
b) zaslanou přiloženou poštovní poukázkou,
c) bezhotovostním převodem na účet obce Radvanice vedený v České spořitelně, a.s.
Trutnov, č.ú. 1303692379/0800. Při všech platbách používejte variabilní symbol
uvedený na přiložené složence.

Termín úhrady poplatku: do 30. 4. 2017.
Tomáš Němec, starosta obce
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Bálintová Anežka

87

Široký Jiří

65

Rejfek Luboš

60

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

PŘEDCHÁZENÍ POŽÁRŮM
Vážení spoluobčané,
opět k nám přišlo jarní období a s ním probírka všeho, co se nám doma
přes zimu nahromadilo.
Začneme provádět hrabání trávníků a průřez stromů. A opět nastane otázka kam s tím.
To nejjednodušší je to spálit.
Dovolte nám připomenout podmínky a povinnosti, za kterých se pálení může
provádět.
1) Vypalování - plošné vypalování např. travního porostu nebo strniště
2) Spalování - zapálení např. shrabané trávy nebo roští na hromadě
Podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů nesmí
fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby /to znamená „nikdo“/ VYPALOVAT
POROST.
Pokračování na str. 6.
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Porostem se rozumí např. křoviny, trávníky, suchý rákos, strniště apod.
Při SPALOVÁNÍ hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na
volném prostranství jsou povinny všechny osoby, stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru. Spalování hořlavých látek vč. navržených opatření je doporučeno předem oznámit
operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
NEZAPOMÍNEJTE ŽE, při spalování látek přírodního
charakteru na hromadách:
- musí provádět dozor osoba starší 18 let
- oheň nesmí být ponechám bez dozoru, aby nedošlo k jeho
rozšíření na okolí
- na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky
(lopaty, voda, hasicí přístroje)
- ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materálů
- po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou
- pálení je možno provádět jen za bezvětří
- kouř nesmí obtěžovat sousedy (podle ustanovení Občanského zákoníku)
„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ je také pálení hořlavých látek (přírodního charakteru) na
hromadách na volném prostranství a podle toho je nutné provést příslušná bezpečnostní
opatření.
Dále si dovolujeme připomenout, že do kontejneru se smí dávat popel jen řádně
vychlazený.
I když v minulém roce HASIČI v Radvanicích nemuseli zasahovat u žádného kontejneru,
přesto žádáme spoluobčany o dodržování této zásady.
Doufám, že po přečtení těchto řádků nám pomůžete udržet dobrý stav požární ochrany
v obci Radvanice a za to bych chtěl všem občanům a chalupářům předem poděkovat.
DOMÁCNOST
Do obydlí vybudovaných před rokem 2008 doporučujeme zakoupit a instalovat
kouřový hlásič. Jeho jediným úkolem je varovat Vás před nebezpečnou situací, která by
mohla vzniknout během doby, kdy právě spíte.
Pokračování na str. 7.
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Cena těchto hlásičů pohybuje od 200,- do 1 500,- Kč.
Hodnota vašeho života je nevyčíslitelná.
Umístěte hlásič poblíž obývacích prostor a ujistěte se, že je signál slyšet také v ložnici.
Alespoň 1x za měsíc je třeba vyzkoušet hlásič stisknutím testovacího tlačítka.
Pořiďte si rovněž domů univerzální hasicí přístroj s minimální hasicí schopností 34 A.
Pokud byste potřebovali poradit, nebojte se obrátit na mne nebo na preventistu SDH
Radvanice Lukáše Dufku.
Milan Dufka, preventista obce Radvanice

POMOC PEPÍČKOVI
Po delší odmlce bych vás chtěla informovat o průběhu „pomoci
Pepíčkovi“.
Jak jsem vás již informovala v lednovém zpravodaji, tak jsme se začátkem prosince
sešli s Pepíčkem a jeho tatíkem. Domluvili jsme se, že za peníze, které se vybrali, se koupí
vybavení Pepíčkovi do dětského pokojíčku.
Během prosince jsem zaslala panu Holotinovi nějaké nabídky sestav skříněk z internetu
v přibližné částce, která se vybrala. Koncem prosince mi pan Holotina poslal odkaz na
sestavu nábytku, který se Pepíčkovi líbil. Nábytek jsem objednala a jelikož byl pokojíček
dražší, doplatek tatínek zaplatil.
Vzhledem k delší dodací lhůtě 6-8 týdnů, jsme vás dříve nemohli informovat.
Pokojíček začátkem března firma
dodala. Při návštěvě, na kterou mne
pan Holotina pozval, bylo vidět, že
malý školáček pokojíček s radostí
užívá. Myslím si, že díky vám se
povedlo Pepíčkovi udělat radost
v jeho nelehké situaci.
Pan Holotina moc děkuje všem,
kteří přispěli a celé akce se
zúčastnili.
Renata Mihulková,
jednatelka SDH
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NAŠE ZŠ BODOVALA V LESNICKÉ SOUTĚŽI
Jaké základní mapy používají lesníci? Jaká je nejčastější
listnatá dřevina v našich lesích? Která budka je určena pro
netopýra a která pro sovu? Tyto a ještě spoustu dalších
otázek museli zodpovědět účastníci soutěže “Mladí lidé v evropských lesích”.
Místní kolo se konalo 16. února 2017 na Lesní správě společnosti Lesy ČR ve Dvoře
Králové nad Labem. Přesto, že naše
škola byla v této soutěži nováčkem
a úroveň požadovaných znalostí
dalece převyšovala učivo základní
školy, uspěli jsme na výbornou!
Družstvo ve složení Ondřej Vojáček,
Kateřina Spitzerová a Adam
Zachoval obsadilo krásné páté
místo a trojice žákyň 9. třídy Ester
Truxová, Veronika Kynčlová a Věra
Tereza Štěpánková vybojovala
dokonce kov nejcennější!
Gratulujeme!
Děvčata tím zároveň postoupila do regionálního kola, kterých se koná jen 6 v celé ČR.
To „naše“ proběhne na lesnické škole v Trutnově 5. dubna. „Z úspěchu máme velikou
radost, i když nás zároveň zavazuje,“ říká Iljana Jirmanová, učitelka a školní koordinátorka
EVVO. „Pokusíme se ale na další kolo co nejlépe připravit, protože už víme, že nejen
teoretický test, ale především poznávání přírodnin určitě nebude jednoduché,“ dodává
Iljana Jirmanová. Našim děvčatům budeme držet palce a doufat v bystrý úsudek a přízeň
štěstěny i v regionálním kole.
Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu, děkujeme a přejeme hodně dalších
úspěchů!

Robert Hager a Iljana Jirmanová
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MASOPUST 2017
Příznivci masopustního veselí a zábavy se sešli v sobotu 25. února před radvanickou
základní školou. Čtvrtý ročník masopustu připravila, jako už tradičně, škola ve spolupráci
s místními hasiči a za finanční podpory Obce Radvanice.
V životě mnoha lidských generací hrál Masopust důležitou úlohu jako zlomový bod na
rozhraní dvou ročních etap – zimy a jara. Po období Masopustu pak následoval dlouhý,
čtyřicetidenní předvelikonoční půst, a tak si každý dopřál do sytosti bujarého zpěvu, tance
a pochopitelně i jídla a pití. Také převlékání za masky a maškary patřilo odedávna k této
tradici.
Pořadatelé radvanického Masopustu se každoročně snaží dodržet alespoň některé zvyky,
a tak tady ani letos nechyběly mnohé z tradičních masek, zabijačkové hody, došlo i na
vyžádání klíče od obce u pana starosty a nakonec i na symbolické odsouzení kobyly za zlo
napáchané v obci minulý rok. Samozřejmě nemohla chybět ani dobrá hudba. Z Hronova
k nám zavítal Dechový orchestr mladých pod vedením pana učitele Miloše Meiera, který
pochodoval v čele masopustního průvodu a hrál k poslechu i tanci. Hudebníci i průvod
masek potěšili svým vystoupením obyvatele Domu s pečovatelskou službou, kteří se jim
odvděčili výbornými koláčky i finanční odměnou pro hudbu. Pohoštění připravila a
masopustní tanec s maškarami si užila i paní Čermáková, která si zaslouží poděkování za
podporu této milé tradice.
Odpoledne patřilo také
dětem, které si užily
karnevalového reje
v tělocvičně. Bavil je tam
nejen DJ písničkami, ale
svým vystoupením i
veselý klaun v pestrém
kostýmu.
Letošní Masopust je
úspěšně za námi, a tak se
můžeme těšit a také
vymýšlet další nápady
a vylepšení na příští rok.
Chceme také
poděkovat paní Krajniakové za sladké odměny pro děti v maskách a samozřejmě i všem z
vás, kteří jste se svou účastí nebo pomocí zasloužili o krásně prožitý den na zdařilé akci,
jakou Masopust v Radvanicích bezpochyby byl!
Iljana Jirmanová
Za ZŠ a MŠ Radvanice
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ZÁLEŽÍ VÁM NA TOM, ABY SE VAŠE DÍTĚ DOBŘE UČILO,
MĚLO ÚSPĚCHY A UČENÍ JEJ BAVILO?
Studijní centrum BASIC Vás zve na přednášku

C 602 146 882
trutnov@basic.cz
www.basic.cz

Přednáška
se uskuteční
ve školním klubu
Základní školy
Radvanice

Aneb jak se učit s dětmi, aby tomu rozuměly
Na přednášce se dozvíte:
Musíte své dítě do učení nutit, potýkáte se s nechutí,
nepozorností a vzdorem? Je vaše dítě označeno
jako dyslektik, dysgrafik...? Přijďte na přednášku,
na které se dozvíte, jak a proč vznikají problémy
s učením, jak je zvládat a jak se správně učit.

6. DUBNA 2017
16:00 hod. pro rodiče dětí 1. stupně
16:30 hod. pro rodiče dětí 2. stupně

PŘEDNÁŠKA JE ZDARMA.

ZŠ a MŠ Radvanice

Vás srdečně zve na „Velikonoční tvoření“

Kde: v jídelně ZŠ
Kdy: 11. 4. 2017 v 15,00 hodin
Program: pečení velikonočních ptáčků, pletení pomlázky,
výroba velikonočních dekorací
S sebou: dobrou náladu, mašle, pomůcky na věnec pokud
si budete chtít vyrobit

Vstupné dobrovolné.

Pro Vás a Vaše děti je připraveno malé pohoštění.

Těšíme se na vás!
Jana, Šárka - ŠJ a Julka - ŠD
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Vážení rodiče, milé děti!
Zveme Vás k

ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2017/2018.
Zápis se bude konat ve středu 26. 4. 2017 od 14.00 – 17.00 hod.
Zveme:
-

všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2017/2018 věku šesti let (tedy
děti narozené od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011),
- všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku (pokud dítě dovrší ve
školním roce 2017/2018 8 let, nemůže žádat o odklad)
- i všechny děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2017 (musí však mít doporučení z PPP poradny
(narození do 31. 12. 2011) nebo doporučení z PPP porady a vyjádření pediatra (narození po
31. 12. 2011)).
Pro školní rok 2017/2018 otevíráme jednu první třídu, která bude naplněna do počtu žáků dle
ustanovení § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky.
K zápisu je potřeba přinést:
• průkaz totožnosti zákonného zástupce
• rodný list dítěte
K odkladu školní docházky je třeba doložit:
• Písemné doporučení z pedagogicko – psychologické poradny /PPP/
• Písemné vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
• Písemnou žádost o odklad školní docházky, kterou si rodič vyzvedne v době zápisu
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole (na vchodových
dveřích) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně po dobu 15 dnů.
Jméno přijatého dítěte bude uvedeno pod identifikačním číslem. Číslo bude přiděleno žákovi při
zápisu.
Zápis je rozdělen do dvou částí:
1. Formální část zápisu: Vyplnění žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání /
možnost využít tiskopisu školy/.
2. Motivační část zápisu: rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení
určitých dovedností dítěte.

Těšíme se na vás!
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pomalu končí zima a se zimou končí i druhý ročník „Hravého lyžování“ v naší mateřské
škole. Letos se lyžování zúčastnilo 11 dětí, 7 z nich stálo na lyžích úplně poprvé. Pod
vedením Olgy, Martina a Pepči se všechny děti naučily základy lyžování, sjedou sjezdovku
a dokáží samy jezdit na vleku. Myslím, že jsme si lyžování moc užili a budeme se těšit na
příští sezónu.
Velmi ráda bych touto cestou poděkovala panu Mádrovi za to, že nám dal k dispozici
sjezdovku zdarma. Dále patří velké dík všem z vleku, kteří pomáhali s dětmi, jak to jen šlo.
Po každém lyžování jsme měli připravený čaj, při kterém si děti oddechly a vyrazili jsme
zpátky do školky na oběd.
Lyžování sice skončilo, ale nás čeká do konce školního roku ještě spousta aktivit.
V březnu jedeme s dětmi na horolezeckou stěnu do Trutnova, do Tonga v Hradci Králové,
na divadelní představení do Uffa a koncem měsíce nás navštíví studenti Střední zdravotní
školy Trutnov, kteří přijedou dětem povídat na téma „Zdravé zoubky“.
Až do konce školního roku, zhruba každé tři týdny, bude také do programu dětí
v mateřské škole zařazena „Muzikoterapie“.
Alice Zachovalová
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Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov, čp. 171,
PSČ 542 12 Radvanice v Čechách
Tel.: 499 897 624
email: zsradvanice@seznam.cz

Mateřská škola Radvanice oznamuje, že
4. května 2017
od 15.30 do 17.00 hodin,
proběhne v budově MŠ

zápis dětí

na školní rok 2017/2018
Přineste s sebou rodný list dítěte!

Mgr. Robert Hager, ředitel ZŠ a MŠ Radvanice
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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: čtvrtek
20. dubna 2017

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 •

RADVADRÁHA VIII
Opět mále shrnutí tentokrát již z 8. ročníku Radvadráhy.
Letošní rok byla naším zázemím opět školní tělocvična jako tomu bylo i loňský rok.
Přípravy za spolupráce dětí z kroužku i mimo něj, ale i pár dospěláků, byly poměrně rychlé
a každým rokem se zlepšujeme.
Co bylo letošní rok k vidění?
Radvadráha jako taková – letošní délka byla 76 metrů. Vinula se okolo zadní a boční
stěny tělocvičny, vedla na stolech i pod nimi. Letos jsme dali přednost především rovným
dílům, aby návštěvníci nemuseli běhat za vybouranými auty tak často. Ale i tak se našlo
pár kritických úseků např. pod žebřinami.
Závodní dráha – tato dráha byla letos ve tvaru „U“ v délce okolo 26 metrů.
Nejrychlejší jezdci zvládali jedno kolo cca za 16 sekund, tzn. rychlost 9,5 Km/h. Během
soboty děti najezdili 2191 kol, v neděli 1954 kol, což je za celý víkend 4145 koleček. Ujetá
vzdálenost všech autíček dohromady je necelých 108 Km!
Dopravní dráha – letošní novinka. Tato dráha byla především o křižovatkách a
značkách, ale byl zde i mostík. Značky, jak to tak bývá, někdo respektoval a někdo ne, ale
v tomto případě jsme to tolerovali a policii na řidiče nevolali☺.
Pokračování na str. 16.
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Pokračování ze str. 15.

Myslím si, že se dráha líbila a určitě ji příště zase postavíme.
Po oba dny nás navštívila spousta místních i „přespolních“ lidiček. Přes den především
rodiče s dětmi a na večer si autodráh užívali dospěláci. Na rozjezdech pro dospělé se sešlo
celkem 15 řidičů, většina už Radvadráhoví specialisti. Vyhrála Tereza, druhý byl Jiří, třetí
já a bramborovou medaili si odnesla Helena.
Tak a co napsat na závěr? Rozhodně slova díků všem, kteří nám pomáhají s tím tuto
akci pořádat. Díky patří obci Radvanice za podporu a ZŠ Radvanice za poskytnuté
prostory. Díky Motoklubu Jestřábí jezdci za občerstvovací služby pro žíznivé a hladové
závodníky. Díky dětem z kroužku za pomoc se stavbou a speciální díky Jiříku za vše.. ☺
Za LMK Rapid Radvanice
Karel Láska

RADVANICKÝ ZPRAVODAJ VYDÁVÁ Email: radvanickyzpravodaj@volny.cz
OBECNÍ ÚŘAD RADVANICE
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. 4. 2017
Náklad: 470 výtisků
Ev. č.: Kult/2/1990/Ka
Odpovědná redaktora: Mihulková Renata
Grafické zpracování: Mgr. Olga Matěnová

Otištěné příspěvky se nemusí shodovat
s názorem redakce.
Za věcnou a gramatickou správnost
odpovídají autoři článků.

