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Obecní úřad
Vážení občané,

měsíc únor roku 2021 je současností.
Je však na místě podotknout,
že se z důvodu nedostatku
příspěvků nepodařilo vydat lednové
číslo Radvanického zpravodaje.
Podobná situace nastala již na jaře
loňského roku. Důvodem jsou stále
trvající omezení v souvislosti
s vyhlášeným nouzovým stavem.
Jelikož se v případě zpravodaje
jedná o měsíční periodikum
a překotnost vývoje různých
situací se nedá předpokládat,
je velmi složité vás o aktuálním
dění dopředu informovat. Proto
buďme optimističtí a doufejme

v brzké vyřešení této patové
situace, kdy i Radvanický zpravodaj
bude moci podávat informace
s minimálně měsíčním předstihem.
Období je to nelehké pro každého
z nás, proto spoléhám na váš kladný
přístup k očkování, jelikož jiná cesta
z tohoto marastu v tuto dobu zřejmě
neexistuje.
Alespoň informativně se vracíme
k listopadovému a prosincovému
jednání ZO a připomeneme si ty
nejdůležitější body.

Tomáš Němec
starosta obce

Informace z 21. zasedání
zastupitelstva obce
Při listopadovém zasedání

pro rok 2021 je v nákladech a výnosech
1.875.000
Kč).
Všechny
tyto
návrhy rozpočtů včetně výhledů
hospodaření
jsou
důležitými
a
povinnými
podklady
pro projednání vlastního rozpočtu
obce.

zastupitelstva obce se projednávaly
střednědobé výhledy a návrhy
rozpočtů organizací a společností
zřízených obcí Radvanice. Jednalo
se o ZŠ a MŠ Radvanice (předpoklad
pro rok 2021 je v nákladech
a výnosech 17.800.000 Kč), BYTY
Následující body byly shrnuty
Radvanice
s.r.o.
(předpoklad
do různého a bylo schváleno:
pro rok 2021 je v nákladech
a
výnosech
4.955.000
Kč) • uzavření smlouvy s Městskou
VODA-RA
s.r.o.
(předpoklad
knihovnou s regionálními
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funkcemi Trutnov a poskytnutí
příspěvku pro rok 2021 ve výši
5.500 Kč formou individuální
dotace,
•

•

•

•

•

Zastupitelstvo obce Radvanice
neschválilo
uzavření
dodatku
ke smlouvě o svozu komunálního
odpadu s firmou TRANSPORT
Trutnov
s.r.o.
v
souvislosti
s
požadovaným
navýšením
ceny za přepravu, manipulaci
a odstranění komunálního odpadu.

přijetí dotace z MZE ČR
prostřednictvím KHK
na projekt „Zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019“
ve výši 80.103 Kč,

Závěrem tohoto zasedání zazněla
zpráva o činnosti úřadu:

přijetí dotace z MV ČR
prostřednictvím KHK
na „Výdaje za odbornou
přípravu, zásahy mimo obvod
a vybavení JSDH“ ve výši
90.841 Kč,
nabídku firmy IKDS
s.r.o. Liberec, IČ04875141
na zpracování projektové
dokumentace, autorský dozor
a inženýrskou činnost pro akci
„Oprava mostu přes potok
Jívka“ s nabídnutou částkou
119.000 Kč bez DPH,

•

probíhají práce na rozpočtu
2021, zasedal finanční výbor
k jeho úpravám,

•

probíhají jednání pracovní
skupiny na aktualizaci
strategie rozvoje obce,

•

jsou soustřeďovány požadavky
na změnu územního plánu,

•

•

zveřejnění záměru odprodat
p.p.č. 94/1, v k.ú. Slavětín
u Radvanic o výměře 1.942
m2, vedenou jako trvalý travní
porost, kde v případě prodeje
bude k ceně připočtena částka
odhadu ceny za vzrostlý porost
rostoucí na předmětném
pozemku,

•

Výroční zpráva o činnosti
školy – školní rok 2019/2020,
přednesená ředitelem ZŠ a MŠ.

A
budou započaty přípravy
na pozemkových úpravách,

realizuje se nákup čerpadla
do Vápenky, dopojení 2 nových
a úspornějších čerpadel,
probíhá výběr pro nákup
kompenzační pomůcky,
invalidního vozíku,
který bude k dispozici
občanům na překlenutí
nutného období při získání
vlastního (krátkodobá
zápůjčka).

Tomáš Němec
starosta obce
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D

Informace z 22. zasedání
zastupitelstva obce

Při prosincovém zasedání

odvětvové struktury rozpočtové
skladby,
kde
příjmy
jsou
zastupitelstva obce byl stěžejním
16.476.270
Kč,
výdaje
jsou
bodem rozpočet obce pro rok 2021.
18.185.440 Kč a financování je
Jak jsem vždy s humorem uváděl,
1.709.170 Kč.
že se jedná o takové to „věštění
z křišťálové koule“, tak se toto vtipné
Při zpracování Rozpočtu obce
rčení stalo takřka realitou. Do
Radvanice na rok 2021 se vycházelo
poslední chvíle a možná ještě ani dnes
z Rozpočtového výhledu na období
nemáme zcela jasno v rozpočtovém
2021-2024. V příjmech se rozpočet
určení daní. Co je ovšem dané je
snižuje zejména u daňových příjmů
jasný předpoklad snížení daňových
z důvodu jejich poklesu vlivem
příjmů ze státního rozpočtu
dopadu vládního daňového balíčku
vzhledem k současné situaci. O kolik
(především snížení příjmů u daně
set tisíc, spíše milionů přijdeme
z příjmů). Při sestavování rozpočtu
, tak to je opravdu ve hvězdách. Jelikož
u daňových příjmů vycházela obec
ovšem výdaje nelze zcela přerušit
z daňové predikce Ministerstva
a nechceme ani omezit plánované
financí. Ve výdajích se rozpočet
investice, došlo k jednoznačnému
navyšuje
zejména
z
důvodu
rozhodnutí - předložit schodkový
naplánovaných investičních akcí
rozpočet. K tomuto kroku nás vedla
pro rok 2021 včetně investičních
i skutečnost, že obec hospodařila
akcí neuskutečněných v roce
v minulých letech s přebytkem,
2020. Do rozpočtu je zapojeno
tudíž
má
dostatek
rezerv
financování, zejména položka 8115,
na
plánované
investice
která představuje finanční rezervu
jak spolufinancované z dotačních
a která je snížena o splátku úvěru
zdrojů, tak i z těch vlastních.
na položce 8124.
Jedná se však o ty nejdůležitější,
nutné pro provoz, popř. pro řešení
Dalšími body jednání bylo schválení:
havarijních stavů.
Zastupitelstvo
obce Radvanice
schválilo na základě doporučení
předsedy
finančního
výboru
rozpočet obce Radvanice na rok
2021 jako schodkový v členění dle

•
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přidělení dotace z rozpočtu
obce Radvanice pro SDH
Radvanice v Č. ve výši
56.000 Kč jako podporu spolku
při výchově a práci s mládeží

•

formou individuální dotace,
přidělení dotace z rozpočtu
obce Radvanice pro FK Baník
Radvanice v Č. ve výši
111.500 Kč jako podporu spolku
při výchově a práci s mládeží
formou individuální dotace,

•

Strategie rozvoje obce
Radvanice na období
2021-2028,

•

nákup mulčovacího stroje
od firmy Agriten Trutnov
s.r.o. s čelní agregací
pro traktor Same Solaris 45,
typu Agrimaster XB 150 za cca
76.000 Kč bez DPH,

•

poskytnutí finančního daru
z rozpočtu obce Radvanice
pro Oblastní charitu Trutnov
na rok 2021 ve výši 20.000 Kč,

•

•

- bývalá zkušebna) a č.p. 173
(bývalý second hand).
Zastupitelstvo
obce Radvanice
neschválilo poskytnutí finančního
daru z rozpočtu obce Radvanice
pro spolek Chalupění, z.s. a dále
vzalo na vědomí zprávu kontrolního
výboru
o
kontrole
usnesení
ZO a plnění veřejnoprávních
a darovacích smluv za období
leden až listopad 2020. Kontrolní
výbor neshledal žádné nedostatky
v usnesení a jejich plnění. Kontrolní
výbor navrhuje vyzvat spolek VOX
Radvanice z.s. k vrácení darů
za neuskutečněné akce.

V

uzavření smlouvy o dílo
na výměnu oken na č.p. 13 –
hasičská zbrojnice s firmou
KRAND okna s.r.o. Rtyně
v Podkrkonoší, kde celková
částka dle nabídky činí
182.385 Kč, a etapa I. (provozní
budova) bude hrazena
z letošních prostředků, etapa
II. (garáže) z rozpočtu pro rok
2021,
záměr pronajmout nebytové
prostory v č.p. 20 (prostory
v 2 n.p. - bývalá knihovna,
prostory v 2 n.p. - bývalé
kadeřnictví, prostory v 3 n.p.

I v tomto zasedání podal starosta
obce zprávu o činnosti úřadu:
•

o elektronickém hlasování
SOJH - zadání výběrového
řízení na pasporty obcí,

•

byla nakoupena kompenzační
pomůcka - invalidní vozík,
který bude k dispozici občanům
na překlenutí nutného
období při získání vlastního
(krátkodobá zápůjčka),

•

žádosti o dotace
na modernizaci veřejného
osvětlení a víceúčelové školní
hřiště byly podány,

•

Tříkrálová sbírka proběhne
netradičně, koledníci nebudou
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obcházet domácnosti,
ale občané budou mít možnost
v termínu 1. – 24.1.2021
přispět do dvou stacionárních
pokladniček, kde jedna bude
v kanceláři obecního úřadu
a druhá v místní ZŠ,

•

A

závěrem starosta poděkoval
za odvedenou práci v nelehkém
období a popřál klidné
Vánoce a do nového roku
2021 především pevné zdraví
a optimismus.

Tomáš Němec
starosta obce

Osvobození od poplatku za odpady
Dle OZV č. 4/2019, (1) Od poplatku je osvobozena

o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních
odpadů s účinností od 01.01.2020
je poplatník povinen ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození ve lhůtě
do 90 dnů od skutečnosti zakládající
nárok na osvobození.

fyzická osoba která je
a) 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,

Např:
b)
umístěna
do
zařízení
Vznikne-li nárok na osvobození
pro děti vyžadující okamžitou
k 01.01.2021, musí být doložen
pomoc na základě rozhodnutí
správci poplatku do 31.03.2021.
soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností,
Vznikne-li nárok na osvobození
zákonného zástupce dítěte nebo
po 31.03.2021 musí být řádně
nezletilého,
doložen správci poplatku do 90 dní
od vzniku nároku.
c) umístěna v domově pro osoby
se zdravotním postižením, domově
V případě, že poplatník nesplní
pro seniory, domově se zvláštním
povinnost ohlásit údaj rozhodný
režimem nebo chráněném bydlení.
pro
osvobození
ve
lhůtách
stanovených
vyhláškou
nebo
(2) Od poplatku se dále osvobozuje
zákonem, nárok na osvobození
fyzická osoba,
zaniká.
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a) 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,

po sobě jdoucích měsíců v průběhu
kalendářního roku,
c) která se zdržuje nepřetržitě déle
než 10 měsíců v roce mimo území
obce Radvanice,
d) po dobu výkonu vazby nebo
nepodmíněného trestu odnětí
svobody.

b) která je umístěna v zařízení
lůžkové zdravotní péče neuvedeném
v zákonu o místních poplatcích,
pokud toto umístění trvá déle než 10

Lucie Kavalíková
referentka obce

Nabídka obecního úřadu

Na OÚ v Radvanicích je stále k dispozici několik publikací o historii obce,

N

historii školy a mnoho dalšího zboží

Ceník zboží

Pohlednice
Pohlednice, formát 105x210 mm, křídový papír
Pohlednice letecké
Pohlednice, formát 150x105 mm, matný papír
Pohlednice Rozhledna Slavětín

Knihy
Radvanické kapitoly z dějin obce pod Jestřebími horami
Tváře Jestřebích hor
Radvanické kutání a dolování černého uhlí
Historie radvanické školy
Almanach radvanické školy
Přebal na knihy (Almanach a Historie)
Ostatní
Turistická karta „Rozhledna Slavětín“
Mapa skládaná Trutnovsko (ručně malovaná)
Odznak obce Radvanice
Stolní kalendář
Taška plátěná (znak obce Radvanice)
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5,00 Kč
4,00 Kč
4,00 Kč
5,00 Kč

177,00 Kč
276,00 Kč
262,00 Kč
149,00 Kč
149,00 Kč
25,00 Kč

25,00 Kč
60,00 Kč
39,00 Kč
75,00 Kč
60,00 Kč

Pomoc seniorům s registrací
na očkování proti COVID-19
Obecní úřad v Radvanicích nabízí místním seniorům pomoc při registraci

na očkování proti COVID-19. Žádat můžete na telefonním čísle pracovnice
DPS 604 168 624 nebo osobně na OÚ Radvanice v úředních hodinách PO
a ST 09:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00.
V současné době probíhá očkování nejblíže v Oblastní nemocnici Trutnov
a Oblastní nemocnici Náchod.

Tomáš Němec
starosta obce

Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.

Prosinec
Bohuněk Antonín
75 let

Burgetová Jana
70 let

Diblík Vladimír
70 let

Křikava Bedřich
70 let

Karban Stefán
70 let

Hájková Škodová Ivana
65 let

Leden
Komárková Jaroslava
91 let

Bajer Miroslav
82 let

Bálintová Walburga
82 let

Janošíková Marie
82let

Karbanová Mária
70 let

Mikysková Martina
50 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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Zš a Mš Radvanice
Čertí školička v 1.třídě

V pátek 4.12. se naše 1.třída

Ve třídě rázem zavládlo hrobové
ticho a z pod roušek vykukovala
proměnila v třídu čertíků a čertic.
zmatená očka malých žáčků čertíků.
Na všechny ve třídě čekala i čertí
paní učitelka. Hned po příchodu
Nakonec vše dobře dopadlo a pan
si žáčci všimli, že jim Barborka
ředitel situaci zvládl. Pekelníka
zanechala zavěšenou punčošku
do třídy nepustil, vysvětlil mu,
s nadílkou. Každý dostal Kinder
že v naší první třídě jsou samé
vajíčko s tajemstvím uvnitř.
šikovné a hodné děti. Dostal od něho
hru s dopravní výchovou, kterou
Žáčci pečlivě plnili čertovské úkoly.
dětem předal.
Četli, počítali a psali.
Celé dopoledne vládla příjemná,
Mezi tím se na chodbě před třídou
ale trochu tajemná atmosféra,
strhla mela. Pan ředitel, který se šel
kterou
ukončila
čertovská
na čertíky podívat , musel od dveří
pohádka.
třídyodhánět rozezleného pekelníka,
který se chtěl dobývat do dveří
Mgr. Taťána Tomešová
a dělal u toho pekelný rámus.
třídní učitelka
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Turistický oddíl TOM
– Loupežníci z Brend
Loňský

atmosférou. Rádi bychom v tomto
roce, až situace dovolí, rozjeli
svou činnost tak, jak jsme byli
navyknutí. Zatím pilně pracujeme
na plánování letního soustředění.
Máme
zamluvené
ubytování
na překrásném místě zvaném
Bartošova Pec v srdci Českého ráje.
Objekt a okolí jsme nelenili předem
obhlédnout, krom spousty možností
výletů nás čeká krásný bazén v době
pobytu jen pro nás, střelba lukem,
pravý nefalšovaný biatlonový terč
v rámci laserové střelby, dětská

rok
byl
pro celou naši společnost ve jménu
nečekaných změn a ty se samozřejmě
projevily i na činnosti našeho
oddílu. Pravidelné páteční schůzky,
výlety a víkendové pobyty nám
nebyly dopřány. S velkou radostí
jsme nakonec mohli uskutečnit
aspoň týdenní letní soustředění
v Lanškrouně, které se, myslím,
náramně vyvedlo, jak výběrem
lokality,
ubytováním,
stravou,
vyžitím, tak zejména perfektní
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lanová stezka, malá lezecká stěna,
nafukovací
trampolína,
dětské
hřiště a rafty. Pod dohledem
zkušených instruktorů vyrazíme
za
dobrodružstvím
na vodu
Na soustředění, které se bude
konat v termínu 24.7. 2021 - 31.7.2021
se můžete již teď hlásit na e-mail
M.Dubnova@seznam.cz, ze kterého
se vám dostane dalších informací.
Do našeho kolektivu jsou vítané děti
od 6ti let a program soustředění
bude přizpůsoben individuálním
možnostem jednotlivců, nemusíte
se tedy vůbec bát, našim krédem je
vytvořit všem atmosféru rodinnou.

členy. Informace pro stávající
i nové členy - členské příspěvky
jsou pro rok 2021 ve stejné výši
jako v roce loňském. Senioři od 61
let - ročník 1959 (včetně), invalidní
důchodci a junioři do 25 let - ročník
1996 (včetně) 140,- Kč. Dospělí
26 – 60 let 230,- Kč a rodinná známka
(nejvíce 2 dospělí a to rodiče či
prarodiče + děti) 440,- Kč. Členství
je při absolvování našich akcí velmi
výhodné. V případě, že budete chtít
vstoupit mezi nás, přihlášku lze
možno vyzvednout buď po dohodě
osobně anebo vám

S přáním zejména zdraví, štěstí
Máme v hlavě spousty nápadů na celý a spousty našlapaných kilometrů
rok, uvidíme, jak se situace vyvine v novém roce
a jak nám bude umožněno pracovat
dál. Rádi bychom tímto způsobem Zuzka Olahová a Míla Dubnová
pozvali a přivítali do oddílu nové
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C

Výzva

V

(2005) a dolování uhlí (2011). Uvítali
bychom proto jakékoliv historické
informace a obrazový materiál,
který se nachází mezi veřejností.
Vděčni budeme za každý historický
snímek nebo zajímavou vzpomínku.
Na oplátku budou všichni dárci
uvedeni v připravované knize
o Slavětíně.

roce
2021
si
připomínáme 500. výročí od první
písemné zmínky o Slavětíně, který je
od roku 1950 součástí obce Radvanice.
Přestože je podle první písemné
zmínky tato obec starší než samotné
Radvanice, dochovalo se k ní velmi
málo archivních pramenů. Zničen
byl po roce 1945 archiv obce i školy,
nedochovaly se písemnosti spolků
ani jiných místních institucí.
Přestože
historický
výzkum
po archivech, knihovnách, muzeích,
galeriích i v terénu je velmi náročný
jak na čas, tak i finančně, připraví
obec ve spolupráci se Státním
okresním archivem v Trutnově
k tomuto výročí publikaci podobnou
těm předchozím o dějinách Radvanic
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Kontaktovat můžete nejen starostu
obce Tomáše Němce
(tel. 603 719 422,
e-mail: starosta@radvanice.cz),
ale také autora chystané publikace
Romana Reila (tel. 605 226 067,
e-mail: roman.reil@seznam.cz).
Děkujeme předem.

Mgr. Roman Reil
Státní okresní archiv

Zubní pohotovost únor 2021
oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

datum služby
rok 2021

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

06.02. - 07. 02.

MDDr. Miroslav Voženílek

Polská 91/14, Trutnov

499 815 215

13.02. - 14. 02.

MUDr. Petra Pilcová

491 617 006

20.02. - 21. 02.

STOdent s.r.o.

Krakonošovo nám. 127,
Trutnov
Říční 102, Trutnov
U Hřiště 212, Trutnov

737 020 017

E

27.02. - 28. 02.

MDDr. Vojtěch Novotný

720 656 274

Venkovský lékař

Omezení ordinační doby

15.02.2021

Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M.Šturalová

16.02.2021

Úterý – neordinujeme

17.02.2021

Středa - neordinujeme

18.02.2021

Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice)

MUDr. M.Šturalová

19.02.2021

Pátek 13:00-15:00 (Teplice)

MUDr. M.Šturalová

V případě akutního problému Omezení ordinační doby naleznete
navštivte odpovídající ambulanci na www.venkovskylekar.cz
v nemocnici.

MUDr. Ladislav Záveský
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – INFORMACE K OČKOVÁNÍ
Fáze IA – očkování nejrizikovějších skupin
leden až únor 2021
-

skupina seniorů (80+)

-

senioři a klienti v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál o ně pečující

-

zdravotničtí pracovníci

-

osoby podílející se na péči o covid-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových
místech či s potenciálně infekčním materiálem

-

souběžně s probíhajícím očkováním je postupně spouštěn centrální registrační systém (od
15. 1. souběh nejrizikovějších skupin – centrální požadavky a dosavadní potřeba očkování v
kraji)

Fáze IB – očkování prioritních skupin
únor až červen 2021
Fáze IB je charakterizována dostupností očkovacích látek od vícero výrobců.
Očkování se provádí maximálním počtu zřízených očkovacích míst a má být postupně umožněno
veřejnosti/definovaným prioritním skupinám na základě registračního systému.
V návaznosti na dostupnost očkovacích látek se počítá se zapojením ordinace praktických lékařů.
Plánovaný objem dodávek pro KHK (prozatím od dubna) vytváří potřebu zřizovat očkovací centra.

Jak se objednat k očkování
-

-

k očkování se objednejte pomocí Centrálního rezervačního systému, který naleznete na
crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz
nevíte-li si rady, poproste o pomoc s objednáním někoho ze svých blízkých, svého
praktického lékaře, obecní úřad, neziskovou organizaci pomáhající seniorům, po předchozí
domluvě lékárnu či zavolejte na linku 1221
nemůžete-li se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu na očkovací místo dostavit,
kontaktujte svého praktického lékaře a domluvte se na jiné možnosti očkování

Další pokyny k očkování
-

na očkovací místo se dostavte včas ve Vámi zvoleném termínu (přijdete-li v jiný termín,
nebudete očkován/a)
s sebou si vezměte průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas) a průkaz pojištěnce
na očkovacím místě dodržujte pokyny personálu a mějte stále nasazenou roušku nebo
respirátor
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Očkovací místa v Královéhradeckém kraji

Jak očkování probíhá
-

před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který Vám položí pár otázek
týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií
Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene
Po očkování musíte 30 minut počkat v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno
Pokud se Vám ještě na očkovacím místě udělá nevolno, informujte okamžitě personál.

Co mám dělat po očkování
-

V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim
Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto
všechna opatření k zabránění Vaší nákazy.
Na druhou dávku očkování se dostavte v den i přesný čas, který Vám byl přidělen.

Jaké jsou nežádoucí reakce po očkování?
-

-

-

Po očkování se u Vás může projevit bolest nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy,
bolest svalů či kloubů a méně často i mírná teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do
několika dní samy odezní bez nutnosti nějaké léčby.
Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných očkováních. Závažné
reakce po očkování jsou velmi vzácné.
Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná
nemoc COVID-19 může Vaše zdraví významně poškodit a to nejenom případným závažným
průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky.
- V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se
projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.

Očkování je momentálně nejvhodnější možností, jak současnou epidemii onemocnění COVID-19
zastavit a vrátit se k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření.
Očkování je dobrovolné a je zdarma (hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)
Informace jsou platné k 25.01.2021. Tyto se mohou k datu vydání zpravodaje lišit.
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