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Informace z 37. zasedání zastupitelstva obce
Konec roku není jen kalendářní koncem, ale také účetní přelom jednoho
končícího období. V našem případě je při rozhodování o chodu obce povinností
projednat důležité body provozu obce na následující kalendářní rok a účetní
období. Proto je nutné ze zákonných povinností projednat výhledy rozpočtů
a vlastní rozpočty. A aby toho nebylo málo, stát nám opět nadělil několik
dalších povinností. Po schválení výhledů hospodaření a rozpočtů příspěvkových organizací a
obcí zřízených společností byl projednán a schválen střednědobý výhled rozpočtu obce
Radvanice na období 2019-2021 a také důležitý bod, kterým je vlastní rozpočet obce.
Po projednání jeho návrhu a doporučení předsedy finančního výboru, schválilo zastupitelstvo
obce rozpočet obce Radvanice na rok 2018 jako přebytkový v členění dle odvětvové struktury
rozpočtové skladby, kde s příjmy se počítá ve výši 16.112.300 Kč, výdaji ve výši 15.182.720
Kč a financováním ve výši 929.580 Kč.
Následujícími body programu bylo projednání rozpočtových opatření s číslem 13 a 14
za loňský rok a plán jednání zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2018.
Koncem loňského roku byly podány dvě žádosti na přidělení dotací dle § 10a zákona
o rozpočtových pravidlech z rozpočtu obce Radvanice za účelem podpory spolků při výchově
a práci s mládeží. Jednalo se o totožné žadatele z minulých let a totožné částky. SDH
Radvanice získalo dotaci 50.000 Kč a FK Baník Radvanice 111.500 Kč.
V majetkoprávních záležitostech bylo schváleno zveřejnění záměru pronajmout nebytové
prostory v č.p. 25 a 173. Jedná se o nevyužité prostory zdravotního střediska (Makel) a bývalé
prodejny (Uzel). Pro zájemce je možno získat informace u společnosti BYTY Radvanice s.r.o.
Záměrem obce bylo také schváleno prodat p.p.č. 308/1 a 308/2 p.p.č. Radvanice v Čechách.
O odkup zažádal majitel přilehlé nemovitosti.

-

-

-

-

Bod různé obsahoval:
Schválení mimořádného příspěvku obce Radvanice do Svazku obcí Jestřebí hory ve výši
16.931 Kč. Příspěvek je podíl obce na servisní činnosti projektu „Protipovodňová opatření
v obcích regionu Jestřebí hory“.
Schválení dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garáže v areálu bývalého dolu Kateřina
I. ze dne 31. 12. 2012, kde doba nájmu se stávajícímu nájemci prodlužuje na dobu určitou
do 31. 3. 2018.
Projednání žádosti na výměnu oken v č.p. 170 nájemcem firmou ROSKAR s.r.o. Do
únorového zasedání byl pověřen starosta obce k jednání o přípravě cenových nabídek
a formě financování této investice.
Schválení nákupu párty stanu do majetku obce pro využití spolků na pořádání sportovních,
kulturních a společenských akcí.

Pokračování na str. 3.
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Diskuse se týkala špatného stavu internetové sítě v obci. Pan Lukášek se dotazoval na stav
jednání v souvislosti s modernizací internetové sítě v obci. Informativně bylo zjištěno panem
Kašparem, že konkurence o novou sít zájem neprojevila. Starosta odpověděl, že jednání
probíhají, nicméně dosti složitě a zdlouhavě. Pan Krajniak sdělil, že na začátek roku je
sjednána schůzka s technikem N-SYS s.r.o. a BYTY Radvanice s.r.o., ze které vyplynou
možnosti realizace záměru instalace optické sítě. Po zjištění možností a schválení věcného
břemene by mělo být jen detailem umístění technického kontejneru a instalace optického
vlákna. Napojením sídliště by mělo dojít k odlehčení přetížené sítě v ostatních domácnostech.
Posledním bodem byla zpráva o činnosti obecního úřadu. Starosta přítomné seznámil s:
- kontrolou hospodaření obce – auditem, kde nebylo zjištěno porušení, z velké části opět patří
poděkování paní účetní Anetě Mášové za bezchybnou práci,
- informací o doplňujících senátních volbách a volbě prezidenta republiky,
- návštěvou zástupců ČEZ teplárenská, kde ze strany ČEZ došlo k informaci o povolení
provozu teplárny v Poříčí do roku 2030 a bohužel k navýšení ceny spotřebitelům,
- ukončením výkonu trestu OPP,
- jednáním SOJH, které proběhlo 12. 12. 2017 v Batňovicích,
- lednovým termínem svolání schůzky se spolky nad plánem akcí 2018,
- informací o obdržení daru pro ZŠ a MŠ Radvanice od Hobexa s.r.o. ve výši 10.000 Kč.
V samém závěru starosta poděkoval zastupitelům za činnost v roce 2017. Zároveň všem
přítomným popřál do roku 2018.
Tomáš Němec, starosta obce

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.
Kinclová Míla

86

Rudolfová Helena

80

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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PLÁN AKCÍ NA ÚNOR - ČERVEN 2018

Poslední leč

Myslivecké sdružení

10. 2. 2018

Masopust + maškarní rej

ZŠ a MŠ Radvanice

10. 2. 2018

Radvadráha - ukázka autodráh

LMK RAPID Radvanice

Sáňkování a bobování

Jestřábí jezdci z.s.

Člověče nezlob se

VOX Radvanice z.s.

Noc s Andersenem

Obecní knihovna

23. 3. 2018

Dětský karneval

SDH Radvanice

24. 3. 2018

Josefovská zábava

SDH Radvanice

24. 3. 2018

Radvanický míč – líný tenis

VOX Radvanice z.s.

duben 2018

Jestřábí otvírák - zahájení motosezóny

Jestřábí jezdci z.s.

28. 4. 2018

Pálení čarodějnic

SDH Radvanice

30. 4. 2018

Rybářské závody pro děti

Radomír Királ

květen 2018

Rybářské závody pro dospělé

Radomír Királ

květen 2018

Dětský den

VOX Radvanice z.s.

26. 5. 2018

Taneční odpoledne

VOX Radvanice z.s.

červen 2018

Turnaj v minikopané

FK Baník Radvanice z.s.

červen 2018

Dětský den

Jestřábí jezdci z.s.

2. 6. 2018

Letní zábava

Jestřábí jezdci z.s.

2. 6. 2018

Memoriál M. Paťavy - hasičská soutěž

SDH Radvanice

Letní kino + triatlon

občané Radvanic
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SPANÍ V HASIČÁRNĚ 2017
Víkend 15. – 17. prosince 2017 se do kroniky našeho hasičského kroužku
zapsal pod titulem „Spaní v hasičárně“.
V pátek v 18,00 rodiče přivedli své ratolesti do hasičárny vybavené spacákem, večeří
a osobními věcmi. Začíná NÁŠ společný víkend. Prvotně nastal boj o ta nejlepší místa na
spaní. V provizorní ložnici se proměnil prostor nad schodištěm v mezipatře po staré kanceláři,
která byla zrekonstruována právě pro děti. Nicotný a špatně využitelný krcálek se proměnil ve
velice pěkný prostor a nyní naši ložnici. Na zemi leží jedna matrace vedle druhé. Děti si
ukládají své věci a stelou svá místečka. Vloni nám Ježíšek přinesl polštářky s naším logem
žirafy, někteří si je přinesli i letos. Nejmladší účastník Andulka Záveská nám onemocněla, ale
doufáme, že na druhý den jí bude lépe a připojí se k nám. V tuto chvíli nejmladší účastník je
Matyáš a nejstarší Adam, který spaní povýšil na luxusní, jeho matrace je ustlána poctivou
peřinou a polštářem, prý jako doma :o)).
Vybalujeme dobrotky od maminek a probíhá válečná porada, kdy jsou podávány pokyny:
ze schodů neskáčeme, toaletu splachujeme, své věci si uklízíme a podobné…………večeříme
a vlastně se vytváří zasedací pořádek pro následující víkend. Dnešní večer je ve znamení
společenských her a karet. Jsme poraženi několikrát. Zítra nás čeká hodně práce. Pozvali jsme
si maminky a tatínky a ti by rozhodně neocenili ten trochu nepořádek, který jsme za pár hodin
vytvořili. Tak šup do spacáků. Dobrou noc. Nikola čte pohádku, někteří odolávají, ale nakonec
spánek přemůže všechny.
Sobota: Vskutku jsme si pospali. Někteří asi chtěli do školy, nebo co? Honzík Záveský,
kterého jsme jedním očkem sledovali, jak ho přemáhá „vstávadlo“, naznal, že už je světlo,
tudíž je ráno, vyskočil. Tak jsme šli připravit čaj pro všechny. Mirka jela pro potraviny do
Baly a my se vypořádávali se snídaní, co maminky daly. Vánočka, chlebík doma upečený…
V průběhu snídaně se radíme, jaký bude dnešní plán. Počasí nám nepřálo, jít ven se nedalo,
ale my máme práce až nad hlavu. Kluci se ujali zdobení stromečku společně s Dominikem,
děvčata poklidila ložnici a pouštíme se do úklidu klubovny, přípravy občerstvení pro rodiče
a vaření oběda. UF….práce až nad hlavu. Dnes je k obědu kuřecí polévka s nudlemi a špagety
se sýrem a kečupem. Naše řady se rozšířily o Tadeáše a Nelinku, kteří se bez problémů
zařadili do dění.
Sledujeme pohádku, mažeme veky, strojíme stromek, ořezáváme pastelky, třídíme výtvarné
pomůcky, které potřebujeme k vyrábění. No práce a práce. Mirka chystá vše potřebné na
Bingo. Stolek je neustále atakován zvědavci, co letos je nového v našich pokladech. Po obědě
se myje společně nádobí a utírá a uklízí a chystáme se na první vánoční Bingo. Doprostřeli
jsme stůl a už přicházejí první rodiče, které jsme si pozvali na besídku. Necháváme
pootevřené okno, aby Ježíšek měl šanci mezi nás přijít i letos, protože my v hasičském
kroužku jsme rozhodně nezlobili a nějakou maličkost si zasloužíme.
Pokračování na str. 6.
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Až na jedny rodiče se sešli všichni, v dobré pohodě se snaží na chvíli
zapomenout na vánoční shon, kterému jen těžko se ubránit. Děti si hrají a v nestřežené chvíli
i Ježíšek přišel o týden dříve pod vánoční strom do hasičské zbrojnice. Rodičům jsme
zazpívali a zarecitovali. Pod stromečkem měl každý dáreček a letos měla pod stromečkem
dáreček i každá maminka (překvapení z Preciosy Jablonec nad Nisou). Přiblížil se večer, velcí
hasiči pro nás připravili tradiční stezku odvahy. Děti jsme nechali v napětí, zda ano nebo ne,
ale poprosili jsme rodiče, aby si vyzkoušeli i oni jeden z prožitků našeho spaní v hasičárně.
Stezka odvahy – jdete po cestě vyznačené světelnými body. Bojím se domyslet, co si kluci pro
nás přichystají příští rok, protože rok od roku tuto stezku vylepšují a šlechtí. Letos byla stezka
doprovázena i zvukovými efekty, v půli cesty jsme míjeli oběšence, ve chvíli, kdy se nám pod
nohy koulely sněhové kuličky, se nad námi hýbal celý strom. No jsem moc ráda, že jsem šla
se skupinou malých dětí a neustále jsem opakovala: „Nebojte se, oni vědí, že my jsme
nejmenší a že nás nemají strašit tolik jako rodiče“, tak nevím … i příští rok nepohrdnu tím,
když mě malé děti povedou stezkou a nebudu muset jít sama. Děti se koordinovaně v úzké
pěšině střídaly v blízkosti u mě a netušily, že i já jejich blízkost potřebuji. Překonali jsme sami
sebe, na konci stezky jsme se každý podepsali na ohořelý list papíru, který je součástí naší
kroniky. Vracíme se do hasičárny, večeříme, do pyžam a honem k plátnu na pohádku. Rodiče
odešli, ani jsme to nezaznamenali. Všechny děti statečně zvládly i noc druhou, kdy při usínání
jsme byly obklopeni svítícími tyčinkami.
„Vstáváme je neděle!“ Snídáme, poklidíme trochu okolo sebe, aby se tady dalo žít
a hrajeme Bingo.
Pozvali jsme kluky hasiče za včerejší stezku na oběd – máme polévku, hranolky a kuřecí
stripsy.
I nedělní den nám utekl neskutečně rychle, že jsme byli překvapeni, že ve tři hodiny začali
chodit rodiče. I letos to neskutečně uteklo. Děti byly pohodové a my doufáme, že i spokojené.
Strávili jsme pohodový víkend společně s dětmi. Slíbili jsme si, že bychom spaní mohli
absolvovat i jako přípravu na soutěže, takže malé soustředění. Moc se všichni těšíme.
Děkujeme rodičům, že nám přáli a doplnili naše stoly cukrovím. Děkujeme obecnímu
úřadu za podporu této akce.
Vážení spoluobčané až budete vyměňovat stará lůžka za nová (matrace), nebo budete – li
dělat pořádek ve svých kuchyních a naznáte, že některé kousky nádobí už se vám nehodí a ani
se Vám nechtějí vyhodit – vzpomeňte na nás, hodí se nám všechno od malého kuchyňského
nářadí po hrnce a hrnečky. Děkujeme.
Víčka od piva a pet lahví sbíráme i tento rok.
Děkujeme všem za podporu při našich činnostech a snaženích. Každé pondělí až do
odvolání se scházíme v tělocvičně. Čeká nás náročná sezóna, která začne v dubnu uzlovkou
a pak už závody a běhání a hasičina. Držte nám palce. Soutěžíme i za Vás!!!
vaše “hasičské děti” a vedoucí
Radvanický zpravodaj ÚNOR 2018
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PODĚKOVÁNÍ PODPOROVATELŮM
Naše škola si váží každé pomoci a podpory, které se nám
dostává od rodičů, Obce, firem, občanů Radvanic...apod.
Na konci minulého roku jsme díky našim sponzorům mohli potěšit žáky 2 zajímavými
dárky, které jim slouží ve výuce i volném čase. Jedná se o LEGO soupravu – vesmírnou
stanici, která doplnila našeho stávajícího školního LEGO robota. Děti s ní pracují v zájmovém
kroužku i ve výuce. Další novinkou je tzv. kolonožka, která byla jedním z dárků pod školním
vánočním stromkem a je určena žákům 2. stupně. Loni byla podobně pořízena čtyřkolka pro
žáky prvňostupňové.
Za finanční podporu tímto děkujeme rodině Hoynových (společnost HOBEXA) a rodině
Kůsových (společnost TECHKO).
Za ZŠ a MŠ Radvanice

Mgr. Robert Hager

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Dne 10. ledna 2018 jste mohli v Radvanicích zahlédnout tři
skupinky žáků, kteří pro Oblastní charitu Trutnov uspořádali v naší obci Tříkrálovou sbírku.
Letošní rok je opět co do výše příspěvku velmi pěkný. Žáci devátých tříd vybrali do tří
pokladniček Oblastní charity Trutnov celkem 7 500 Kč (za uplynulé čtyři roky nejvyšší
částka).
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Charitou Česká republicka a v ní sdruženými
lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má
charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným
handicapivaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám
lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. V některých obcích jsou tito koledníci
mimo příspěvek do pokladničky odměněni i malou pozorností (např. sladkostí, ovocem
apod…).
Velké poděkování tedy patří nejen koledníkům, kteří letošní rok procházeli obcí, ale také
všem, kteří svým příspěvkem podpořili dobrou věc.

Mgr. Robert Hager,

ZŠ a MŠ Radvanice
Radvanický zpravodaj ÚNOR 2018
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BODLINKA U NÁS
Ekovýchovný projekt Správy KRNAP letos poprvé
i na ZŠ a MŠ Radvanice
Naše škola se zapojila do projektu

BODLINKA U NÁS

Hlavním cílem projektu je učit děti
zodpovědnosti a kladnému vztahu
ke zvířeti a zároveň pomoci malému
ježkovi přečkat zimu. Na jaře pak bude
následovat vypuštění ježečka do volné
přírody.
Správa KRNAP zajistila na naší škole
úvodní přednášku. 8. ledna 2018 jsme se
dozvěděli důležité a zajímavé informace
o životě ježků a absolvovali jsme podrobné
odborné proškolení s praktickými radami,
jak o ježka pečovat. Než se ježeček dostal
až k nám, prošel veterinárním ošetřením
a pravidelně bude odborně kontrolován
a odčervován.
O ježka budou pečovat žáci 3. a 5. třídy,
kteří připravili, s velkou pomocí pana
školníka, místo, kde bude celou zimu žít.
Postupně si na pomoc budou zvát i žáčky
jiných ročníků.
Touto cestou Vás chceme požádat
o pomoc při jeho přezimování, a to
formou poskytnutí malého množství potravy. Vhodné jsou především kočičí (příp. kvalitní
psí) granule - stačí hrstička!, masové konzervy či kapsičky, příp. ovesné vločky. Uvítáme také
vhodnou podestýlku (hobliny, noviny...).
Za pomoc předem děkujeme!

Renáta Štěpánková,
ZŠ Radvanice
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POZVÁNKA NA MASOPUST

ZŠ a MŠ Radvanice a hasiči Radvanice
si Vás dovolují pozvat na

MASOPUST
v sobotu 10. února 2018
Program:
Od 10.00 hod. si můžete sami připravit a
ochutnat masopustní koblihy v naší školní jídelně
-----------------------------------------------------11.00 hod. - přivítání, představení masek
a následný průvod obcí
Po příchodu ke škole - ochutnávka zabijačkových
dobrot
Od 13.00 hod. - masopustní dětský karneval
(školní tělocvična)

Akce je finančně podpořena obcí Radvanice
Radvanický zpravodaj ÚNOR 2018
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KODU CUP 2017
Když v naší škole Adam Zachoval v rámci svého studia učil v pěti dvouhodinových
setkáních děti programování her, netušili jsme, že se setkáme s velkým úspěchem. Dva naši
žáci postoupili se svou závěrečnou prací do finále v programování v prostředí Kodu. Podařilo
se jim to a dostali se mezi elitu lidí stejné věkové kategorie, kteří se ovšem programováním
zabývají mnohem déle. Finále se konalo v prostorách Univerzity Pardubice. Oba naši žáci se
s úspěchem zúčastnili, i když nejvyšších příček nedosáhli. Oba získané zkušenosti dále využijí
a jistě jim to přidá nějaké bodíky u přijímacích zkoušek.
Mgr. Jan Cabicar

ZPRÁVIČKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
I naše mateřská škola se
zapojila do projektu „Bodlinka u nás“.
Jedná se o ekovýchovný projekt, při kterém se děti
starají přes zimu o malého ježka. Cílem tohoto projektu
je učit děti zodpovědnosti a kladnému vztahu ke zvířatům
a zároveň pomoci malému ježkovi přečkat zimu. Hned po
vánočních prázdninách k nám do školky přijel pan Ing.
Bílek ze Správy Krkonošského národního parku
z Vrchlabí. Kromě toho, že nám přivezl našeho nového
kamaráda, nás také učil, jak se o ježka postarat,
co ježek žere a co naopak nesmí. Dostali jsme deníček,
do kterého budeme pravidelně zaznamenávat váhu ježka a lepit fotografie. Děti jsou natěšené,
dostaly za úkol nosit našemu ježkovi granule, masové kapsičky, mrkev, rozinky, oříšky a
podobné mlsky. Doufáme, že jim jejich nadšení vydrží až do dubna, kdy ježka společně
vypustíme do přírody.
Dále se naše ZŠ a MŠ Radvanice zapojila do dotačního programu, vypsaného
Ministerstvem životního prostředí, ve kterém se budeme snažit získat dotace na rekonstrukci
zahrady mateřské školy. V tomto programu můžeme získat až 500 tisíc korun na zahradu,
která musí mít přírodní charakter. Znamená to, že v projektu, který jsme si nechali vypracovat
mohou být pouze prvky přírodního charakteru, žádný plast. Podle našich přání byly do
projektu zapracovány například bylinkové a pěstitelské záhonky, ovocný sad, ovocné keře,
kompostiště, motýlí keře, domečky pro brouky, jeskyně, vrbová zákoutí, tee-pee, hmatový
chodníček a další prvky.
Alice Zachovalová
Radvanický zpravodaj ÚNOR 2018
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RADVADRÁHA IX.
Radvaničtí letečtí modeláři (LMK Rapid Radvanice ), s podporou ZŠ
Radvanice, obce Radvanice a všech, kteří zapůjčili své autodráhy, pořádají
další ročník akce s názvem:

Radvadráha IX
Vážení dědové, když jste byli tátové...
Tátové a mládeži, když jste byli ještě malí..
Kluci, holky vzpomínáte, kdy jste naposledy vytáhli svoji autodráhu?

'

Co Vás čeká když dorazíte:

Radvadráha (dlouhá bude, ale jak ? ☺ )
4 - proudá autodráha pro závodění
A určitě něco nového :-) .
Ukázka prací LMK Rapid Radvanice (Letecko-modelářský klub)

Kdy na Vás čeká:

17.2. 18 9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti
17.2. 18 18:00 - 22:00 hod. – Rozjezdy pro dospělé
18.2.18 9:00 - 16:00 hod. – Hlavně pro děti

Kde na Vás čeká:

Tělocvična ZŠ v Radvanicích. Vhodné přezůvky !

Dámy jsou také zvány !!! Pozvěte i své známé ☺ Vstupné dobrovolné.
Bližší informace, fotky z minulých Radvadráh: www.bastlkoutek.cz

Občerstvení zajištěno..

Přijďte si zajezdit !
Radvanický zpravodaj ÚNOR 2018
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TURNAJ VE ČLOVĚČE NEZLOB SE

Radvanický zpravodaj ÚNOR 2018
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NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Kuchař-kuchařka
požadujeme:
znalost oboru
samostatnost a pracovitost, kreativitu
chuť učit se novým dovednostem
vzdělání – alespoň výuční list
čistý rejstřík trestů
znalost jazyků vítána
nabízíme:
mzdu od 25 000,-Kč
zaměstnanecké benefity
celoroční provoz a práci na HPP
ubytování
Číšník – servírka
požadujeme:
znalost oboru
samostatnost a pracovitost
příjemný vzhled a slušné vystupování
chuť učit se novým dovednostem
čistý rejstřík trestů
znalost jazyků vítána
nabízíme:
mzdu od 17 000,- Kč
zaměstnanecké benefity
celoroční provoz a práci na HP
ubytování
Pomocná síla v kuchyni
požadujeme:
samostatnost a pracovitost
chuť učit se novým dovednostem
čistý rejstřík trestů
řidičský průkaz sk. B
nabízíme:
mzdu od 12 000,-Kč
zaměstnanecké benefity
celoroční provoz a práci na HPP

Radvanický zpravodaj ÚNOR 2018
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VOX RADVANICE Z. S.
VOX Radvanice z.s. Vám přeje všechno nejlepší v roce 2018.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili v roce 2017 a těšíme se na
spolupráci v tomto roce.
V příštím čísle Zpravodaje Vás seznámíme s plánem našich akcí na tento rok.
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit na obecní zastupitelstvo, kde dlouhodobě naše
akce nemají žádnou nebo pouze malou podporu.
Za VOX Radvanice z.s. se na setkání s Vámi těší

Radvanický zpravodaj ÚNOR 2018
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ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR - DUBEN 2018
3. - 4.
února

MDDr. Lukáš Jon

Bratří Čapků 773, Úpice

499 846 071

10. - 11.
února

MUDr. Miroslava
Vojáčková

Polská 91/14, Trutnov

499 815 229

17. - 18.
února

MUDr. Eva Jirásková

Hornická 417, Rtyně v
Podkrkonoší

776 589 020

24. - 25.
února

StoDent s.r.o. -MDDr.
Ondřej Krčmář

Říční 102, Trutnov

720 656 274

3. - 4.
března

Centrum zdravých zubů
s.r.o. – MUDr. Petr
Bednář

Dr. Hejny 133, Úpice

602 623 210

10. - 11.
března

MUDr. Rudolf Dušánek

Kladská 466, Trutnov 3 Poříčí

499 826 558

17. - 18.
března

MUDr. Ladislava
Rudolfová

Havlíčkova 8/113,
Trutnov

499 811 550

24. - 25.
března

MDDr. Miroslav
Voženílek

Polská 91/14, Trutnov

499 815 215

30.
března

MUDr. Jolana Nezvalová

Bratří Čapků 773, Úpice

499 846 073

31.
března

MUDr. Vladimír Hrudík

Žižkova 239/16, Trutnov

499 817 592

Zubní ordinace č.p.35,
Hajnice

499 393 810

1. dubna

STOMATOLOGYE.VYK
s.r.o. - MUDr. Simona
Vykouřilová

2. dubna

Stovicek Dent. s.r.o. –
MUDr. Táňa Šťovíčková

Komenského 821,
Trutnov

499 907 260

7. - 8.
dubna

K2 stomatologie, s.r.o. –
MDDr. Martin Košťál

Pražská 537, Horní
Předměstí, Trutnov

776 557 805

14.- 15.
dubna

MUDr. Břetislav
Hofmann

Úpské nábřeží 379,
Trutnov

499 817 335

21. - 22.
dubna

ZAPA stomatologie s.r.o.
– MDDr. Petr Zapadlo

Polská 367. Trutnov

499 818 003

28. - 29.
dubna

MUDr. Miroslava
Kodrová

Polská 91/14, Trutnov

499 815 585

Radvanický zpravodaj ÚNOR 2018
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ZMĚNA V INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
Se změnou jména souvisí také další změna - a to změna internetových stránek. Nové
stránky a informace nejen o ordinační době naleznete zde:
www.venkovskylekar.cz.
Přeji pohodové dny.
MUDr . Ladislav Záveský

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY
Ve dnech 26. února až 2. března nastanou změny v ordinační době praktického
lékaře.
MUDr . Ladislav Záveský

Děkujeme za pochopení.

Datum Den

Ordinační Místo
doba
ordinace

26. 2.

8:00-11:30

Radvanice 13:00-15:00 Pilníkov

po

Ordinační
doba

Místo
ordinace

27. 2.

út

8:00-11:30

Chvaleč

Trutnov
12:30-13:30;
DPS,
14:00-16:00
Pilníkov

28. 2.

st

8:00-11:30

Teplice

13:00-17:00 Radvanice

1. 3.

čt

8:00-11:30

Jívka

13:00-15:00 Pilníkov

2. 3.

pá

8:00-11:30

Radvanice 13:00-15:00 Teplice

Ordinující
lékař
MUDr. L.
Záveský
MUDr. L.
Záveský
MUDr. L.
Záveský
MUDr. L.
Záveský
MUDr. L.
Záveský
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