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Informace z 5. zasedání
zastupitelstva obce

R
V

Kč/m2 (inflační koeficient) u všech
starých smluv s nízkým nájemným
a finanční plán na rok 2019. Valná
hromada neschválila navýšení mezd
jednatelům společnosti.

Obecní úřad

dubnu s e zas edání
uskutečnilo tradičně ve čtvrtek
28. a krátce shrneme podstatné
a projednané obecní záležitosti.
Úvodní dva body jednání byly
věnovány hospodaření obcí zřízených
společností, kterými jsou VODARA s.r.o. a BYTY Radvanice s.r.o.
V rámci jednotlivých valných hromad
přednesli své zprávy jednatelé
společností a seznámili zastupitele
s výsledky hospodaření.

Následovalo projednání záměru
prodeje bytových jednotek
v č.p. 230 a 231 a prodeje pozemku.
Z astupitelstvo obce R advanice
schválilo zveřejnění záměru odprodat
vymezené bytové jednotky v č.p. 230
a 231, stojící na p.p.č. 988 a 989 v k.ú.
Radvanice v Č. stávajícím nájemníkům
v souvislosti s plněním smluvních
závazků. Dále zastupitelstvo také
schválilo zveřejnění záměru prodeje
p.p.č. 652/1 v k.ú. Slavětín u Radvanic
s podmínkou zřízení věcného
břemene.

Jednatel T. Kašpar konstatoval,
že společnost VODA-RA s.r.o.
hospodařila v roce 2018 s příjmy
1.577.276,11 Kč, výdaji 1.480.798,24
Kč, kde výsledkem je zisk 96.477,87
Kč. Valná hromada schválila výsledky
hospodaření a účetní závěrku
společnosti s rozdělením zisku
na pokrytí investic následujících
období a posílení rezervního fondu.

Také byly projednány a schváleny
dary žadatelům, kde:

Jednatelka D. Knaiflová konstatovala,
že společnost BYTY Radvanice
s.r.o. hospodařila v roce 2018
s příjmy 5.680.655 Kč, výdaji
5.694.256 Kč, kde výsledkem je
ztráta -13.601 Kč. I v tomto případě
valná hromada schválila výsledky
hospodaření a účetní závěrku
společnosti s pokrytím ztráty ze zisku
z předcházejících let. Zároveň bylo
schváleno navýšení nájmů o 0,61
1

•

na akci „Pálení čarodějnic“ bylo
poskytnuto 7.000 Kč pro SDH
Radvanice,

•

na osobní asistenci na rok
2019 bylo poskytnuto 2.000 Kč
pro Oblastní charitu Trutnov,

•

na zajištění rané péče na rok
2019 bylo poskytnuto 2.000 Kč
pro Diakonii Českobratrské
církve evangelické Vrchlabí.

A
V různém byla projednána
rozpočtová opatření č. 1 a 2/2019
v souvislosti s rozdíly v příjmech
a výdajích v rozpočtu. Schválena
byla investice do oprav místních
komunikací, prioritně příjezdové
komunikace do obce frézováním
vozovky. Posledním bodem bylo
předložení zprávy kontrolního výboru
v návaznosti na kontrolu nájemních
smluv v č.p. 230 a 231. Kontrolní
výbor neshledal žádné nedostatky.

V závěru byla starostou přednesena
zpráva o činnosti úřadu.
Obec byla povinna zajistit sociální
pohřeb a následující kroky budou
řešeny s notářem.

•

Katastr obce navštívil 1. náměstek
hejtmana KHK Mgr. Červíček
z důvodu nespokojenosti starostů
Chvalče, R advanic a Jívky
se stavem silnice Trutnov – Jívka.
Bylo přislíbeno průběžné řešení.

•

Proběhnou volby do Evropského
parlamentu 24. - 25. 5. 2019.

•

Proběhla kontrola hospodaření
obce a výsledek bude projednán
při schvalování závěrečného účtu
obce.
Tomáš Němec
starosta obce

Beseda o historii obce
Je mojí povinností poděkovat

fotografií. Každý z pamětníků rád
přidal nějakou vzpomínku z těchto
let a beseda tak přešla do pohodové
diskuse. I my mladší, kteří jsme
se rádi něco dozvěděli, se již těšíme
na další podobnou besedu, kterou
pan Středa přislíbil. Určitě uvítáme
dobové fotografie a jiné předměty
spojené s historií obce. Ještě jednou
díky.

panu J. Středovi za projevenou
iniciativu v souvislosti s pořádáním
akce „Beseda s pamětníky
o Radvanicích“, která proběhla tak
trochu symbolicky v bývalé pekárně
- Klubu důchodců. Bývalý starosta
a pamětník pan J. Středa se celé besedy
ujal poutavým vypravováním o obci
z poválečného období do zhruba
šedesátých let. Byly předloženy
i artefakty v podobě dobových

Tomáš Němec
starosta obce
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Obecní úřad

V probíhající diskusi bylo jednáno
o plánovaném prodeji bytu č.p. 230
a 231. Nájemníkům byl zaslán dopis
s informacemi o důvodech, průběhu
a plánovaném postupu řešení celé
situace. Kompletní diskuse je součástí
zápisu ze zasedání. Občané se také
dotazovali na obtěžující štěkání psů
a přerostlý plot ze smrčků v křižovatce
u obchodů. Oba majitelé budou
vyzváni k řešení situace.

•

Vakcinace psů

D

Ve čtvrtek dne 9. května 2019 se uskuteční před
místním Obecním úřadem vakcinace psů.

Časový plán:

Cena očkování:

Radvanice

14:30-15:10 hod

Slavětín

15:20-15:30 hod

Proti vzteklině		
300 Kč
Kombinace		
400 Kč
Čip
		600 Kč

Schválená novela veterinárního zákona zavádí od 1.1.2020
povinnost čipování psů!

Obecní úřad

Podle novely veterinárního zákona s účinností od 1.1.2020 pes, který NEMÁ
čip, NEMÁ platné očkování proti vzteklině. Podle výkladu aplikace čipu musí
předcházet očkování.
Př: neočipovaný pes je v květnu 2019 očkován proti vzteklině. Bude
v imunitě proti vzteklině do května 2020 ( kombinovaná vakcína )
nebo do května 2021 ( sólo vakcína proti vzteklině ), ale v obou případech nebude
mít od 1.1.2020 platné očkování. Při následné aplikaci čipu např. 1.1.2020
bude nutné přeočkování, aby bylo možno jednoznačně prokázat, že tento
průkaz s potvrzeným očkováním náleží tomuto psovi, který je identifikován
tímto čipem.
Tomáš Němec
starosta obce

Rybářské závody
V

sobotu 18.5. od 6:00 h se konají na rybníku Hrůzáku
rybářské závody dospělých. Startovné 150 Kč. Bližší informace na místě.
Občerstvení zajištěno
Radomír Királ
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Základní škola Radvanice
Evidence Připravenosti
na Základní Škole v Radvanicích
Řekli jsme si ve sborovně: „UŽ
DOST!“ a rozhodli se tomuto nešvaru,
který se nám zde rozmohl, učinit
přítrž. Razantně, ostře, tvrdě. Zavedli
jsme systém (Evidence připravenosti),
ve kterém jsou jednotlivé
„zapomínky“ výše uvedených věcí
každý den podrobně evidovány
a po týdnu (či měsíci nebo i pololetí)
vždy třídním učitelem sčítány
a vyhodnocovány. Podle průběžného
dosaženého skóre se poté přistupuje
a) k pochvalám, b) k trestům.
Pochvaly (tř. učitele, ředitele školy)
za příkladný a vzorný přístup ke školní
práci pro svědomité, připravené
a pořádkumilovné žáky, tresty pak
pro ty, kteří jsou charakterizováni
zcela opačně a chaos, zmatek,
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Základní škola Radvanice

V
B

ěhem letošního školního
roku jsme na škole rozjeli novinku akční program s názvem „Evidence
připravenosti“. Opakovaně a prakticky
neust ále, o d rána do večera,
jsme se u našich žáků potýkali
s prakticky nepočitatelným počtem
zapomenutých věcí různého druhu.
Ať už se jednalo o domácí úkoly,
učebnice, žákovské knížky, sešity,
pomůcky, zkrátka vše, co je do výuky
potřeba a je to zrovna na špatném
místě (doma, u babičky, u kamaráda,
kdesi v lese, v autobuse apod.).
U některých žáků se tyto poněkud
br z ké ná z na ky A l z he i me rov y
choroby projevovaly víceméně už
každodenně, každopředmětově,
každochvilně. Prostě neustále.

A

Základní škola Radvanice

nepořádek jsou pro ně každodenním
živobytím. Navíc mohou být žákům
ještě uděleny bonusové body,
respektive být takto odmazány
body již sesbírané. V tomto pololetí
chystáme např. „amnestiční týden“,
který bude vyhlášen v brzké době.
Žáci, kteří vydrží celý týden bez
jediného trestného bodu, budou mít
po této době odečteno 5 svých dříve
nabytých.

provinilců společně s třídními, rodiči,
metodikem prevence a ředitelem
ve škole, skoro každý se probral
a pochopil. (Pár nepoddajných
„hroších kůží“ ještě máme na skladě).
U zhruba 80% žáků došlo během
druhého pololetí k razantnějšímu
a výraznějšímu zlepšení. To, co dříve
byli schopní sesbírat za čtrnáct dní,
sbírají nyní třeba i přes dva měsíce.
Hlídají si své body, nosí do školy to,
co mají, plní si úkoly, pojali to jako
soutěž. Soutěž, ve které mohou uspět!
A zatím se jim ve valné většině daří.
Udělali si pořádek ve věcech, jsou
pečlivější a svědomitější, našli si svůj
systém a styl, což se jim do života
bude určitě hodit.

Cílem akce Evidence tedy logicky
není nasbírat co nejvíce bodů (jak to
bohužel podle přístupu některých žáků
a rychle rostoucích plotů z čárek
i vypadá), ale mít jich co nejméně.
Pakliže hranice sběru dosáhne 10-ti
bodů, následuje upozornění v ŽK, při
15-ti pak napomenutí, u 25-ti důtka,
35 s sebou nese důtku ředitelskou
a 45 pak snížený stupeň z chování.
U jedinců, kteří by se pohybovali
v ještě vyšších sférách, je pak nasnadě
a nutná spolupráce s dalšími orgány,
které kontrolují a pomáhají přímo
v rodinách při výchově dětí.
Snažíme se žákům vštípit, že úplně
to nejsnazší a nejmenší, co mohou
udělat, je alespoň si přinést do školy
potřebné věci a pomůcky spolu
s úkoly. Že zkrátka není možné
v životě, ve škole, respektive pak
i v práci neustále něco zapomínat,
nemít, ztratit… Jak by asi vypadal
a dobře pracoval např. taxikář,
který si doma zapomněl své auto?
Nebo kadeřnice zanechavší nůžky
u babičky, malíř bez svých štětek či
barev nebo snad rybář bez své loďky?
No blbě, že…

Se žáky se o Evidenci pravidelně
bavíme, zjišťujeme jejich názory,
ptáme se na jejich dojmy. A jaký
je výsledek? Co je pro nás všechny
největší odměnou? I přes to, že většina
žáků se hlásí k tomu, že Evidence
po nich „jde“, že je „prudí“, otravuje
a ztrpčuje jim život, tak si dokáží
prakticky do jednoho přiznat, že jim
POMÁHÁ! Sami na sobě sledují
a vidí zlepšení, dokáží si jako skoro
dospěláci uvědomit, že i na první
pohled nepříjemné věci mohou
přinést své ovoce a člověka posunout
dál. Zkrátka sami pozorují, že se díky
na první pohled nepříjemné Evidenci
v připravenosti do školy, svědomitosti
a zodpovědnosti o pořádný kus
přiučili a zlepšili. Že to zkrátka
u většiny zabralo a nese to dobré
výsledky. A o to jde. Doufejme
a přejme jim, ať to vydrží i nadále.
Držíme palce. Evidenci a našim
statečným žákům zdar!

Učitelé si své třídy průběžně
vyhodnocují, mají přehled, kdo
se jak chystá. Musíme říci, že to
funguje! Opravdu. Je krásně vidět,
jak během podzimu mnoho žáků
sbíralo trestné body jak na běžícím
pásu. Když zjistili, že to s Evidencí
myslíme opravdu vážně, a začaly
létat první napomenutí, důtky třídní
i ředitelské, přišla rovněž sezení

Mgr. Pavel Hrubý
autor námětu
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Den učitelů se Simonou Babčákovou
v Novém Městě nad Metují

N
„Nic v lidském životě není náhoda…
Pravda je vždy v srdci… Jestliže
nemáte rádi sami sebe, vysíláte do okolí
hněv, agresi a vztek… Manipulace,
skryté výčitky, psychické týrání, citové
vydírání a ubližování lidem kolem mají
původ v našich „zraněních“ utrpěných
v prvních několika letech našeho
života. Buď si svá zranění nalezneme
a vyléčíme, nebo budeme neustále
ubližovat svému okolí... Dětství je
klíčem našeho chování v dospělosti…

komunikace, spolupráce... Podněcujme
tvořivost a fantazii… Každý máme
uvnitř sebe „ skřítky“ svědomí,
kteří nás varují, hlídají, našeptávají
nám, jak se v které situaci zachovat.
Jestli je poslechneme či ne, je jenom
a jenom na nás… Křivdy, spáchané
na nás v dětském věku, vidíme
dnes v našich současných životech.
V naší práci, v našich vztazích, v naší
komunikaci i v chování k ostatním…
V životě nelžu, na to nemám čas ani
chuť… Ženská, která nepustí chlapa
do hospody, je kráva.“

V ýše

Simona Babčáková

vycítili zcela zřejmé paralely s našimi
současnými životy. V některých
p as áž ích o d ha li l a člověka až
na samotnou dřeň, možná i kousek
za ni, nebála se rýpnout pěkně
do hloubi naší duše. Zkrátka šikovně
nahlédla do našich hlav, myšlenek
i slabostí. Bylo jen a jen na nás,
dokážeme-li si připustit pravdivost
a sílu jejích slov a vzít si z toho to
pravé.

uvedené citáty
a spousta dalšího zazněly při
příležitosti oslav Dne učitelů
ve středu 20. března na představení
v Nové m Mě stě n a d Me tuj í.
Pedagogický sbor naší školy se vydal
na toto slavnostní „one woman show“
Simony Babčákové, známé české
herečky. V Novém Městě se však
představila v úplně jiném světle.
Humor, ten jsme tak nějak čekali.
Ale zbytek? Ten byl pro nás všechny
překvapením. Simona svůj program
pojala filozoficky, inspirativně,
psychologicky i pedagogicky. Zkrátka
věděla, ke komu hovoří.

Celý tříhodinový program proložený
hudbou utekl jako voda. Hlavní
aktérka se projevila jako velmi
vzdělaná, energií nabitá pozitivní
charismatická žena s neuvěřitelným
smyslem pro humor, ale i se spoustou
podnětných nadčasových myšlenek,
ve kterých si každý z nás našel to
své. Závěrečný potlesk vestoje zcela
zaplněného divadla byl jen logickým
vyústěním úžasného programu.
Děkujeme!

Vše bylo proloženo laskavým, někdy
břitkým až ostrým, ale vždy vhodně
zvoleným humorem. Dokázala
o velmi vážných věcech hovořit
s nadhledem. Její myšlenky o životě,
učení, lidském svědomí, chování,
motivaci k jednání, ale rovněž také
o našich vztazích a lidech kolem nás
měly hlavu a patu. Mnohým z nás
probíhala po těle husí kůže, když jsme

Mgr. Pavel Hrubý
účastník a řidič vozu pro pedagogy
6

Základní škola Radvanice

Zcela nejhorší pocit, co můžete
v životě zažít, je pocit viny… Žáci
jsou odrazem rodičů a naší práce…
Hesla pro naše školství – otevřenost,

Novinky v MŠ

I

B ěhem března jsme díky

tohoto dne je obléct si každou ponožku
jinou a vyjádřit tak podporu všem
lidem s Downovým syndromem.
Děti byly seznámeny prostřednictvím
obrázků a fotografií s lidmi trpícími
tímto syndromem, jednoduchou
formou byly seznámeny i s pojmem
chromozom, proč jsou tito lidé jiní
a jak vypadají.

Základní škola Radvanice

občanům Radvanic, kteří přispěli
při rozsvěcení stromečku, vybavili
jednu hernu a část jídelny novým
nábytkem. Jedná se o skříňky
na hračky, úložné boxy a čtenářský
koutek s knihovničkou. Ještě jednou
moc děkujeme všem, kteří přispěli.
V březnu proběhlo ve školce také
několik akcí. První velmi povedená
akce byla návštěva paní Helligerové,
která dětem představila pohádku
„O perníkové chaloupce“ trochu jinak.
Děti se během pohádky zapojovaly
hrou na jedno duché hudební
nástroje, zpěvem a hrou na tělo.
Paní Helligerová celou pohádku
provázela nádherným zpěvem a hrou
na flétnu. Troufám si říct, že to
bylo jedno z nejlepších představení
ve školce. Paní Helligerová hraje
a zpívá s dámskou country skupinou
Schovanky, která získala prestižní
ocenění „Nejlepší dámská zahraniční
country skupina v Evropě“.

Jako každý rok i letos jsme vynášeli
Moranu. Děti se vybavily hudebními
nástroji a pak už jsme se vydali přes
vesnici vyhnat zimu. Moranu jsme
hodili do vody a přáli si, ať nám už
konečně přivolá tolik očekávané jaro.
Na závěr bych ráda poděkovala
panu Čeřovskému, který v každé
volné chvíli maluje ve školce vodní
svět, a mění tak chodbu vedoucí
do zadního pavilonu, kde mají děti
ložnici, v pohádkovou procházku.

V březnu se také ve školce konal
„Ponožkový den“. Hlavním posláním

Alice Zachovalová
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Velikonoční tvoření 2019

C
Posledním tvořením tohoto

zajíčka s překvapením, který měl
místo nosu lízátko.

školního roku bylo 9. dubna tvoření
velikonoční.

Po několika hodinách strávených
vytvářením, pletením a pečením
jsme se spokojeně rozešli do svých
domovů.

Školní jídelna se za pomoci ochotných
kuchařek provoněla vůní přímo
nebeskou, vůní mazanečků i jidášků,
které si děti samy uválely.

Stihli jsme i tradiční kávu nebo
čaj se zákuskem od naší milé
paní Hořanské. Tentokrát nám
připravila dvoubarevnou buchtu
s čokoládovo- citrónovou polevou.
Děkujeme za její ochotu nám
pomáhat.
Chceme poděkovat všem našim
věrným příznivcům, kteří neztrácejí
chuť s námi stále tvořit. Zároveň
se na ně i nové zájemce těšíme příští
školní rok.

Dozlatova upečené ještě vlahé
mazanečky a jidášky se neubránily
bleskové ochutnávce a posloužily
jako svačinka při rozmanitém
t v oře n í v ě n e č ků , p apí rov ý c h
vajíček zdobených vlnou, tulipánů
rozmanitých květů nebo vybarveného

za školní družinu
Julie, Lada
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za školní jídelnu
Šárka a Renáta

Základní škola Radvanice

Další aktivitou bylo tentokrát šití
velikonočního zajíce. Děvčata měla
připravené sešité zajíce a pak už
všichni svorně svého zajíčka vyšili,
vycpali, jak se na pořádného zajíce
sluší, a jarně ozdobili.
Rosťa pomohl všem zájemcům
uplést pomlázku nebo uvázat líto.
Bylo vyrobeno patnáct pomlázek
i s rukojetí.

SDH Radvanice

E

Hasičské střípky

V

Sobota 13. 4. 2019 nebyla
pro Radvanice jen ve znamení
fotbalového derby. Radvanická
hasičárna poskytla zázemí pro okresní
kolo závodu požárnické všestrannosti
kategorie dorostu okresu Trutnov.
V Radvanicích už soutěžila kategorie
dětí, kdy trať branného závodu
vedla do kopců okolo „Baldrišky“,
což se tentokrát nezdálo vhodnou
variantou (provokovat smečku psů
probíhajícími dětmi jsme opravdu
nechtěli). Trať tedy vedla od hasičárny
vytvořeným koridorem ke střelbě
v prostoru před hasičárnou a dále
přes potok směrem k haldě, kde byla
rozmístěna jednotlivá stanoviště
závodu, jejichž součástí je i azimutový
pochod a zpět okolo fotbalového
hřiště k hasičárně. Trať dlouhá
3,5km byla opět výzvou pro Nikolu
Zubričanovou, která ve své kategorii
obsadila místo třetí. Jiné zastoupení
v dorostu zatím nemáme. Nikole
gratulujeme a doufáme, že k pořadí
z tohoto závodu přidá 25. 5. 2019
v Úpici i slibný čas pro skvělé umístění
v okrese Trutnov.

s o b ot u 3 0 . bře z n a
se prostor okolo Základní školy
v Radvanicích zaplnil hasičskými
auty.
V tělocvičně se konala „Uzlovka“ okresní kolo soutěže ve vázání uzlů.

SDH Radvanice

Zúčastnily se i zástupkyně našeho
sboru: v kategorii dorost Nikola
a Adéla, v kategorii mladší Kačenka
a Nelča, v kategorii starší Verča
a Barča. Děkujeme za vzornou
reprezentaci sboru.
Nezahálíme a pomalinku rozjíždíme
soutěžní sezónu, která je nezadržitelně
před námi.
Navštívili jsme Jabloneckou halu.
Nikola Zubričanová již druhý rok
koketuje s dorosteneckou kategorií.
Konkurence je v této kategorii
obrovská, o to více si vážíme každého
cenného zlepšení. Displej jablonecké
časomíry se zastavil na čase 21,25,
což je pro Nikolu jednoznačně
osobní rekord na 100m jednotlivců
a padesáté místo ze 137 startujících je
opravdu velký úspěch v konkurenci
středních dorostenek. Gratulujeme!!!

Vedoucí kroužku mladých hasičů

Ještě stále jsou hasiči ochotni pomoci
bez nároku na odměnu.
Dovoluji si využít možnosti

Okresní odborná rada mládeže již
několik let požádá v Radvanicích
okresní kolo „Uzlovky“. Tentokrát
jsme se vrátili do prostor základní

Zpravodaje obce Radvanice. Chci
poděkovat dříve než na valné
hromadě SDH, která se koná v lednu.
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obrátila s prosbou a v dubnu v areálu
hasičárny a přilehlém okolí „haldy“
proběhlo okresní kolo závodu
požárnické všestrannosti, kdy si 20
jednotlivců a 6 družstev splnilo jednu
z povinných částí své přípravy.
Děkuji za občerstvení i technickou
pomoc na trati, za poskytnutí zázemí
pro průběh této soutěže.

SDH Radvanice

školy. Sbor dobrovolných hasičů
se o bezmála stovku soutěžících
postaral se ctí a noblesou
po stránce technické v podobě
přípravy tělocvičny a občerstvení.
Hranolky provoněly celé okolí
školy a snídat luxusní palačinky
se šlehačkou, to asi tělocvična ještě
nezažila. Děkuji paní Schatzlerové
za všechny ty palačinky a všem
členům SDH za pomoc okresní
odborné radě mládeže při této
soutěži konané v březnu. Ale protože
se rádi vracíme tam, kde jsou ochotni
nám pomoci, rada mládeže se na sbor

Burdychová Julie
vedoucí okresní odborné rady
mládeže okresu Trutnov

Noc s Andersenem
R adv anická

tolik jídla, kolik nám připravily
úžasné maminky, se nedalo za jeden
večer a jedno ráno vůbec sníst. Ale
statečně jsme se všichni snažili.

k ni hov na ,
tak jako každý rok i letos
pořádala Noc s Andersenem, při
které s e míst ní dět i s cházejí
v knihovně, aby zažily dobrodružství
mezi knížkami. Na letošní nocování
dorazilo 15 dětí.
Hned po příchodu dětí nám bylo
jasné, že děti hodlají zůstat nejspíš ne
jednu noc, ale celý víkend, protože
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Noc s Andersenem

Během pohádkového večera měly
děti mnoho nejrůznějších úkolů
a činností. Celý letošní ročník byl
pojat trochu netradičně. Motivem
nebyl pouze jeden autor a jedna
knížka, jako předchozí ročníky,

Noc s Andersenem

ale nejznámější večerníčkové pohádky
a postavičky. Děti například hledaly
v osmisměrce pohádkové postavičky.
Skládaly papírové puzzle, na kterém
bylo kromě pohádkových postaviček
i seznámení s konkrétní pohádkou,
kterou děti četly ostatním. Dalším
úkolem, který prověřil, jak naše děti
znají pohádky, byl pohádkový kvíz.
Jednalo se o 15 otázek, při správném
vyluštění dětem vyšla tajenka. Děti
také přiřazovaly „hlášky“ z pohádek
ke konkrétním pohádkovým
postavičkám. Ani letos nechyběla
stezka odvahy, při které děti dostaly

pohádkovou postavičku a někde
venku musely najít dvojici – např.
Včelka Mája hledala Vilíka, Maková
panenka zase motýla Emanuela atd.
Nakonec děti dostaly plátěné tašky,
které si mohly ozdobit razítky nebo
na ně něco nakreslit.
Každý rok si děti odnášejí kromě
spousty zážitků a pěkných vzpomínek
i upomínkové předměty a pamětní
listy a my věříme, že se jim večer líbil
a příští rok se zase sejdeme u knížek.
Ivana, Vendula, Alice

Prodaná nevěsta

Prodaná nevěsta

V sobotu 13.dubna vyjíždí

vystoupení plné hereckého důvtipu,
hudebního umu i akrobatických
a tanečních kreací líbilo.

skoro plný autobus z Radvanic
do trutnovského Uffa na představení
Prodaná nevěsta, které bylo už
od listopadu 2018 vyprodané.
Ochotníci z Divadla Aloise Jiráska
sbírají se svým pojetím opery Bedřicha
Smetany jednu chválu za druhou.
I radvanickým divákům se toto

Děkujeme, za nádherný kulturní
zážitek.
Ivana Kubečková
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z MŠ a ZŠ Radvanice

Děti, žáci a učitelé

PŘEDSTAVÍ SE VÁM:

Penzion
Radvanice
(sportovní hala)

KDE:

čtvrtek 30. 5. 2019
16:00 hod.

KDY:

ŠKOLNÍ
AKADEMIE

DOBROVOLNÉ

VSTUPNÉ:

BEZ
OMEZENÍ
VĚKU

© J.M.

WEBOVÁ ADRESA
HTTP://WWW.ZSRADVANICE.CZ/
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Jaroslav Výrostko
50 let

Winter Jan
60 let

Kotlářová Jarmila
75 let

Novák Vojtěch
65 let
Hořanská Marie
83 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby
Květen a Červen 2019
Dny 2., 3., 23. a 24.5.2019 nebudou v provozu naše ordinace.

Dny 7., 20. a 21.6.2019 nebudou v provozu naše ordinace.
Dne 19.6.2019 bude ordinace v Radvanicích pouze do 15:00 hod.
V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici. Omezení ordinační doby také naleznete
na www.venkovskylekar.cz
MUDr. Ladislav Záveský

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla
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