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toto prosincové číslo
z pr av o d aj e př i n á š í i n f or m a c e
z minulého zasedání zastupitelstva
obce, které proběhlo 24.10.2019.
Tradičně si připomeneme nejdůležitější •
body programu jednání.

Obecní úřad

Úvodem starosta předložil výsledky
hospodaření za 1. – 9. měsíc roku 2019.
Bylo konstatováno, že obec hospodaří •
v souladu se schváleným rozpočtem,
jelikož příjmy jsou 15.086.709,68
Kč, výdaje jsou 9.729.264,12 Kč
a financování je 5.357.445,56 Kč.
Následné rozpočtové opatření pouze
reaguje na zvýšení příjmů a výdajů •
o 92.330,- Kč.
Pro přehled obecního majetku, v tomto
případě obcí spravovaných místních
komunikací, byla zadána tvorba
pasportu místních komunikací. Je to •
praktický dokument, který je mimo jiné
vyžadován v případě žádostí o dotace.
Pasport byl zpracován, schválen
a bude k nahlédnutí na stránkách obce.
Dalším dokumentem bude pasport
veřejného osvětlení.
•
Následovala informace o výběrovém
řízení na nákup dopravního
automobilu. Po jejím projednání
došlo k usnesení, kde zastupitelstvo
schválilo uzavření kupní smlouvy •
s vybraným dodavatelem veřejné
zakázky v návaznosti na vyhlášenou
výzvu IROP „Ochrana životů, zdraví
a majetku“ v rámci projektu „Vybavení
SDH JPO III obce Radvanice“, firmou
HAGEMANN a.s., Ostrava. Celková •
cena za dodání DA je 1.298.935 Kč
včetně DPH.
Dalšími body v různém bylo schválení:
•

poskytnutí návratné finanční
v ýp omo ci z rozp o č tu ob ce
R advanice pro Stomatologii
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Radvanice s.r.o., IČ04093526
ve výši 500.000 Kč v souvislosti
s nákupem nové stomatologické
soupravy s příslušenstvím,
podání žádosti o dotaci
na KHK do programu „Podpora
hospodaření v lesích – asanace
kůrovcového dříví“,
poskytnutí daru z rozpočtu obce
Radvanice pro VOX Radvanice
z.s. ve výši 2.000 Kč jako finanční
podporu při akci „Podzimní
taneční odpoledne pro seniory“,
poskytnutí daru z rozpočtu obce
Radvanice pro VOX Radvanice
z.s. ve výši 3.000 Kč jako finanční
podporu při akci „Halloween –
strašidelná stezka“,
poskytnutí daru z rozpočtu obce
Radvanice pro VOX Radvanice
z.s. ve výši 5.000 Kč jako finanční
podporu při akci „Vánoční koncert
Kamily Nývltové“,
poskytnutí daru z rozpočtu obce
Radvanice pro SDH Radvanice
ve výši 6.000 Kč jako finanční
podporu při akci „Mikulášská
nadílka,
poskytnutí daru z rozpočtu obce
Radvanice pro SDH Radvanice
ve výši 6.000 Kč jako finanční
podporu při akci „Mikulášská
zábava“,
uzavření smlouvy se subjektem
Marek Křesťan-MAKROILS CZ,
Hradec Králové v souvislosti
se shromažďováním a výkupem
použitého rostlinného oleje
z provozů dodavatele.

V diskusi informoval p. Dufka
o rekonstrukci kaple ve Slavětíně
a jako příklad předložil fotografie před
a po akci. Starosta sdělil, že ze strany
manželů Kasperových byl splněn slib
a byla tak zachráněna dominanta
Slavětína. Dále bylo diskutováno
pravděpodobné vypouštění
fekálií do vodního toku v horních
Radvanicích. Toto není přípustné
a případní viníci musí být nahlášeni
na patřičný úřad.
Zcela na závěr přednesl starosta obce
zprávu o činnosti úřadu:
•

•

aplikace City App po doplnění
bude spuštěna,

•

infor mace z j e dnání SOJH
v Maršově,

•

příprava a jednání na projektování
multifunkčního školního hřiště,

•

dar pro ZŠ Radvanice od WOMEN
FOR WOMEN o.p.s. v rámci
projektu „Obědy pro děti“ v částce
31.200 Kč pro roky 2019 a 2020.
Tomáš Němec
starosta obce

proběhla dílčí kontrola
hospodaření obce, audit bez závad,

V ážení

Přání

A

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK
Tomáš Němec
starosta obce

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám připomněl pár
slov o prevenci a připomněl některé
předpisy a opatření spojené se zimním
obdobím.

vnitra č.23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb
je v novostavbě kolaudované od roku
2008 hasicí přístroj a hlásič povinností.
Ale jak jste četli, není to na škodu mít
tyto náležitosti i u starších budov,
u kterých to není povinností. Cena
hasicího přístroje práškového 6 kg
se pohybuje těsně kolem +/-1 000,Kč a kouřového hlásiče od 200,- Kč
až zhruba po 1 000,- Kč, dle kvality
a funkcí.

Ale nejpr ve mi dovolte, abych
připomněl požár z roku 2018,
a to chaty na Mülerovce za Slavětínem,
kde hořela elektro skříň. Majitelce
chaty se podařilo požár zlikvidovat
ještě před příjezdem hasičů za pomocí
hasícího přístroje, který měla v chatě,
a ještě si vypomohli pískem. Tady
bych rád připomněl, jak důležité je Zde lehce připomenu, co už byste
mít doma hasicí přístroj a kouřový měli mít hotové na začátku topné
hlásič. Dle vyhlášky ministerstva sezony, že je nutné dodržovat vyhlášku
2

Obecní úřad

Dovolte mi za celé zastupitelstvo
obce Radvanice Vám poděkovat
za spolupráci a podporu našeho
společného úsilí při rozvoji obce.
Přeji Vám všem příjemné, klidné
a spokojené prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví, štěstí,
vzájemnou toleranci, pochopení
a mnoho osobních a pracovních
úspěchů.

spoluobčané,
s pokorou musíme přijmout
skutečnost, že se nezadržitelně blíží
konec roku 2019. Pro někoho rok
úspěšný, pro někoho méně. Někdo
si zajisté posteskne, jak ten čas
nezadržitelně utíká. V podvědomí
však musíme živit pozitivní myšlenku,
že jde pouze o změnu letopočtu. Práce,
povinnosti, ale i osobní život pokračují
dál a doufejme, že pozitivněji, lépe
a veseleji, než v letopočtu právě
uplynulém.

D

Obecní úřad

č. 34/2016 Sb. „O čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty“. Dle této
vyhlášky je povinnost provádět
pravidelné čištění spalinové cesty,
a to nejméně 3x za rok při celoročním
provozu a 2x za rok při sezonním
užívání, a to buďto sám nebo
kominíkem. 1x za rok je povinnost
provést kontrolu spalinové cesty
odborně způsobilou osobou v oboru
kominictví a dobře schovat doklad
o provedené kontrole.I když jsem
toto připomínal v minulém článku,
týká se to domů, ve kterých se topí
v topidlech na pevná paliva.

do odpadkových košů, nedopalky
vždy dokonale uhaste.
4) Kontrola komínů – dodržujte
pravid la na údržbu a provoz
spalinových cest.
5) Topte, jak se má – nedávejte
do blízkosti topidel hořlavé látky,
popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
6) Poučte své děti – dejte z dosahu
dětí zápalky, vysvětlete jim nebezpečí
vzniku požáru
7) Vybavte svou domácnost - instalujte
hlásiče požárů, vybavte domácnost
hasicími spreji a přenosnými hasicími
přístroji.

Jelikož máme přede dveřmi období
Vánoc, žádáme občany, aby v této
době věnovali zvýšenou pozornost
při zapálení adventních svíček
a svíček na vánočních stromcích.
Zásadou je, nenechávat je bez dozoru.
Zároveň je nutné věnovat pozornost,
na co pokládáte věnce, nejlépe by to
mělo být na nehořlavou podložku
a musíme dbát na dostatečnou
vzdálenost od hořlavých předmětů.

8) Udržujte v pořádku uzávěry
inženýrských sítí – hlavní vypínače
elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označeny
a přístupné.
9) Kontrolujte elektrická zařízení –
kontrolujte pravidelně stav spotřebičů
a šňůrových vedení.
10) Udržujte průchodné chodby
a schodiště – v případě požáru
oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy
rodiny.

Vážení obyvatelé rodinných domů,
bytů,
oslovujeme vás touto cestou proto,
že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok dochází
k více než tisícovce požárů v obytných
domech, kde umírají desítky lidí
a stovky jsou jich zraněny.
Proto mi dovolte, abych vám
připomněl velmi důležité zásady!!!

Zde bychom rádi poděkovali všem
občanům a chalupářům naší obce
za do držování protip ožárních
opatření v tomto roce. Kdyby
někdo potřeboval naši jakoukoliv
radu v oboru požární ochrany, není
problém se na nás obrátit a my vám
rádi poradíme.

„Bezpečnostní desatero“
1) Čtěte návody - instalujte a užívejte
tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.
2 ) H l í d e jte ote v ře ný ohe ň –
nenechávejte bez dozoru otevřený
plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte
opatrnost při vaření.

Přejeme všem našim občanům
i chalupářům krásné a spokojené
Vánoce. A do nového roku přejeme
hodně zdraví a spokojenosti, abyste
nezavdali žádnou příčinu k požáru
a abyste v roce 2020 nepotřebovali
služeb hasičů.

3 ) Po z o r n a c i g a r e t y – p ř i
kouření a odhazování nedopalků

Milan Dufka
preventista obce
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Základní škola Radvanice
Aleš Kisý

D ne 31. 10. navštívil naši

Při tom všem zápřahu ještě pracuje,
stará se o rodinu, vede a trénuje svůj
tým ragby vozíčkářů a také trénuje
atletiku.

ZŠ paralympionik pan Aleš Kisý.
Zajímavou přednáškou chtěl žákům
přiblížit, že nebezpečí opravdu číhá
na každém rohu a i při skoku do vody
se může stát úraz ohrožující život –
tak jako jemu.

V atletice se účastní republikových,
evropských i světových mistrovství
a byl již také třikrát na paralympiádě.
Nejlepší jeho umístění bylo 4. místo
ve vrhu koulí na paralympiádě –
i proto mu někteří kamarádi atleti
říkají „pan Bramborový“.
Aktuálně je pan Kisý v Dubaji
na mistrovství světa v paraatletice.
Včera získal zlato ve vrhu koulí.

V

Mgr. Olga Matěnová

Podzimní tvoření

22 .

Jana, Šárka a Renáta. Ke kávě rodičům
a dětem k zakousnutí napekla opět
famózně paní Hořanská a Lenka
Řezníčková. Všem, kdo se podílí
na přípravě i Vám, kdo se zúčastňujete
a o tvoření projevujete zájem, patří
velké poděkování. Těšíme se na ta
další.

října se již tradičně
uskute čni lo ve školní jídelně
podzimní tvoření.

Nejprve jsme si z lineckého těsta,
které bylo barvy dýňové, vykrájeli
různé Halloween motivy. Než se nám
dýně, strašidýlka upekly, tvořili jsme
podzimní dekorace – prostírku
v podobě obřího javorového listu,
housenky ze spadaného listí, pavučiny
i s pavouky…… V průběhu tvoření
nás začala za nos tahat vůně pečení
a to byl ten správný čas dozdobit
si cukrovíčka polevou z bílků.

Paní Zvěřinové a Doležalové
děkujeme, že nám věnovaly dýně,
které atmosféru podzimního tvoření
příjemně doladily.

Na tvoření se podílela Julka a Lada,
s pečením pomáhaly paní kuchařky
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Jana Růžičková

Základní škola Radvanice

Pan Kisý představil žákům svůj osud
i osud dalších lidí, které také postihl
nějaký vážný úraz. Na krátkých
videích s e známi l žá ky s t ím,
jak si tito lidé dokázali v životě najít
nový smysl a že dál žijí život plný
aktivit a radostí. Přiznal nám,
že se každý den potkává s bolestí, jezdí
velmi často na rehabilitace. Mluvil
také o tom, jak se společně s lékaři
snaží, aby jeho život byl co nejlepší.

A

SDH Radvanice

SDH Radvanice

Vážení spoluobčané,

co nevidět nám skončí rok 2019
a začíná adventní čas zapalování
svíček na adventních věncích.
Proto apeluji na slova preventisty
obce o dodržování jeho pokynů
a předepsaného desatera. Chtěl
bych Vám poděkovat za uplynulých
11 měsíců, které z hlediska požární
ochrany proběhly výborně a naše
jednotka nemusela zasahovat.

příznivcům a sponzorům za jejich
podporu našemu sboru i naší výjezdové
jednotce a hlavně zřizovateli, tím je
obec a její zastupitelé. Nezbývá než
Vám popřát krásné prožití svátků
vánočních v klidu a pokoji.
Do nového roku Vám přeji hodně
štěstí, zdraví a úspěchů.

Tímto chci poděkovat všem aktivním
členům SDH i JSDH a dětem, všem

za hasiče velitel
Lukáš Dufka

SDH nabízí

Blíží se období, kdy se na naše děti přijde podívat Mikuláš se svojí družinou.
Pokud si přejete, aby navštívili i Vaši rodinu, objednejte se včas.

Rostislav Burdych
Julie Burdychová

tel. +420 777 854 435
tel. +420 605 953 679

Jestřábí jezdci
Jestřábí jezdci

Drakiáda pro děti a dospělé
O pět

porota, která hodnotila jednotlivá
létající monstra.

tu máme podzim
a s ním i jednu z podzimních
radovánek a tou je pouštění draků.

Výsledky dračího
zápolení

Letošní motorkářské drakiády
se zúčastnilo a draky pouštělo
patnáct dětí. Počasí všem drakům
a dračicím velice přálo, bylo krásné
slunné nedělní odpoledne a letos
nám dokonce foukal i vítr. Jak se říká
„ideální počasí“, o to horší to měla

Předškoláci:
1.
René Štrauch
2.
Helena Rajsnerová
3.
Štěpánek Koutný
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Školáci:
1.
Šárka Nechvílová
2.
Klára Rajsnerová
3.
Šimon Kult
Originalita:
1.
Anička Tomanová
2.
Adriana Loyová
3.
Víťa Efenberg
Nejdéle létající:
1.
Matěj Krajniak
2.
Kuba Efenberg
3.
Matouš Kult

Fotografie z drakiády jsou
na našich webových stránkách
www.jestrabijezdci.cz

Na konec nedělního odpoledne dostal
každý malý účastník nějakou sladkou
odměnu za snahu. Poděkování patří

Jestřábí jezdci

pořádajícím členům a samozřejmě
sponzorům: obec Radvanice, obchod
BAL A – Marcela Andrejs ová,
kteří nám přispěli nějakou tou
sladkostí pro děti. Děkujeme všem,
kteří si zpříjemnili krásné větrné
nedělní odpoledne a přišli na naši
drakiádu jak soutěžící tak i diváci
a těšíme se na příští rok na další
drakiádu.

za motoklub Jestřábí jezdci z.s.
prezident Štefan Krajniak

Pension Radvanice
White Cup 2019

2019 pořádal VOX
Radvanice z.s.již šestý ročník závodu
v akrobatickém rock and rollu WHITE
CUP 2019. Pro zvídavé – v překladu
je to bílý pohár a název dostal podle
sněhu, který se v tomto ročním
období v těchto končinách zpravidla
objevuje, jako maskota máme každý
rok sněhuláka :-). WHITE CUP byl
také původně malý bratříček pražské
soutěže BLACK CUP, ale poslední tři
ročníky byla návštěvnost závodníků
i veřejnosti srovnatelná, takže už je to
vlastně velký bratr, což nás moc těší.

klubu KSPodwawelski, jehož pár
Tomasz Mróz a Jagoda Czapik obsadil
1.místo v kategorii žáci.

Letos se bohužel nezúčastnily kluby
ze Slovenska, protože se ve stejný
termín konala prestižní soutěž v Irsku.
I přes to byl i tento šestý ročník
mezinárodní, zavítali k nám jako
každý rok sousedé z Polska. Děkuji

TASK SILUETA PRAHA,

Dále se zúčastnily klubyELVIS JIHLAVA,
KOLB DANCE VSK FTVS PRAHA,
CLUB RNR MARKO, RnR ALPHA,
SOKOL PRAŽSKÝ, ROCK TEENS
HRADEC KRÁLOVÉ,

TJ SOKOL ŘÍČANY
A RADOŠOVICE,
KP PRAHA,
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Pension Radvanice

N
9.11.

a Eliška Jahelková z klubu Kolb Dance
Praha a v kategorii Duo Ladies Lenka
Štěrbová a Ema Krošláková z TASK
Silueta Praha.

Pension Radvanice

SK NÁCHOD,
TK TORNÁDO TJ SOKOL LÁZNĚ
BOHDANEČ

I

Celé odpoledne úžasným způsobem
moderoval Olda Tamáš(V1 ,
Frekvence 1).

a RRC DOMINO TJ SOKOL
JINONICE.
V kategorii formace děti zvítězila
formace Startlet z klubu Elvis Jihlava,
formace junior Twins z klubu Kolb
Dance Praha, formace senior formace
Flop z klubu Task Silueta Praha.

Na závěr chci moc poděkovat
za podporu všem sponzorům, bez
kterých by se akce těžko pořádalaSvazek obcí Jestřebí hory,
Český svaz akrobatického rock and
rollu,

V kategorii páry děti obsadil první
místo pár Matvej Leshchinskiy
a Karolína Zelenková z klubu Sokol
Pražský, páry žáci již zmíněný pár
klubu KS Podwawelski a páry junior
Jan Schlogl a Zuzana Karbanová
z klubu Task Silueta Praha.

Judr. Eva Červená,
GEMEC – UNION a.s.,
FROLEN LINEX – EXPORT s.r.o.,

Letos díky soutěži v Irsku nesoutěžili
akrobatické páry A a B, ale jen C.
Zvítězil pár Jiří a Marcela Urbánkovi
z klubu SK Náchod.

MAKRO, pivovar KRAKONOŠ,
Le &Co,
Pension a restaurace Radvanice

V kategorii Duo Girls si zlatou medaili
odnesla děvčata Nikol Vopálenská

a Obec Radvanice.
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My už se teď těšíme na sedmý ročník
WHITE CUP 2020.
Dále děkuji všem, co nás podporují
a těším se zase někdy na nějaké
sportovní či kulturní akci u nás.
Loučím se s heslem, které letos zdobilo
naše whitecupové tričko a je stále
aktuální – KDO NEPEČE S NÁMI,
TANČÍ PROTI NÁM.....:-)

za VOX RADVANICE z.s.
Petra Spitzerová

C
O

Pension Radvanice

Všem čtenářům bych ráda za Pension
a restauraci Radvanice a VOX
Radvanice z.s. popřála krásné a klidné
prožití těch nejkrásnějších svátků
v roce a pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a pohody v novém roce 2020.

MČR - Hrob

prvním listopadovém
víkendu proběhlo v okolí Radvanic
Mistrovství České republiky v horském
orientačním běhu (HROB). Centrum
závodů bylo ve zdejší základní škole,
která posloužila díky vstřícnosti pana
ředitele, paní vedoucí školní jídelny,
pana starosty a místních hasičů také
pro ubytování a stravování závodníků.

HROB je závod dvojic na upravené
turistické mapě, kdy závodníci
musí najít všechny kontrolní body
vyobrazené na mapě a nesmí používat
GPS, mobilní telefony nebo podobné
vymoženosti dnešní doby. Jedinou
dovolenou pomůckou je buzola
ukazující sever. Závodilo se ve třech

Na závěr chtějí pořadatelé poděkovat
vlastníkům lesů a luk, bez jejichž
souhlasů by se závod nemohl konat.
Doufají také, že se nezaběhl žádný
pasoucí se dobytek, jelikož někteří
neukáznění závodníci za sebou i přes
varování na startu nezavřeli všechny
branky a ohradníky.
Aleš Balcar
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MČR - Hrob

Závodníci běhali v širokém okolí,
v sobotu například až na Čížkovy
kameny nebo na Jánský vrch, v neděli
zase účastníci závodili po lesích
a loukách v okolí Janovic, další
se dostali i na Odolov a Žaltman.
Tratě dlouhé 15-28 km vzdušnou
čarou donutily závodníky naběhat až
35 km každý den s převýšením kolem
tisíce metrů.

hlavních kategoriích podle pohlaví
a také v juniorských kategoriích
(do 20ti let) a veteránských (nad 40 let).
Celkem se zúčastnilo 260 dvojic z celé
České republiky, ale také z Německa,
Slovenska i Ruska. V hlavní mužské
kategorii vyhráli jen o necelou minutu
Šimon Navrátil s Tomášem Křivdou
z Chocně za 7 a půl hodiny v součtu
za oba dny. V nejobsazenější kategorii
smíšených dvojic vyhrál Tomáš Kos
s Klárou Žaloudkovou z Pardubic
také za necelých 7,5 hodiny a v ženské
kategorii pardubické závodnice
Martina Zvěřinová a Pavla Udržalová
za 8 hodin a 21 minut. Ostatní
závodnicí si snad náročné tratě
ve zdejších krásných lesích a kopcích
také užili.
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24. 12. 2019

V 10:00 hodin U KOSTELA

ČEKÁNÍ NA „JEŽÍŠKA“
“již po  áté”


„TRADIČNÍ VÝSTUP KE KRMELCI, NA BRENDY A ROZHLEDNU
Ǧ MARKOUŠOVICKOU“
Srdečně zveme malé velké, vš ǡco nechtějí jen doma čekat, 
až Ježíšek zazvoníǤ
jďte snámi přispět zvířátkům a podívat se do vánoční krajinyǤ
Nehoňte se, už neuklízejteǤVánoce jsou o pohoděǤ
něco dobrého do bříš…………zvířátkůmǤ
obrou náladou se počítáǤ


Těší se na vás radvaničtí hasiči ☺
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Ve čtvrtek 19. 12. 2018
v 16.30 hod
v kapli sv. Jana Křtitele

Program: Vystoupení ZUŠ A. M. Buxton Úpice
Vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Radvanice

Vstupné: dobrovolné
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Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný nový rok.

Veselé Vánoce přejí hasiči z Radvanic

Chcete návštěvu z Pekla u Vás doma?
Vezmu s sebou i anděla s Mikulášem…

Kdy:
5. 12. 2019, po setmění
Volejte:
739 616 857 (Jirmanová)
773 618 083 (Pěkný)

12

13

Neseďte o Vánocích doma!
Klub českých turistů Úpice vás zve od Štědrého dne do Nového roku na Jestřebí boudu.
Jestřebí bouda se může stát cílem vašich vycházek, nebo vyjížděk (podle sněhových
podmínek) s příjemným posezením u ohřáté medoviny. Jestřebí bouda vám samozřejmě
poskytne široký sortiment občerstvení.
Můžete zde i prožít Silvestra, dobře
se zde pobavit, kapacita je však
omezena a je jen několik málo
volných míst bez možnosti přespání.
Místo na sále si lze objednat na
e-mail kctupice@jestrebibouda.cz,
nebo mobil 605260547. Tradiční
novoroční výstup na Žaltman
pořádaný turisty z Červeného
Kostelce a končící na Jestřebí boudě
je výbornou relaxací po bouřlivém
Silvestru.

Vánoční otevírací doba na Jestřebí boudě
Úterý 24.12.

10,00 – 15,00;

Středa 25.12 .

12,00 – 20.00

Čtvrtek 26.12.

9,00 - 20,00

Pátek 27.12.

9,00 – 22,00

Sobota 28.12.

9,00 – 22,00

Neděle 29.12.

9,00 – 22,00

Pondělí 30.12.

9,00 – 22,00

Úterý 31.12.

9,00 – ???

Středa 1.1.2020

9,00 – 17,00

Teplá jídla od 25 do 31. 12 do 16,00 hod, 1.1.2020 do 15,00 hod.

Nenechte se dvakrát pobízet a hurá do přírody
s příjemnou zastávkou!
Zvou vás úpičtí turisté
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.

Listopad
Krýslová Vlada
65

Kasperová Gertruda
82

Liskovská Irena
93

E

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Venkovský lékař
Omezení ordinační doby Prosinec 2019
Dne 23 a 27.12.2019 (pondělí a pátek) nebudou v provozu naše ordinace.

Omezení ordinační doby Leden 2020
Dne 02 a 03.01.2020 (čtvrtek a pátek) nebudou v provozu naše ordinace.
Omezení ordinační doby také naleznete na www.venkovskylekar.cz
V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla
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