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Vraťme

•

se zpět do 27. 2.
2020 a krátce si připomeňme hlavní
body programu jednání.

R

Hostem zasedání byl ředitel školy
Mgr. R. Hager, který přednesl
zprávu o hospodářském výsledku
•
a stavu fondů ZŠ a MŠ Radvanice
za rok 2019. Zastupitelstvo obce
Radvanice schválilo účetní závěrku
a zprávu o hospodářském výsledku
a stavu fondů ZŠ a MŠ Radvanice
za rok 2019, kde zisk 6.130,93 Kč
•
bude přídělem do rezervního fondu.
Na vědomí zastupitelstvo následně
vzalo výroční zprávu v oblasti
poskytování
informací
podle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
•
přístupu k informacím za rok 2019
a rozpočtové opatření č. 1/2020,
kde příjmy a výdaje se zvyšují
o 30.000 Kč. V oblasti majetku obce
byl schválen odprodej části p.p.č.
684/1 v k.ú. Slavětín u Radvanic,
o výměře 80 m2, za cenu 18.800 Kč.
•
Rozsáhlým bodem byly žádosti o dary
z rozpočtu obce, kde projednáno
bylo:
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schválení
poskytnutí
daru
z rozpočtu obce Radvanice
pro Okrsek č. 2 Malosvatoňovicko
– Radvanicko, J. Burdychová
ve výši 2.000 Kč jako finanční
podporu činnosti okrsku,
schválení
poskytnutí
daru
z rozpočtu obce Radvanice
pro SDH Radvanice ve výši
6.000 Kč jako finanční podporu
při akci „Dětský karneval“,
schválení
poskytnutí
daru
z rozpočtu obce Radvanice
pro SDH Radvanice ve výši
10.000 Kč jako finanční podporu
při akci „Josefovská zábava“,
schválení
poskytnutí
daru
z rozpočtu obce Radvanice
pro LMK Rapid Radvanice
ve výši 4.000 Kč jako finanční
podporu při akci „Radvadráha
XI“,
schválení
poskytnutí
daru
z rozpočtu obce Radvanice
pro VOX Radvanice z.s. ve výši
3.000 Kč jako finanční podporu

A

při akci „Turnaj v Člověče,
nezlob se“,
•

•

•

•

•

o poskytnutí daru z rozpočtu
obce Radvanice pro VOX
Radvanice z.s. na akci „Vánoční
koncert
Kamily
Nývltové“,
kde žádost bude projednána
v rámci červnového zasedání.

odložení
projednání
žádosti o poskytnutí daru
z rozpočtu obce Radvanice
pro VOX Radvanice z.s. na akci
„Radvanický míč, 7. ročník“, Bod různé byl naplněn několika
kde pořadatel bude požádán rozličnými záležitostmi, které byly
o doplnění termínu konání jednohlasně schváleny. Jednalo se o:
v žádosti,
• darovací smlouvu na převod
schválení
poskytnutí
daru
majetku z vlastnictví České
z rozpočtu obce Radvanice
republiky
–
HZS
KHK
pro VOX Radvanice z.s. ve výši
do vlastnictví obce Radvanice“,
5.000 Kč jako finanční podporu
kde je bezúplatným převodem
při akci „White Cup“,
získáno 10 ks hasičských
zásahových helem za necelých
odložení projednání žádosti
100.000 Kč,
o poskytnutí daru z rozpočtu
obce Radvanice pro VOX • uzavření smlouvy o zřízení
Radvanice z.s. na akci „Jarní
pověřence dle Nařízení GDPR
a podzimní taneční odpoledne
s MAS Království – Jestřebí
nejen pro seniory“, kde pořadatel
hory, o.p.s. ,
bude požádán o doplnění
termínu konání v žádosti,
• uzavření dodatku smlouvy
s KVB advokátní kancelář s.r.o.
odložení
projednání
na poskytování právních služeb,
žádosti o poskytnutí daru
z rozpočtu obce Radvanice • uzavření
smlouvy
s
pro
VOX
Radvanice
z.s.
FIEDLER
AMS
s.r.o.
na akci „Halloween – strašidelná
na
poskytování
datového
stezka“, kde žádost bude
prostoru
na
internetovém
projednána v rámci červnového
serveru
poskytovatele
zasedání,
v souvislosti s protipovodňovým
opatřením v obci
odložení projednání žádosti
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•

D

přijetí dotace ve výši 35.250
Kč
z
dotačního
fondu
Královéhradeckého
kraje •
na
realizaci
projektu
„Těžba, přiblížení a asanace
kůrovcového dříví.

V
závěru
starosta
tradičně •
informoval o činnosti obecního
úřadu. Jednotlivé body jsou shrnuty
v následujícím odstavci.
• V letošním roce je nutné
přepracovat strategie rozvoje
obce, kterou bude nutné •
aktualizovat.
•

Bude
prezentována
výzva
pro zájemce do redakce
zpravodaje, paní R. Mihulková
požádala o ukončení v redakční
radě.

•

Proběhne
kontrolní
den
u
dodavatele
dopravního
automobilu JSDH, kde budou
upřesněny detaily.

•

Byly podány žádosti o dotace
(kůrovec, multifunkční hřiště
ZŠ), v současnosti probíhá
proces vyhodnocení na kraji
a ministerstvu.

•

Probíhá
výběrové
řízení
na dodavatele akce výstavby
multihřiště u ZŠ, kde komise
vybere vhodného zhotovitele.
Termín předložení nabídek je

do 11.3.2020.
Jsou získáni 2 pracovníci
z projektu VPP pro údržbu
veřejných prostranství obce
na sjednanou dobu 12 měsíců.
Dne
3.3.
2020
proběhne
setkání starostů a zastupitelů
v Úpici a 12.3.2020 jednání
starostů v rámci SOJH ve Rtyni
v Podkrkonoší.
Usnesením vlády ČR byl
schválen bezúplatný převod
majetku státu do vlastnictví
obce. K podpisu je připravena
smlouva s takřka 10-ti letou
prodlevou na převod majetku
ve správě PKÚ.

Tomáš Němec
starosta obce
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Vážení spoluobčané,
jelikož je uzavírka tohoto čísla
zhruba v půli března, protože musí
být zpravodaj připraven pro tisk,
nejsem schopen předpovědět, jaký
bude
stav
v
souvislosti
s
postupujícím
rozšířením
koronaviru
v
naší
republice
a nedejbůh v našem blízkém okolí.
Ubezpečuji vás, že se obec Radvanice
snaží všemi kroky a dostupnými
prostředky vám informace předávat
a situaci, pokud možno, řešit.
Na webových stránkách obce
a souběžně v aplikaci CityApp
průběžně uveřejňujeme aktuální

informace a usnesení vlády. Žádáme
vás, abyste tyto informace sledovali
a pokyny, nařízeními a doporučeními
se řídili. Aktuální informace lze
také sledovat v médiích, kde jsou
zařazovány i tiskové konference
o průběhu krizových opatření. Je
nutné si uvědomit, že situace je
vážná, omezení se dotýkají všech a je
jen na nás, abychom se k této situaci
postavili zodpovědně a svědomitě.
Buďte
k
sobě
ohleduplní
a pomáhejte si!

Tomáš Němec
starosta obce

V

VÝZVA redakce
Radvanického zpravodaje
J

elikož jsem se po sedmi letech tvorby zpravodaje
rozhodla ukončit svoji činnost, chtěla bych tímto vyzvat případné
zájemce o podílení se na tvorbě, aby se přihlásili na e-mail
starosta@radvanice.cz, případně osobně.
Náplň práce
• zajištění potřebných materiálů pro tvorbu
• zajištění souhlasu jubilantů
•

finální korektury a úpravy

Termín – od 1.7.2020

Renata Mihulková
za redakční radu zpravodaje
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Poplatky za komunální odpady-občané
P

ro rok 2020 je poplatek
v obci Radvanice ve výši 550 Kč
na osobu a rok.

Osvobození od poplatku
dle čl. 6 OZV je od poplatku
osvobozena fyzická osoba, která je

Způsob úhrady místního poplatku
za likvidaci odpadu je možno provést
na základě zaslaných předpisů:

1.
•

•

v hotovosti v úředních hodinách
na OÚ Radvanice,

•

zaslanou přiloženou poštovní
poukázkou
(uveden
roční
poplatek na rok 2020)

•

bezhotovostním
převodem
•
na účet obce Radvanice vedený
v České spořitelně, a. s. Trutnov,
č. ú. 1303692379/0800.

A

Při všech platbách
variabilní
symbol
na přiložené složence.

používejte
uvedený
•

Úhradu poplatku je možné provést
dvakrát ročně:
•

Splátka ve výši jedné poloviny
ročního poplatku do 30.04.2020

•

Splátka ve výši druhé
poloviny ročního poplatku
do 30.09.2020

umístěna do dětského domova
pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní
nebo
ochranné
výchovy
nebo
školského
zařízení
pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy,
umístěna do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
umístěna v domově pro osoby
se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.

2.

Od poplatku se dále osvobozuje
fyzická osoba,
•
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která je umístěna v pobytovém
zařízení
sociálních
služeb

neuvedeném
v
zákonu
o místních poplatcích, pokud
toto umístění trvá déle než
10 po sobě jdoucích měsíců
v průběhu kalendářního roku,

Poplatky za komunální odpady –
rekreanti

Pro rok 2020 je poplatek v obci
Radvanice ve výši 550 Kč za rekreační
objekt a rok.
• která je umístěna v zařízení Způsob úhrady místního poplatku
lůžkové
zdravotní
péče za likvidaci odpadu je možno
neuvedeném
v
zákonu provést:
o místních poplatcích, pokud
toto umístění trvá déle než • v hotovosti v úředních hodinách
10 po sobě jdoucích měsíců
na OÚ Radvanice,
v průběhu kalendářního roku,
• zaslanou přiloženou poštovní
•
která se zdržuje nepřetržitě
poukázkou,
déle než 10 měsíců v roce mimo
území obce Radvanice,
• bezhotovostním
převodem
na účet obce Radvanice vedený
• po dobu výkonu vazby nebo
v České spořitelně, a. s. Trutnov,
nepodmíněného trestu odnětí
č. ú. 1303692379/0800.
svobody.
Při všech platbách používejte
3. Údaj rozhodný pro osvobození variabilní
symbol
uvedený
dle odst. 1 a 2 tohoto článku je na přiložené složence.
poplatník povinen ohlásit ve lhůtě
do 90 dnů od skutečnosti zakládající Termín úhrady poplatku:		
nárok na osvobození.
do 30.04.2020

4.

Lucie Kavalíková
referentka OÚ

V případě, že poplatník nesplní
povinnost ohlásit údaj rozhodný
pro
osvobození
ve
lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo
zákonem, nárok na osvobození
zaniká.
Žádáme proto občany, aby údaj
rozhodný pro osvobození hlásili
každoročně ve stanovené lhůtě.
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Zš a Mš Radvanice
Pomáhali jsme Austrálii
Chtěli

do kasičky i bez zakoupení věcí.
Oblečení, které se neprodalo,
jsme následně darovali Dětskému
domovu ve Dvoře Králové a Diakonii
Broumov. Některé zajímavé kousky
oblečení se nám hodí také na výrobu
kostýmů pro školní divadelní
a taneční představení.

jsme (jako škola
za pomoci veřejnosti) pomoci
Austrálii při řešení problémů
vzniklých dlouhodobými ničivými
požáry. Připojili jsme se proto
ke sbírce pražské ZOO s názvem
„Pomáháme jim přežít“. Peníze jsme
se rozhodli získat uspořádáním
dobročinného bazaru oblečení
a hraček, o jejichž darování jsme
požádali rodiny našich žáků
a zaměstnanců. S propagací nám
vydatně pomohl Adam Zachoval
(děkujeme!).

Máme velkou radost, že naše snaha
o pomoc nezůstala bez zájmu
a podpory veřejnosti, protože
výtěžek činil 4 260 Kč. Peníze
jsme poslali na účet pražské ZOO
a věříme, že budou správně využity.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMOHLI
V pátek 21. a v sobotu 22. února 2020
SPOLU S NÁMI!!!
(během MASOPUSTU) se hala školy
proměnila v obchod s darovanými
Iljana Jirmanová
věcmi, které si mohl kdokoliv
a Olga Matěnová
koupit za cenu dle svého uvážení,
za ZŠ a MŠ Radvanice
minimální cena za jeden kus byla 10
Kč. Spousta lidí nám však přispěla

Masopust
Sedmička

škola ve spolupráci s místními
hasiči a za podpory Obce Radvanice.
A pozadu nezůstaly ani radvanické
ženy, konkrétně paní Hořanská,
Gruntová, Barková, Čermáková
a Krajniaková, které pro masopustní

je
tradičně
považována za šťastné číslo a letošní
sedmý ročník našeho Masopustu to
myslím naplnil beze zbytku. O veselí
a dobrou pohodu duše i těla (hlavně
bříšek) se už tradičně postarala

7

N

průvod připravily skvělé pohoštění. i rodiče. Na jejich hlavy děti stavěly
Děkujeme!
komín z kroužků. A co myslíte?
Udržely se kroužky? Ač se všichni
Z Hronova k nám zavítal Dechový snažili ze všech sil, stejně komín
orchestr mladých pod vedením pana popadal. To však nevadilo. Protože
učitele Miloše Meiera a hrál v čele nejdůležitější bylo se společně
průvodu obcí a posléze i na školním pobavit a to se povedlo.
dvoře. Tam byly také odměněny
masky a kobyla byla odsouzena Mimořádnou součástí letošního
za veškeré hříchy a zlo napáchané Masopustu byl dobročinný bazar
v Radvanicích v uplynulém roce.
uspořádaný na pomoc Austrálii
zasažené ničivými požáry. Více info
Pro děti byl i letos připraven na jiném místě tohoto čísla RZ.
karneval.
V
tělocvičně
bylo
nejprve
trochu
chladno, Všem,
kteří
nám
pomáhají
ale to se po chvíli změnilo příchodem v Radvanicích udržovat masopustní
mnoha návštěvníků, kteří se zahřáli tradice,
děkujeme
a
těšíme
tancem a písničkami Despacito, se na shledanou na dalším ročníku.
Statistika, Hejahejahejahej, Žížala,
Přísloví a Laj laj. Nemenší úspěch
za ZŠ a MŠ Radvanice
měla soutěž, do které byli vtaženi
Robert Hager
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Divadlo UFFO
Ve čtvrtek 27. února se žáci

až hrozivě mrazivá… Odlehčení
tématu nastalo při chování během
atomového útoku. Zahalení celého
těla do igelitů, pláštěnek, plynových
masek a následný pochod kamsi
do šaten či sklepení byl opravdu
zajímavě
tanečně
ztvárněn.
Komunisté a vůbec spolupracovníci
komunistického režimu byli navíc
velmi vtipně a trefně ztvárněni jako
prasata (viz foto z představení).
Tímto bylo jednak dáno a jednoduše
popsáno jejich fungování a praktiky
a druhak díky povedené prasečí
hlavě byla i velmi lehká identifikace
těch, co smýšleli stejným způsobem.

5. – 9. třídy zúčastnili divadelního
představení v trutnovském Uffu.
Tématem
byl
autobiografický
příběh ilustrátora a výtvarníka knih
pro děti Petra Sýse. Ten prožil své
dětství v době těžkého komunismu
a socialismu. Tímto představením
v režii hradeckého divadla DRAK
se naši žáci seznámili s nelehkou
dobou totality.

I

Program byl proložen hudebními
ukázkami, výtvarnými kolážemi,
krátkými animacemi
i
dokumentárními
záznamy
z dřívější doby. Mohli jsme
zavzpomínat či se seznámit např.
s direktivním a politicky prolezlým
školstvím za komunismu, dále
se
spartakiádami,
povinnou
vojnou, tehdejší populární hudbou
nebo humorně a zároveň i lehce
tragicky ztvárněnými filmovými
šoty – např. s „imperialistickým
západním broukem“ – mandelinkou
bramborovou, která byla prý
poslána americkými kapitalisty
na naše území s cílem zničit
naši republiku. Slova tehdejších
komunistů – „Vypořádali jsme
se s Horákovou, vypořádáme
se i s mandelinkou!“ jsou opravdu

Smutné byly naopak momenty
znázorňující praktiky a zvěrstva
páchaná za totality např. státní
bezpečností – sledování, výslechy,
týrání a věznění odvážných lidí
bojujících
proti
obludnému
komunistickému režimu. Nechyběla
ani důležitá data této doby, např.
rok 1968 a okupace našeho území
vojsky Varšavské smlouvy v čele
s tehdejším Sovětským svazem. Vše
zakončily optimistické momenty
ze sametové revoluce roku 1989
a slova prezidenta Václava Havla „Pravda a láska musí zvítězit nad lží
a nenávistí.“ ¨
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Co dodat závěrem? U žáků
představení vzbudilo velký ohlas.
Jeho důkazem byly následné hodiny
dějepisu, strávené další diskuzí nad
tímto kulturním zážitkem. Se žáky
jsme na závěr ohodnotili celkový
dojem a kvalitu, tak jako každý určitě
zná www.csfd.cz, kde se procenty
hodnotí filmy. „Naše“ představení
získalo za účasti celkem 51
hlasujících celkovou průměrnou
známku 76%, což je velmi slušný
výsledek a zpětná vazba vyjadřující
výbornou kvalitu a celkový dojem.
Věříme, že seznámení se s naší
nedávnou minulostí pomůže umět
si vážit nynější svobody a uvědomit
si, že dle rozličných ukazatelů
se nám nyní daří zcela nejlépe v naší
historii.

C

P. S.: Opět obrovská pochvala
za reprezentativní oděv většině
našich žáků. Tato míří k Vám
všem, kteří jste neváhali a dokázali
ze sebe udělat zase o kousek větší
„dospěláky“. Jsem rád, že kulturní
oblečení začíná být pro podobné akce
už pravidlem! A co víc, pochvalná
slova k vám nemíří jen od nás,
dozorujících učitelů, ale rovněž
od zaměstnanců Uffa, kteří doslova
s otevřenými ústy koukali, jak jsme
se vymódili, upravili, navoněli,
zkrátka paráda a děkuji!

Mgr. Pavel Hrubý

MŠ
Mateřská

škola
je
již
druhým
rokem
zapojena
do programu Šablony II., který letos
na podzim končí. Z tohoto programu
bylo v průběhu dvou let hrazeno
10 mimoškolních akcí a 10 akcí
pořádaných přímo ve školce. Jednalo
se o různé divadelní, hudební,
ekologické a rukodělné akce. Jednou
z posledních akcí, která proběhla
v únoru, byla bubenická dílna. Pan
Andrš, který byl v naší mateřské

škole již po několikáté, měl opět
připravené velmi pěkné interaktivní
představení. V tomto představení
jsou vtaženy všechny děti do hry
na nejrůznější hudební nástroje,
které si pan Andrš vyrábí většinou
sám. Základem jeho představení je
bubnování na obří bubny.
V letošním školním roce nás ještě
čekají tři akce mimo školku. Jedna
z akcí je prohlídka hvězdárny
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v Hradci Králové, kde je program
připravený
přímo
pro
děti
předškolního věku. Dále navštívíme
ekologické
centrum
SEVER
v Hradci Králové, kde jsme si vybrali
z několika nabízených programů.
První cyklus seznamuje děti
prostřednictvím krtka s obecnými
přírodními zákonitostmi, ekologií,

E

tříděním odpadu, recyklací a dále
se dozvědí něco o funkcích lesa.
Poslední akcí letošního roku bude
návštěva Domu pod Jasanem,
kde na děti čeká program s názvem
– Jak žily děti před 100 lety.

Alice Zachovalová

Venkovský lékař

Omezení ordinační doby duben 2020
Dne 30.4.2020 ve čtvrtek nebudou v provozu naše ordinace ve Chvalči
a Jívce.

Omezení ordinační doby květen 2020
Dne 14.5., 28.5., 29.5.2020 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
11

SBĚR OBJEMNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od pátku 1. 5. do neděle 3. 5. budou po obci
rozmístěny kontejnery na objemný komunální
odpad.

Jednotlivá stanoviště kontejnerů:
- naproti bývalé poště (autobusová zastávka) Horní Radvanice
- Jáchymovské domy
- bývalá obecní kotelna, prostor za čp. 173
- u místní základní školy směrem k sídlišti
- u kontejnerů na odpad na návsi ve Slavětíně
Kontejnery budou občanům k dispozici po celou dobu víkendu
Co do těchto kontejnerů patří:
- Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným
rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob,
jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o: nábytek,
koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a
kovové obaly apod.

Co do těchto kontejnerů nepatří:
- elektro spotřebiče (ledničky, pračky, televize atd.),
- nebezpečný odpad (pneumatiky, autobaterie atd.)
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Vážení rodiče, milé děti!
Zveme Vás k

ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2020/2021

22. 4. 2020

Zápis se bude konat ve středu

14 – 17 hodin
Pro školní rok 2020/2021 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.
Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná:
• pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
• pro děti s odloženou školní docházkou
K zápisu je potřeba přinést:
• průkaz totožnosti zákonného zástupce
• rodný list dítěte
Zápis je možné provést i elektronicky z domova na adrese: https:/zsradvanice.edupage.org
K odkladu školní docházky je třeba doložit:
• písemné doporučení z pedagogicko – psychologické poradny /PPP/ nebo speciálně pedagogického centra /SPC/
• písemné vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
• písemnou žádost o odklad školní docházky, kterou si rodič vyzvedne v době zápisu
Rodiče přijatých žáků budou o přijetí informováni, a to zveřejněním seznamu na webových stránkách naší školy. Jméno
přijatého dítěte bude uvedeno pod identifikačním číslem. Číslo bude přiděleno žákovi při zápisu.
Zápis je rozdělen do dvou částí:
1. Formální část zápisu

•

•

předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte

obdrží registrační číslo dítěte

vyplní zápisní list dítěte

Zákonný zástupce dítěte na místě:
• vyplní žádost o přijetí dítěte k plnění školní povinné docházky

•

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
Pokud je zapisované dítě přítomno zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný
zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).
2. Motivační část zápisu
Hravou formou jsou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat.
Rodičům jsou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti do nástupu do školy ještě rozvíjet.

Školička nanečisto

Kurz pro předškolní děti

Hodinový intenzivní program pro děti předškolního věku
– pro snadnější vstup do 1. třídy.
S sebou: bačkory, pastelky

3 společná setkání každou středu

od 15:00 do 15:45 hod.

od 13. května do 27. května 2020

13. 5., 20. 5., 27. 5.
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.

Březen
Budílek Petr
60 let

Gruntová Ivana
60 let

Mikyska Josef
75 let

Brož Josef
75 let

Rýgrová Blažena
81 let

Barková Štefanie
65 let

Lacko Pavel
70 let

Krajniaková Miroslava
75 let

Filipová Květoslava
80 let

Mičic Emil
85 let

Budská Hana
85 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10.04.2020
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