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Po

část v k.ú. Radvanice v Č. a 662,
k.ú. Slavětín u Radvanic,

Obecní úřad

ustavujícím zasedání
proběhlo dne 22.11.2018 v pořadí
pr vní jednání nově zvoleného
zastupitelstva obce Radvanice.

•

Hostem zasedání byl Mgr. Robert
Hager, ředitel ZŠ a MŠ Radvanice.
Ten hned v úvodu přednesl výroční
zprávu školy za školní rok 2017/2018.
Podrobná zpráva obsahovala veškeré
důležité informace z provozu školy
a školky za minulý školní rok. Z úst
starosty byla vyslovena pochvala
škole za jejich spolupráci a aktivitu
pro obec a její občany.
Následovalo několik bodů v souvislosti
s financemi a povinnostmi ze zákona
o rozpočtových pravidlech. Jednalo
se o:
•

•

•

•

zveřejnění záměru pronajmout
nebytové prostory: č.p. 20 prostor
v 2. n.p. - jako kancelář, drobnou
provozovnu, prostor v 2. n.p. - jako
kancelář, drobnou provozovnu,
prostor v 3. n.p.- jako kancelář,
provozní, technická místnost,
dále potom č.p. 25 prostor
provozovny kadeřnictví, jako
drobnou provozovnu, kancelář,
ordinaci a také prostor č.p. 173
vlevo jako drobnou provozovnu,
prodejnu, kancelář.

Následovalo projednání podaných
žádostí o dary, kde:
•

schválen byl dar ve výši 6.000
Kč na akci „Mikulášská nadílka“
pro SDH Radvanice,

•

projednání návrhu rozpočtového
opatření č. 12/2018, kde příjmy
a výdaje se zvyšují o 1.196.370
Kč,

schválen byl dar ve výši 6.000
Kč na akci „Mikulášská zábava“
pro SDH Radvanice,

•

plán inventarizace majetku obce
Radvanice k 31.12.2018 a složení
komisí,

schválen byl dar ve výši 2.000 Kč
na akci „Drakiáda“ pro Jestřábí
jezdce, z.s.,

•

zveřejnění záměru propachtovat,
pronajmout pozemky: 234/1
- část, 649, 650/1 - část, 324 - 3
části, 627/3, 225/1 - část, 239/2
- část, 240 - část, 245, 652 - část,
239/5, 1052 - část, 266/1, 561/7 -

neschválen byl dar na akci „Strom
splněných přání“ pro VOX
Radvanice, z.s.

V bodě různé vzalo zastupitelstvo
na vědomí informaci o výsledku
veřejné zakázky na dodavatele
komunální techniky pro obec

projednání návrhu rozpočtového
opatření č. 11/2018, kde příjmy
a výdaje se zvyšují o 15.000 Kč
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•

proběhla schůzka s generálním
ředitelem ČEZ Teplárenská,
kde byla vyslovena nespokojenost
s navýšením cen tepla o 5,1%
na rok 2019. Bylo slíbeno řešení
pro následující roky. Do konce
k v ě t n a pro b ě h n e s c hů z k a
o dalších možnostech řešení,

•

jednání SOJH a sněm MAS,
kde byly vyhlášeny granty v rámci
SOJH,

A
V rámci diskuse byla projednávána
problematika prodeje a převodu
bytových jednotek v č.p. 230 a 231.
Vzhledem ke složitosti a nejasnosti
této problematiky nelze vydat jasné
stanovisko a diskuse je součástí
zápisu z jednání zastupitelstva.
V z áv ě re č n é z pr áv ě s t aro s t a
informoval o:
•

probíhajících pracích
na rozpočtu, zasedal finanční
výbor a návrh rozpočtu 2019 byl
projednán,

•

zažádáno o prodloužení
smlouvy u pracovníka na VPP
do 31.1.2019,

•

podána informace o rezignaci
Petra Lukáška z funkce velitele
výjezdové jednotky. Pověřen byl
Lukáš Dufka. Nově pořízený AED
defibrilátor je součástí vybavení
jednotky SDH a probíhají školení
členů a následně bude jednotka
zařazena do výjezdů v rámci IZS,

•

proběhl dílčí audit KHK a chyba
byla usnesením odstraněna,

•

p o d ě k ov á n í p a nu M i l a nu
Němečkovi za výrobu a instalaci
zastávky,

•

bylo schváleno přijetí darů pro ZŠ
a MŠ od: Marcela Andresová 5.000
Kč, Ing. Milan Němeček 10.000
Kč, Milan Němeček 10.000 Kč,
Kasper Kovo s.r.o. 10.000 Kč,
Gemec-Union a.s. 5.000 Kč,

•

informace o sjednání schůzek
s právní kanceláří a jednání
o dotacích na sídliště.

Tomáš Němec
starosta obce
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Obecní úřad

Radvanice. Zároveň bylo schváleno
uzavření kupní smlouvy s vítězem
veřejné zakázky „Radvanice – dodávka
traktoru včetně příslušenství“, firmou
Agriten Trutnov s.r.o., kde celková
kupní cena všech zařízení dle kupní
smlouvy je 1.321.441 Kč včetně
DPH. Dále byli v bodě různé
doporučeni zastupitelé R. Mihulková
a J. Gult do školské rady při ZŠ a MŠ
Radvanice. Praktickým krokem bylo
schválení pověření všech členů
zastupitelstva, jakožto ověřovatelů
zápisu. O prot i tomu nut ný m
usnesením podle zákona o obcích,
odsouhlasení pracovněprávního
v z t a hu m e z i o b c í a č l e n e m
zastupitelstva obce pro rok 2018.
Jedná se o I. Kubečkovou v souvislosti
s vedením obecní knihovny a R.
Mihulkovou v souvislosti s tvorbou
Radvanického zpravodaje. Dále bylo
v různém projednáno rozdělení
zisku ZŠ a MŠ Radvanice za rok
2017, kde částka 18.364,86 Kč byla
rozdělena na částku 14.691,88 Kč
do fondu odměn a na částku 3.672,98
Kč do rezervního fondu.

Vítání občánků
K čemu jsou na světě maminky?
Aby se pěkně usmály na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit a povědět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky, aby náš svět byl v pořádku.
Nové občánky Radvanic přivítal starosta obce p. Tomáš Němec 1.12.2018
Pozváno bylo 8 dětí. Zúčastnili se:
•
•
•
•
•
•

Naše slavnostní setkání pokračovalo
focením dětí, rodičů a příbuzných
u kolébky.

Damián Daniš
Anežka Šafářová
Leona Gultová
Karolína Voříšková
Květa Jirmanová
Elen Novotná

Přejeme našim malým občánkům
do života hodně štěstí.
Děkuji dětem z MŠ, p. učitelkám
a všem členům SPOZ.

Obecní úřad

Děti z MŠ nás potěšily milým
vystoupením.
Rodiče se podepsali do Pamětní
knihy obce, maminky přijaly kytičku
a dárky pro své hezké děti.

Miluše Světlíková
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Poplatky psi

D

Předpis místního poplatku na rok 2019 dle obecně závazné vyhlášky obce
Radvanice č. 1/2011 „poplatky ze psů“.
									
Vážení,
pro rok 2019 zůstává nadále sazba včetně splatnosti poplatku ze psů
beze změn.
Citace článku 5. výše uvedené obecně závazné vyhlášky obce Radvanice:
SAZBA poplatku:
a) za psa chovaného v rodinném domku s maximálně dvěma byty nebo trvale
chovaného na zahrádce, která je součástí zahrádkářské kolonie Kč 200,--/rok
b) za druhého a každého dalšího psa v rodinném domku Kč 300,--/rok
c) v ostatních domech – bytové domy Kč 800,--/rok
d) za druhého a každého dalšího psa v ostatních domech
– bytové domy Kč 1.200,--/rok

f) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená
v bodu e) Kč 300,--/rok„
Citace článku 6. výše uvedené obecně závazné vyhlášky obce Radvanice:
SPLATNOST poplatku:
1. Nečiní-li poplatek ze psů více než Kč 200,--/rok - splatnost nejpozději
do 31. 5. 2019
2. Činí-li poplatek ze psů více než Kč 200,-- /rok - splatnost ve dvou stejných
splátkách nejpozději do 31. 5. 2019 a do 31. 8. 2019
Tomáš Němec
starosta obce

Informace
Prosíme

Nepřehlášení pobytu a neoznačení
schránek ztěžuje práci při doručování
písemností.

všechny občany,
kteří změnili pobyt a nepřehlásili se, ať
takto učiní. Zároveň žádáme o řádné
označení domovních schránek.

referentka obce
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Obecní úřad

e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního či vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem, anebo poživatel
sirotčího důchoduKč 200,--/rok

Vážení spoluobčané
V

V

ážení spoluobčané, teď, když čtete tento letošní první radvanický
zpravodaj, tak vánoční svátky jsou již za námi a nás čeká další nový rok,
ve kterém Vám všem přejeme vše jen to nejlepší.

Obecní úřad

Společně jsme první prosincovou
sobotu loňského roku rozsvítili
náš radvanický vánoční stromek,
který je již krásnou tradicí a tradicí
je i to, že veškerý výdělek z této akce
putuje na místní organizace a spolky.
Letošní rok jsme se rozhodli výtěžek
věnovat na modernizaci zahrady naší
mateřské školky.
Děkujeme všem, kteří přišli s námi
zahájit advent, rozsvítit strom. Všem,
kteří vystupovali na provizorním
pódiu a také všem, kteří se podíleli
na přípravách a chodu akce.

Již nyní máme v hlavě, jak letošní
rozsvícení zlepšíme, tak nám nezbývá
než se těšit a doufat, že budete stále
s námi stromek rozsvěcet.
Vaši spoluobčané
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Základní škola Radvanice
Adventní tvoření 2018
Adventním tvořením jsme

pojali trochu jinak, doufáme,
že se všem líbilo a veškeré dětmi
vyrobené dekorace pomohly dokreslit
Vaši pohodu Vánoc. Všem Vám,
kteří jste nám stále nakloněni, moc
děkujeme za ochotu a vytrvalost při
našem tvoření.
Poděkování patří i firmě VIANM s.r.o. Velké Poříčí, která nám
každoročně poskytuje potraviny
na pečení s Vašimi dětmi.
Těšíme se na Vás v roce 2019,
kter ý za hájíme Veli kono čním
tvořením 9. 3. 2019

Maminky a babičky jsme pohostili
kávou, čajem a tradičně upečeným
jablečným závinem a čokoládovým
d e z e r te m o d p aní Hoř anské.
Tentokrát jsme Adventní tvoření

Julie, Lada, Jana, Šárka a Renáta

Připomenutí
3. - 4. 1. 2019 vyhlásil ředitel školy ředitelské volno (viz. stránky školy,
Radvanický zpravodaj)
Vážení rodiče, přátelé školy,
přejeme Vám příjemně prožitý nadcházející rok 2019 a těšíme se na setkávání
s Vámi na půdě školy i při našich společných akcích.
Za žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Radvanice
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Základní škola Radvanice

společně s dětmi a rodiči ukončili
rok 2018. Konalo se tradičně
ve školní jídelně. Tvoření jsme zahájili
vykrajováním lineckého pečiva,
následovali andělíčci, hvězdičkový
závěs a lampičky. Vše nám připravily
a při výrobě pomáhaly Julka a Lada.
Mezitím nám paní kuchařky Jana,
Šárka a Renáta upekly naše výtvory,
které jsme ještě slepili jahodovým
džemem. (něco malounko jsme
odnesli domů, ale většina skončila
v našich bříškách při tvoření )Celá
jídelna se provoněla vůní vanilky
a vánoční atmosféra byla započata.

A

Prosinec v MŠ

Základní škola Radvanice

Poslední měsíc ve školce

děti, a pak už čerti četli z čertovské
knihy pochvaly, ale i maličké hříchy.
Všechny děti nakonec zarecitovaly
pekelné básničky a za odměnu
si o dnesly b a líčky s ovo c em
a sladkostmi. Balíčky pro děti
připravilo občanské sdružení Jestřebí
jezdci, tímto jim moc děkujeme.

je vždy plný práce. Stejně tak tomu
bylo i letos. Začalo to vše hned 1.
12. dopoledne, kdy děti vystoupily
na vítání občánků na obecním
úřadu. Letos jsme nevybraly jen
předškoláky, ale zapojily jsme i menší
děti, aby ukázaly, že i ony umí krásně
recitovat a zaslouží si přivítat budoucí
kamarády. Moc děkujeme za pěkné
vystoupení Viktorce Gultové, Šárince
Svobodové, Štěpánku Koutnému,
Štěpánku Řezníčkovi a Valentýnce
Baloghové. Odpoledne jsme se poté
všichni sešli u rozsvěcení vánočního
stromečku, kde děti vystoupily
s krátkým pásmem vánočních
básniček a koled.

Jedno prosincové dopoledne jsme
se vydaly autobusem do Trutnova,
kde jsme navštívily výstavu betlémů.
Nejvíce se dětem líbil betlém vyrobený
z kukuřičného šustí a háčkovaný
b e t l é m . Ná d h e r n o u v ý s t a v u
dokreslovalo i to, že ten den velmi
hustě chumelilo, což připomínalo,
že Vánoce se opravdu blíží. Po výstavě
jsme se šly podívat na trutnovský
vánoční stromeček a betlém, který je
pod ním postaven.

Pak už jsme se společně těšily na další
tradiční akci, kterou je Mikuláš.
Letos došlo k malé změně a Mikuláš
se svojí družinou nepřišel za dětmi
do školky, ale pozval si je do svého
„pekla“, které se na krátkou chvíli
otevřelo ve sklepení školy. Několik
čertů, včetně Lucifera, přivítalo naše

Poslední akcí tohoto měsíce a vlastně
i celého tohoto roku byla vánoční
besídka pro rodiče, na které děti
předvedly vše, co se od září naučily.
Letošní besídku jsme pojaly opět
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R

a strávit příjemnou chvilku bez
vánočního shonu.
Chtěly bychom vám všem popřát
v novém ro ce ho dně z drav í,
spokojenosti, lásky, ať se vám splní
všechna vaše přání.
Alice, Martina, Irena

Poděkování z MŠ

ádi bychom touto cestou poděkovaly všem rodičům, kteří se zapojili
do naší akce „Strom splněných přání“, který jsme letos zkusily uspořádat
v naší školce. Jednalo se o nápad, kdy jsme vytvořily dřevěný vánoční strom,
na který jsme zavěsily vánoční ozdoby a v každé ozdobičce bylo jedno přání
dětí z naší školky, nebo maličkost, která by se do školky hodila. Byly jsme
velmi překvapené, kolik máme ve školce úžasných rodičů, kteří se zapojili
a nanosili spoustu dárečků pro naše děti. Ještě jednou vám milý rodiče moc
a moc děkujeme, velmi si vážíme, že jste přispěli pod náš vánoční stromeček
a udělali tak radost našim nejmenším.
Alice a Martina
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Základní škola Radvanice

trochu jinak, a kromě vystoupení
našich dětí, v ystoupily i děti
ze ZŠ s paní učitelkou Štěpánkovou
a zahrály několik vánočních koled
na flétny. Po besídce rodiče s dětmi
ozdobili vánoční stromeček perníčky.
Kdo nepospíchal domů, mohl
si ozdobit perníčky nebo vyrobit
vánoční ozdoby, nebo jen posedět,
dát si malé občerstvení, popovídat

N

SDH Radvanice
Mikulášská nadílka

V

přítmí a to bylo znamení, že se objeví
Mikuláš i se svou pekelnou družinou
a anděly.

SDH Radvanice

sobotu 8.12.2018, den
před druhou adventní nedělí,
jsme pořádali v Pensionu Radvanice
pro děti „Mikulášskou nadílku“.

A skutečně – čerti opět předvedli svůj
pekelný taneček a Mikuláš a andělé
pak dětem za jejich básničky a písničky
předali balíček se sladkostmi.

Celé odpoledne provázela úspěšně
agentura „Vosa jede“ se svým
programem a o hudební doprovod
se postaral DJ Fulka. Děti se dobře
bavily, zpívaly, tančily, soutěžily
a za své výkony dostávaly různé
odměny.
Asi kolem 16. hodiny se na sále udělalo

Po nadílce si děti ještě měly možnost
zatancovat a nakonec se všichni
spokojeně rozešli domů.
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Hana Stonjeková

Mikulášská zábava
A ni

v předvánočním shonu čas a v hojném
počtu navštívili tyto již tradiční
akce. Věřím, že jste se dobře bavili,
takže nezbývá než dodat – příště
nashledanou .

„dospěláci“ nepřišli
v tento den zkrátka. Na večer jsme
pro ně připravili zábavu – tentokrát
ve stylu Retro disco kotel. DJ Fulka
byl neúnavný a celý večer pouštěl
i na přání vypalovačky, které jsou
na hudebním nebi již více jak 20 let.
T í m t o Vá m c h c i p o d ě k o v a t
za SDH Radvanice, že jste si našli

Hana Stonjeková

Ježíšek u hasičů

SDH Radvanice

I

Spaním v hasičárně sezóna

ubytováním a zabráním si svých
pelíšků. Malá klubovna, kterou nám
hasiči vytvořili ze staré kanceláře,
se proměnila v obrovskou ložnici,
vlastně obrovskou postel. Jedna
matrace vedle druhé. Je zajímavé,
jak si každý malý človíček dělá nárok
na svou matraci. V noci je potom
všechno jinak, ale to každý rodič
dobře zná.

končí, nebo začíná? To je otázka.

Konec roku vybízí k bilancování
a hodnocení. Zatímco s novým
rokem vše nové začíná, naše sezóna
se pouze přehoupne a pokračuje.
Spaní v hasičárně je pomyslnou
třešničkou, kterou si užíváme válením
a koukáním na pohádky.

Večeře ještě od maminky a hupky
na pohádku. V tuto chvíli jsem
si ještě myslela, že tu drobotinu
přesvě dčím z c el a le gá lně př i
hlasování svým návrhem „Tři oříšky
pro Popelku“, ale byla jsem v tom

Jak jsme si to v roce 2018 užili?
V pátek jsme v 18:00 nastoupili
do hasičárny vyzbrojeni večeří
a svými věcmi na víkend. Ten začal
10

úplně sama. Na plné čáře vyhrála
„Koko“. …Moderní čas nezastavíme
a já si na svou Popelku počkám až
o vánočních svátcích.

C
Vyčistit zuby a do hajan. Příběhy
„Mašinky Tomáše“ nás přenesly
do říše snů.

SDH Radvanice

Dohoda, že ten, kdo se ráno vyspí,
se ustrojí a přejde do klubovny,
byla sice uzavřena a dobře myšlena,
ale to jsem netušila, že se třeba Jeník
ve tři hodiny ráno vzbudí s pocitem,
že už je vyspalý, ustrojí se ve dveřích
do klubovny byl otočen a znovu
uložen. A byly nám dopřány další
čtyři hodiny spánku.

Dobré ráno soboto! Čekala nás
spousta práce. Sledovat pohádky,
hrát si, sledovat pohádky, hrát si,
připravit pohoštění pro rodiče,
proměnit klubovnu do vánoční
atmosféry, uvařit oběd. Po snídani
jsme tro chu p ok lidili, kouk li
na pohádku a klubovna se změnila
v hráčské doupě. Dominik slíbil
losování Binga. Vzal na sebe tedy
roli krupiéra a losoval několik kol
hry Bingo, dokud v kouzelné krabici
byly drobnosti, které děti získávaly
ve hře. Klubovnou již voněla polévka
a Dominik s Rosťou se pustili
do přípravy druhého jídla, zatímco
starší děvčata prostřela stůl. Naším
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svátečním jídlem se stala kuřecí
polévka, hranolky a kuřecí stripsy.
Nezbytná pohádka po obědě a čas
připravit pohoštění pro rodiče. Část
dětí se motá okolo stromečku,
který nám hasiči přivezli, a část
připravuje pohoštění pro rodiče.
V klubovně nám začalo být trochu
těsno, tak jsme se rozhodli jít ven
stavět sněhuláka. To nám tedy moc
nešlo, proto jsme se alespoň prošli
okolo spodního rybníka a s červenými
nosy jsme se vrátili na tousty a čaj.
Děti prostřely pro rodiče, které jsme
pozvali na šestou hodinu na kávu
a malou besídku. Okno jsme nechali
pootevřené.
Co kdyby šel okolo hasičárny Ježíšek?
Klubovna se začala plnit rodiči.
Všechny děti měly dnes v hasičárně
někoho blízkého ze své rodiny.
Letošní besídku jsme nijak
netrénovali. Nechali jsme volný
prostor všem. Někdo hrál na flétnu,
někdo básnil, nebo zpíval. A Ježíšek
přišel! Každý měl pod stromečkem
hasičský dárek a i na rodiče došlo.
Ježíšek nezapomněl ani na maminky
a tatínky. Při slavnostním přípitku
jsme si pochválili šikovné děti a dobře
započatou sezónu. Děti poděkovaly
hasičům, že na ně myslí a pomáhají
jim.

tousty, párky zkrátka co si kdo řekl.
Snídali jsme královsky. Sbalili jsme
si své věci, proměnili ložnici zpět
na klubovnu a během dopoledne
jsme se rozešli se svými rodiči domů.
Rok 2018 končí, ať rok 2019 je
pro všechny nás i vás plný zdraví
a štěstí.
Spaní v hasičárně se zúčastnili:
Štěpán Řezníček, Viktorka Gultová,
Kryštof Málek, Kája Penc, Maruška
Matěnová, Matyáš a Klára Machatovi,
Tadeáš a Adélka Stonjekovi, Nelinka
a Amálka Mihulkovy, Veronika
Paťavová, Sabina Ciroková, Bára
a Adam Zachovalovi, Barča, Anička
a Jan Zaveští,
Josef Kučera, Nikola Zubričanová
a Kryštof Krajniak.

Jestli jsem si v tuto chvíli myslela,
že půjdeme spát, tak to tedy
nedopadlo. Pustili jsme si pohádku
a postupně Dominik přenášel spící
děti z klubovny do ložnice. Došlo
i na příběhy Mašinky Tomáše.
Sváteční den skončil. Dobrou noc.
V sobotu 15. 12. 2018 do hasičárny
Ježíšek přišel…Přejeme všem,
aby přišel i do jejich pokojíčků

Děkuji všem hasičům za pomoc nejen
v tomto víkendu.

Dobré ráno neděle! Moc se nám
z pelíšků nechtělo. Klubovnou voní
připravený čaj, buchty od maminek,

Za všechny vedoucí
Julie Burdychová
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To, že se hasiči z klubovny vytratili,
aby nám mohli připravit překvapení,
a tajemstvím dávno není, že to byla
stezka odvahy, kterou nám chystají
velcí hasiči a rok od roku vylepšují své
nové strašící efekty. Jako první prošel
statečně stezkou Štěpánek Řezníček
společně s babičkou a maminkou
a následovaly skupinky dětí malých
i větších. Na konci stezky se každý
hrdinně podepsal na arch, který bude
uložen do kroniky.

Jestřábí jezdci

Tradiční turnaj v karetní hře „PRŠÍ“
Letos již po sedmé zasedli

hráči známé karetní hry „PRŠÍ“
ke stolům v k lubu důcho dců
v Radvanicích, která se rozehrála
mezi dvaceti účastníky a to 17.11.
od 17,00 hodin.

Jestřábí jezdci

K šesti stolům po čtyřech usedli
hráči a hráčky, aby v deseti kolech
po čtyřech hrách mezi sebou vytříbili
hráče „malého a velkého finále“.

•

Třetí místo a bronzovou medaili
si u stolu vybojoval Leoš Kincl

•

Čt v r t é m í s t o t í m p á d e m
bramborovou medaili
si od stolu šampiónů odnášel
Lukáš Krajniak

•

V souboji o „malé finále“
u hracího stolu obstál a vyhrál
Jan Vacek

Poděkování patří všem hráčům
a divákům, kteří si přišli zpestřit
sobotní podvečer a večer. Budeme
se těšit na příští rok, kdy proběhne již
osmý roční „Jestřábího prší“.

Po urputném a nervy drásajícím
souboji usedli ke stolům čtyři hráči
„malého finále“ a čtyři hráči „velkého
finále“.
Výsledek sobotního karetního
souboje skončil takto:
•

Vítězem 7. ročníku „Jestřábí
prší“a držitelem zlaté medaile a
putovního poháru za rok 2018
se stal Vladimír Wonka

•

Krásné druhé místo a stříbrnou
medaili si odnesl přespolní hráč
z Jívky Vladimír Polák

Za motoklub Jestřábí jezdci z.s.
prezident Štefan Krajniak

Přání motoklubu „Jestřábí jezdci“
D

ovolte mi, abych jménem motoklubu popřál lidem dobré vůle
krásné prožití svátků vánočních. Láska, zdraví a porozumění ať vás provází celý
rok 2019.
Děkujeme za důvěru, kterou jste nám dali, my se na oplátku budeme snažit vás
nezklamat.
Za motoklub Jestřábí jezdci z.s.
prezident Štefan Krajniak
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ZŠ a MŠ Radvanice zve své příznivce na

4. ŠKOLNÍ BÁL
‣ v sobotu 19. ledna 2018 v tělocvičně ZŠ

‣ začátek v 19:30 hod

K tanci a poslechu bude hrát:
RELAX z Police nad Metují
‣ předtančení žáků ZŠ

‣ občerstvení zajištěno

‣ předprodej vstupenek u paní
Krajniakové v Radvanu
‣ vstupné 100,- Kč
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Balogh Pavel

Pospíšilová Terezie

Takáčová Marcela

Halázsová Irena

50 let

55 let

Janošíková Marie

70 let

75 let

80 let

Bajer Miroslav
80 let

Bálintová Walburga Komárková Jaroslava
80 let
89 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Omezení ordinační doby 4.2.-8.2.2019
4.2.2019 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
5.2.2019 Úterý – neordinujeme
6.2.2019 Středa 13:00-15:00 (Teplice)

MUDr. M.Šturalová

7.2.2019 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
8.2.2019 Pátek - neordinujeme
Venkovský lékař s.r.o.
IČO: 06170862
MUDr. Ladislav Záveský
Radvanice č.p.25

PSČ 54212
tel.: +420776008880
www.venkovskylekar.cz
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