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Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
letní období je v plném
běhu a většině z vás se přiblížil
plánovaný
odpočinek
formou
dovolených a prázdnin. Určitě
si všichni pauzu zasloužíme,
jelikož minulé měsíce nám daly
rozhodně dostatečně zabrat. Jak
pracovně, tak i psychicky. Bylo to
jaro, jaké nikdo z nás nepamatuje,
možná tak částečně vzpomeňme
na éru uhelných prázdnin. Toto
však bylo něco, co nikdo nečekal,
nepředpokládal a hlavně nebyl
na takovou sílu a razanci dostatečně
připraven. Zjistili jsme, že jsou
priority zcela jinde, než má spousta
lidí ve své mysli. Prioritou se stala
lidskost, uvědomělost, svědomitost,
zodpovědnost a soudržnost. Jen
takto byla šance tuto krizi překonat.
Ano, mluvím o nouzovém stavu
a krizových opatřeních v rámci
celosvětové pandemii COVID 19.

prostředcích nemluvě. Informace
z krizového řízení byly následně
prezentovány
na
vývěskách,
webových
stránkách,
mobilní
aplikaci a rozhlasem. Ochrannými
prostředky však bohužel nikdo
nedisponoval a problém s vybavením
měly i samotné záchranné složky
(pozn. doposud bylo zdarma získáno
50 roušek a 10 respirátorů na celou
obec). Pochopili jsme, že cesta
povede jen vlastní výrobou.

R

Prvním impulsem byla paní Ivana
Gruntová, která hned v počátku
ušila několik desítek roušek,
které rozdala ve svém okolí. To jsme
již začali přemýšlet, kdo má stroj
a kdo na něm umí šít. Někdo přinesl
šicí stroj, někdo entlovací nůžky,
někdo prostěradla a den poté to
začalo právě tím jedním strojem
a zkušebními vzorky. A tak 17.3.2020
začala fungovat v prostorách obřadní
Snahou státu, nás a i vás všech síně obecního úřadu provizorní šicí
bylo co nejvíce eliminovat možnost dílna o čtyřech šicích strojích.
nákazy a hlavně zabránit výskytu
nebezpečného viru v našem regionu Nejprve se zapojili pracovníci úřadu
a tím ochránit ohroženou skupinu a hned druhý den i dobrovolnice
seniorů, ale i ostatních občanů. Od z řad občanů obce a rozjela se akce
prvopočátku byl problém získat „Roušky pro Radvanice“. Ze mě,
informace jak s danou situací naložit, jako starosty, se stal mimo jiné
postupovat v ní a o ochranných i vedoucí dílny, zásobovač, nákupčí,
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skladník, dopravce a výdejce.
Solidarita a povinnost pomoci
nabírala na síle. Šilo se dopoledne,
odpoledne, ale i o víkendu. Průběžně
se podařilo nakoupit několik
kusů roušek od firem Frolen s.r.o.
Stárkov, Kůs a syn s.r.o. Jívka, Linia
production s.r.o. Trutnov pro prvotní
distribuci, to ovšem v omezeném
množství. Naše dílna do konce
týdne expedovala zhruba 800 kusů
roušek, které průběžně ohrožené
skupině seniorů roznesli místní
dobrovolní hasiči ve dvou vlnách
a ve třetí vlně i všem dalším
občanům. Situace s dostatkem
roušek začala být příznivá, a tudíž
bylo možné zahájit volný výdej.
Denní produkce nám pokrývala
potřeby občanů, a proto jsme
se snažili vyjít vstříc i inovativním
způsobem. Plakátovací plochy v obci,
které čekaly na polepení plakáty,
našly své nové uplatnění. V rámci

akce „Roušky pro Radvanice“ byly
zabalené roušky přichyceny na tyto
plochy a jedinci měli možnost si je
kdykoliv odtrhnout.
Došlo i na věnování 200 ks roušek
Městu Trutnov pro potřebné v nouzi.
Od města jsme následně obdrželi
dezinfekci, která byla s další
zakoupenou rozdávána do obchodů,
pošty, DPS, školy a školky, jídelny
atp. Souběžně byly předávány i ušité
roušky.
Dalo
by
se
psát
opravdu
dlouho a různých zkušeností
a poznatků je spousta a všechny
by stály minimálně za zmínku.
Je to například dar od Střední
průmyslové školy Otty Wichterleho,
která věnovala zhruba 150 metrů
bavlněné látky, anebo od vás
bezejmenných, kteří jste různou
látku, tkalouny a potřebný materiál
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donesli na úřad. Co ovšem je nutné
říci, je neskutečný obdiv a obrovské
poděkování všem zúčastněným.
Za celou dobu necelých těch šesti
týdnů se vyrobilo zhruba 3.000 !!!!!
kusů roušek.

Je mojí povinností zde vyjmenovat
ty dobrovolníky, kteří se na výrobě
aktivně podíleli a to bez rozdílu,
kdo v jakém časovém rozmezí,
kdo po práci, či v rámci dovolené.
Poděkování patří Janě Mertlíkové,
Julii
Burdychové,
Kamile
Poliačkové,
Dagmar Knaiflové,
Lucii Kavalíkové, Anetě Mášové,
Ladě Výrostkové, Alici Zachovalové,
Lence Řezníčkové, Petru Pěknému,
Miloslavu Kinclovi, Haně Bitnarové,
Sáře Mertlíkové, Báře Zachovalové,
Olině Matěnové za práci v dílně,
dále poté Aleně Vlasákové, Jaroslavě
Spitzerové,
Martině
Novotné,
Stefanii
Barkové,
Gabriele
Císařovské,
Haně
Krobotové
za práci z domova. V neposlední
řadě Lucii Kováčové a Leoně
Němcové za obstarávání materiálu.
Pokud jsem někoho opomněl,
omlouvám se, ale to poděkování
patří i vám všem, kteří jste si šili
doma, popř. přispěli kouskem látky,
tkalounem nebo i občerstvením
pro dobrovolníky.

všem občanům naší obce, kteří jste
pochopili vážnost problému a byla
vidět právě ta v úvodu zmiňovaná
lidskost, uvědomělost, svědomitost,
zodpovědnost, soudržnost a za tento
postoj mi dovolte vám s pokorou
ještě jednou vyslovit poděkování.
Nejsem věštec a ani vědecké kapacity
nejsou schopné určit budoucí vývoj
pandemie. Pokud nás však čeká další
vlna, jsme připraveni. Osobně však
vím, že se mohu v případě nutnosti
obrátit na tyto lidi, jelikož vědí,
co je jejich povinností. V současné
době máme vytvořenu rezervu
roušek a dezinfekčních prostředků
a můžeme si jen společně přát,
že zůstanou nepoužity ve skladě.
Počasí
nám
dopřává
letních,
slunečných
dní
a nalévá do nás sílu a optimismus.
Předpokládám, že většina má
s létem spojených spoustu plánů
jak s rodinou, kamarády, tak i třeba
jen soukromých. A proto je užívejte
i vzhledem k rozvolnění krizových
opatření. Chtěl bych vám všem
popřát krásné léto, klid, pohodu
a zasloužený odpočinek plný
nezapomenutelných a pozitivních
zážitků.

Tomáš Němec
starosta obce

Obrovský obdiv, obrovský dík
a respekt před postojem ve svízelné
situaci patří jednoznačně i vám
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Informace z 16. zasedání
zastupitelstva obce
Po

dvouměsíční pauze,
způsobené vyhlášením nouzového
stavu v rámci krizového řízení,
proběhlo podle plánu ve čtvrtek
28.5.2020 v pořadí 16. zasedání
zastupitelstva. Toto po covidové
zasedání bylo obsáhlé a jednalo
se bezmála 5 hodin. V následujících
odstavcích shrneme jeho program.
Starosta obce v úvodním bodě
informoval
o
předběžných
výsledcích hospodaření obce za 1. –
4. měsíc roku 2020. Počátkem roku
se do hospodaření nepromítají
plánované investice, dochází pouze
k nutným platbám z rozpočtu,
které jsou spojené s běžným
provozem obce. Zastupitelstvo
bylo seznámeno s hospodařením
a schválilo jeho průběžné výsledky,
kde
příjmy jsou
5.510.645,80
Kč, výdaje jsou 3.833.307,70 Kč
a financování je 1.677.338,10 Kč. Bylo
konstatováno, že obec hospodaří
v souladu se schváleným rozpočtem
na rok 2020. Důležitý bude také
následující po krizový vývoj a s tímto
spojený podíl na daních ze státního
rozpočtu. V současnosti stát řeší
podíl obcí na kompenzačních
opatřeních a s tímto spojené snížení
rozpočtového určení daní o zhruba
25% !!! Tato skutečnost by mohla

výrazně promluvit do investic,
které jsou v plánu, popř. jsou nutné
řešit aktuálně. Pozitivní na této
nemilé situaci je však skutečnost,
že obec má vytvořený dostatek rezerv
z minulých let, které nám případně
tuto krizi pomohou překonat.
Následující dva body jednání
byly věnovány hospodaření obcí
zřízených společností, kterými jsou
VODA-RA 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.
Jednatel T. Kašpar konstatoval,
že společnost VODA-RA s.r.o.
hospodařila v roce 2019 s příjmy
1.514.181,32 Kč, výdaji 1.582.481,19 Kč,
kde výsledkem hospodaření je ztráta
68.299,87. Valná hromada schválila
výsledky hospodaření a účetní
závěrku společnosti s pokrytím
ztráty ze zisku z předcházejících
let.
Jednatelka
D.
Knaiflová
konstatovala, že společnost BYTY
Radvanice s.r.o. hospodařila v roce
2019 s příjmy 5.022.532,72 Kč, výdaji
4.928.068,37 Kč, kde výsledkem je
zisk 94.464,35 Kč. I v tomto případě
valná hromada schválila výsledky
hospodaření a účetní závěrku
společnosti s rozdělením zisku
společnosti na pokrytí investic
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následujících období a na posílení
rezervního fondu.
V majetkových záležitostech byly
na základě podaných žádostí
projednány
záměry
prodeje
pozemků. Zastupitelstvo schválilo
zveřejnění záměrů odprodat p.p.č.
58 v k.ú. Slavětín u Radvanic,
dále pak p.p.č. 397/7, 878, a části
p.p.č. 610/4, 559/3 v k.ú. Radvanice •
v Čechách. Záměr pronájmu byl
také schválen u části p.p.č. 324 v k.ú.
Radvanice v Č.
Další body rozsáhlého zasedání
shrneme. Jednalo se o:

•

poskytnutí daru formou
finanční podpory akce „Dětské
rybářské závody“ pro R. Királa
st. ve výši 1.500 Kč,

•

neschválení daru formou
finanční podpory pro žadatele
Linka bezpečí, z.s.,

•

uzavření smlouvy o začlenění
se do systému zavedeného
obcí v souvislosti s nakládáním
s komunálním odpadem
pro Potraviny Ivanka Tran
s.r.o., IČ 05825458,

•

snížení nájemného
pro podnikatele a živnostníky
podnikající v obecních
prostorách, kterých se týkalo
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uzavření nebo omezení
provozoven v souvislosti
s nouzovým stavem, snížení
nájemného je chápáno jako
vstřícný krok v krizové situaci
a zároveň jako podpora
podnikání v obci, nájemné je
sníženo za 3 měsíce na částku 1
Kč bez DPH měsíčně,
nabídku firmy Odolovská
stavební s.r.o. na „Rekonstrukci
chodníku u komunikace
p.p.č. 771“ ( Jáchymováky –
centrum) s nabídnutou částkou
290.628,16 Kč bez DPH,

•

nabídku firmy KULDA KOVO
s.r.o. na „Výrobu a instalaci
zábradlí kolem nádrží, lávky
k nádrži (mamutka), drážky
pro kladkostroj“ na ČOV
s nabídnutou částkou 105.125 Kč
bez DPH,

•

informaci o výběrovém
řízení na akci „Revitalizace
a modernizace víceúčelového
sportovního hřiště u Základní
školy v Radvanicích“ a uzavření
smlouvy o dílo s vítězem
této veřejné zakázky, firmou
VYSSPA Sports Technology
s.r.o., kde celková cena
za provedení díla je 3.778.000
Kč bez DPH,

•

uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti stezky a cesty

na pozemkových parcelách st.
106 v k.ú. Slavětín u Radvanic
a st. 1108/1 v k.ú. Chvaleč
v souvislosti s právem
chůze a jízdy na uvedených
pozemcích, které spravuje
Palivový kombinát Ústí, s.p. –
tato smlouva nebyla schválena
vzhledem k vysoké částce
poplatku,
•

uzavření smlouvy
s JUDr. Lukášem Haasem
na poskytování právních
služeb,

•

uzavření smlouvy na dotační
management s firmou
Profesionálové a.s. v souvislosti
s projektem „Vybavení JSDH
JPO III obce Radvanice“,
management bude probíhat
v rámci ukončení projektu
a po dobu jeho udržitelnosti,

•

•

•

přijetí dotace ve výši 46.303
Kč z dotačního programu
Ministerstva zemědělství
prostřednictvím
Královéhradeckého kraje
na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v lesích,

•

složení komise pro výběr
žadatelů do domu zvláštního
určení v majetku obce
ve složení zástupce BYTY
Radvanice s.r.o., zaměstnanec
obce - pracovník DPS a člen
zastupitelstva,

•

přijetí dotace ve výši 10.000
Kč z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje
na realizaci projektu „Zvýšení
akceschopnosti JPO III“.

N

V závěrečné zprávě starosta obce
informoval o činnosti obecního
úřadu, kterou opět předkládáme
v následujících odrážkách:

schválení správního území
obce jako součást regionu
Místní akční skupiny Království
– Jestřebí hory, o.p.s. a územím
působnosti Místní akční
skupiny Království – Jestřebí
hory, o.p.s. na období 2021–
2027,

•

schválení aktualizace
dokumentu „Strategie rozvoje
obce Radvanice na období 2021
- 2028“,

•
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proběhl
audit
EKOKOM
(vykazování
odpadového
hospodaření) - vše proběhlo bez
problémů, přednesla Mgr. Petra
Királová,
proběhla kontrola výběrového
řízení na dopravní automobil
JSDH – bez závad,

I

•

pracovní pozice v DPS – přijaty •
dvě žádosti na tuto pozici, byla
vybrána žadatelka, která splnila
požadavky, obě žadatelky budou
vyrozuměny,

•

v
zamýšleném
projektu
revitalizace sídliště dochází
k předprojekčnímu
řízení, •
v řešení je případná změna
z obytné zóny na zónu 30 km/
hod., kde důvodem tohoto
kroku je vyloučení nutnosti
zpomalovacích prahů v každé
křižovatce,

•

proběhne nákup části vodoměrů
s dálkovým odpočtem, nutná
investice do opravy a sanace
čerpací stanice Vápenka,

•

převzetí DA – v současné době
dobíhají nutnosti s přihlášením
vozidla, nicméně v době
distribuce tohoto čísla bude
vozidlo již předáno do provozu,

•

•

převzetí helem – velitel jednotky
převzal dar 9-ti kusů použitých
zásahových přileb od HZS KHK
v původní hodnotě cca 95.000
Kč,

•

na podzim proběhnou volby
do krajských zastupitelstev
a části senátu (obvod Trutnov),

zastupitelka
Burdychová
informovala, že hasiči získali
dotaci ČEZ na nakoupení
ochranných
pomůcek
a dezinfekce, vše uskladněno
v hasičárně a připraveno
na případnou distribuci,
v rámci mimořádného stavu
COVID 19 byl přijat dar od firmy
REST TU s.r.o. 10.000 Kč,
od pana Michala Čeřovského
500 Kč na materiál k šití
roušek a pan Tomáš Trejtnar
- CITRON GROUP ELEKTRO
s.r.o. nakoupil dobrovolníkům
za několik set korun občerstvení,
za všechny tyto dary patří velké
poděkování,
obrovský dík a úcta všem,
kdo se podíleli na šití roušek
a hasičům za jejich distribuci.

Tomáš Němec
starosta obce
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Slovo preventisty
Vážení

předpisů, se musí každý občan
chovat tak, aby nezavdal příčinu
ke vzniku požáru.Ale i letos má přijít
velké sucho, proto jménem svým
ale i hasičů si vás dovoluji požádat
o velkou opatrnost, a aby vaše
chování z hlediska požární ochrany
bylo minimálně tak dobré jako
v minulých letech.

spoluobčané,
dovolte
mi,
abych
vám
připomněl pár slov o prevenci
v naší obci a připomněl některé
předpisy a opatření spojené
s letním obdobím. Bohužel se nám
v obci rozmáhá pálení ohňů v lese
a na jeho okraji. Na základě „Nařízení
Královéhradeckého kraje č. 3/2002“,
které je stále v platnosti, se v tomto
nařízení
zakazuje
rozdělávání
ohně v lesích a 50 metrů od kraje
lesa, dále ve vzdálenosti 100 metrů
od stohů a dozrávajícího obilí,
strniště, sena, vysoké suché trávy.
Doufáme, že ti, co tento nešvar
provozují, si uvědomí, že konají
něco zakázaného a nebezpečného.
Během letošního jara bylo ještě
větší sucho než vloni. Ale v naší obci
naštěstí nedošlo k žádnému požáru
a hlavně jsme nezaznamenali žádné
plošné vypalování staré suché
trávy. Za to patří poděkování všem
našim občanům, ale i chalupářům.
Doufáme, že v tomto trendu
budeme pokračovat i v letním
období. Zde je nutno počítat
se suchem po celé letní období,
a proto je nutno dodržovat veškerá
protipožární opatření. Zejména
pak to bývá zákaz rozdělávání
ohňů a zákaz kouření v lesích
a blízkém okolí. Nezapomeňte na to,
že podle Zákona o požární ochraně
č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších

Dále nám dovolte připomenout,
že až budete číst tyto řádky, bude již
teplo. Proto na konci topné sezony je
nutné dodržovat vyhlášku 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.Na tuto povinnost nesmíte
zapomenout, i když je na to relativně
hodně času, ale pozor, čas velmi
rychle letí.Kdyby někdo potřeboval
naši radu, není problém se na nás
obrátit, rádi pomůžeme. Přejeme
všem našim občanům krásné léto,
a aby nepotřebovali služeb našich
hasičů.

C
Milan Dufka
preventista obce
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Zš a Mš Radvanice
Vážení rodiče,
		
v
souvislosti
s
mimořádnými
opatřeními
Ministerstva zdravotnictví ČR došlo
k uzavření škol, a s tím bylo nově
zavedeno i vzdělávání vašich dětí
na dálku. Výuku jsme od počátku
zaměřili především na profilové
předměty.
Kolegové
upravují
vzdělávací plány a zároveň i objem
učiva tak, aby byly naplněny hlavní
cíle
Rámcového
vzdělávacího
plánu pro daný stupeň základního
vzdělávání.

Vážení rodiče, chci vám touto cestou
velmi poděkovat. Věřte mi, prosím,
že v tuto chvíli se neučí jen vaše děti,
ale učíme se my všichni. A to často
doslova „za pochodu“. Vím, že bez
vaší pomoci bychom jen těžko tuto
nelehkou situaci zvládali.

Mgr. Robert Hager
ředitel školy

Pozvánka
V

se kterými jste se třeba dlouhá léta
sobotu 12. 9. 2020
neviděli.
oslavíme 60 let existence nové
budovy školy ZŠ a MŠ Radvanice.
Snad nám tentokrát už nic naše
společné oslavy nezhatí.
Tento den zároveň spatří světlo
světa první Almanach radvanické
Těšíme se na vás.
školy. Zveme vás tímto do naší školy,
kde pro vás připravujeme bohatý
kulturní program, vystoupení žáků,
Mgr. Robert Hager
prohlídku školy… Věříme, že se zde
ředitel školy
v tento den potkáte také s lidmi,
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Poděkování
Chtěl bych touto cestou

ale i ostatních předmětů jako je ČJ,
Ma a další.

veřejně poděkovat panu Josefu
Matěnovi, který naší škole zajistil
Velmi si vážíme každé pomoci
u firmy Siemens s.r.o. Trutnov věcný
ze strany rodičů či veřejnosti, ještě
dar, a to 10 ks stolních počítačů.
jednou děkujeme!
Tyto počítače poslouží našim
žákům nejen k výuce Informační
Mgr. Robert Hager
a
komunikační
technologie,

ředitel školy

SDH Radvanice
Výjezd hasičů z Radvanic
Dne

6.5.2020 v 8:00 byl
vyhlášen poplach JSDH Radvanice
na požár střechy průmyslového
objektu firmy Hauk v Polici nad
Metují. Jelikož byl vyhlášen 3. stupeň
požárního poplachu, byla povolána
naše jednotka, která do něj spadá
vzhledem k technice, kterou
máme. Hlavně díky staronové
Tatře 815 s obsahem 8 200 litrů
vody jsme vyjeli v plném počtu 1+3
pod mým velením, aniž bychom
věděli, do čeho jdeme. Při příjezdu
do Police n/M byl pohled na hořící
halu velmi děsivý a nebyl vůbec
příjemný, protože jsme netušili,
co nás čeká.

a další dva členové se podíleli
na hašení a rozebírání konstrukcí.
Na místě zásahu jsme přispěli
díky nové technice neuvěřitelnými
120 000 litry vody a 9 hodinami
strávenými na místě zásahu.
Děkuji všem zúčastněným i těm,
co drželi zálohu na stanici, a hlavně
zaměstnavatelům, kteří pustili naše
hasiče k pomoci druhým.
Byli jsme povoláni jako jediná
jednotka z okresu Trutnov, tak jsem
rád, že jsme přispěli ne zrovna
malou měrou k záchraně životů
a majetku.

Na místě část jednotky doplňovala
kyvadlově vodu z jiných vodních
zdrojů pro zásah z výškové techniky
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Lukáš Dufka
velitel JSDH Radvanice

Venkovský lékař
Změna ordinační doby v době dovolených od 13.7.do 24.7.2020
13.7.2020 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice),

13:00-15:00 (Pilníkov)

14.7.2020 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč),		

13:00-16:00 (Pilníkov)

15.7.2020 Středa 8:00-11:30 (Teplice),		

13:00-17:00 (Radvanice)

16.7.2020 Čtvrtek 8:00-11:30 ( Jívka), 		

13:00-15:00 (Pilníkov)

17.7.2020 Pátek 8:00-11:30 (Radvanice),

13:00-15:00 (Teplice)

20.7.2020 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice),

13:00-15:00 (Pilníkov)

21.7.2020 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč),		

13:00-16:00 (Pilníkov)

22.7.2020 Středa 8:00-11:30 (Teplice),		

13:00-17:00 (Radvanice)

23.7.2020 Čtvrtek 8:00-11:30 ( Jívka), 		

13:00-15:00 (Pilníkov)

24.7.2020 nebudou v provozu ordinace v Radvanicích a Teplicích
Změna ordinační doby od 10.8.do 21.8.2020

E

10.8.2020 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M. Šturalová

11.8.2020 Úterý neordinujeme

12.8.2020 Středa neordinujeme

13.8.2020 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M. Šturalová

14.8.2020 Pátek 13:00-15:00 (Teplice)		

MUDr. M. Šturalová

17.8.2020 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M. Šturalová

18.8.2020 Úterý neordinujeme

19.8.2020 Středa neordinujeme

20.8.2020 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M. Šturalová

21.8.2020 Pátek 13:00-15:00 (Teplice)		

MUDr. M. Šturalová
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Změna ordinační doby od 24.8.do 4.9.2020
24.8.2020 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice),

13:00-15:00 (Pilníkov)

25.8.2020 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč),		

13:00-16:00 (Pilníkov)

26.8.2020 Středa 8:00-11:30 (Teplice),

13:00-17:00 (Radvanice)

27.8.2020 Čtvrtek 8:00-11:30 ( Jívka), 		

13:00-15:00 (Pilníkov)

28.8.2020 Pátek 8:00-11:30 (Radvanice),

13:00-15:00 (Teplice)

31.8.2020 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice),

13:00-15:00 (Pilníkov)

01.9.2020 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč),		

13:00-16:00 (Pilníkov)

02.9.2020 Středa 8:00-11:30 (Teplice),

13:00-17:00 (Radvanice)

03.9.2020 Čtvrtek 8:00-11:30 ( Jívka), 		

13:00-15:00 (Pilníkov)

04.9.2020 Pátek 8:00-11:30 (Radvanice),

13:00-15:00 (Teplice)

Omezení ordinační doby také naleznete na www.venkovskylekar.cz
V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici.		
						
MUDr. Ladislav Záveský
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Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.

Duben
Středová Martina
50 let

Holzbachová Alena
50 let
Babjaková Jiřina
81 let

Poslt Pavel
70 let

Tekelová Hana
75 let

Bálintová Anežka
90 let

Květen
Behrová Petra
50 let

Hořanská Marie
84 let

Červen
Světlíková Miluše
65 let

Drábková Zdeňka
65 let

Grunt Vladimír
70 let

Kliment Josef
80 let

Kasper Helmut
80 let
Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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