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Obecní úřad

Vážení spoluobčané,

jsem velice rád, že se podařilo zajistit dostatek příspěvků a připravit
vám toto dvojčíslo oblíbeného zpravodaje, do kterého jsme zařadili
všechny podstatné informace.

Můžeme nabídnou odvoz materiálu
obecní technikou. Úklid svého okolí například vzorně praktikuje naše
škola, za což děkujeme.

Vrtochy letošní zimy máme doufám
za sebou a jsme všichni rádi, že jaro
bezpochyby klepe na dveře. Pokud
mám hodnotit zimu, tak jsme všichni místo bláta uvítali sněhovou nadílku pro zimní radovánky.

O plánech na letošní rok se zmíním
v některém z dalších čísel. Pouze
naznačím, že byly podány žádosti
o dotace na dvě plánované investiční
akce a nyní jen musíme čekat a doufat v kladný výsledek. Pro letošní rok
však máme reálně k dokončení mulStřídání sněhových a dešťových tifunkční hřiště u ŽS a modernizaci
srážek, do toho kolísání teplot však svítidel veřejného osvětlení.
musím hodnotit negativně, jelikož je tato „horská dráha“ nesmír- Mezi společenské akce plánujeně náročná na údržbu komunikací me představení knihy o Slavětíně.
a chodníků. Posypu bylo například Křest knihy je datován na 11.6.2022
použito více jak za předchozí dva a v současné době mohu prozradit,
roky dohromady. Každá zima je však že se graficky upravuje před vlastspecifická a mohu tvrdit, že nás le- ním tiskem.
tos nic nezaskočilo.
V minulých číslech zpravodaje
Jarní měsíce přinesou spoustu nava- jsem psal, že předpokládám světlo
zujících prací. Prioritně bude nutné na konci tunelu, co se pandemické
celou obec uklidit, jelikož ji musíme situace týká. Nyní jsem přesvědčen,
zbavit posypu, prachu a naplavenin. že budeme na pozitivní testy jen neTo vše je nutné do doby, než se za- gativně vzpomínat.
čne razantně o sekání hlásit rostoucí tráva. Proto uvítáme, když nám
Tomáš Němec
pomůžete s úklidem nejen kolem
starosta obce
domů, ale i přilehlých chodníků.

Informace z 33. zasedání zastupitelstva
obce

Dne 16.12. 2021 se konalo posled-

ných obcí. Mezi projednávané organizace patří ZŠ a MŠ Radvanice
(předpokládané náklady a výnosy
17.395.000 Kč), BYTY Radvanice s.r.o.
(předpokládané náklady a výnosy
5.030.000 Kč) a VODA-RA s.r.o.

ní loňské zasedání zastupitelstva
obce. Na jeho začátku byly projednány střednědobé výhledy a návrhy
rozpočtů obce a organizací zříze-
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(předpokládané náklady a výnosy
2.100.000 Kč).

ku při výchově a práci s mládeží
pro rok 2022,

Hlavním bodem bylo projedná- •
ní rozpočtu obce Radvanice na rok
2022. Sestavování je dlouhodobější
a celkem složitý proces plánovaných
příjmů a proti tomu výdajů. Vycházet se musí z jistých aspektů a je potřeba zakomponovat i plánované investice.
•

uzavření smlouvy s Městskou
knihovnou s regionálními funkcemi Trutnov a poskytnutí příspěvku pro rok 2022 ve výši
5.500 Kč formou individuální
dotace,

Minulá období nám však dala jasně znát, že plán je plán a skutečnost může být zcela odlišná. I s tímto se však musí pracovat. Uspokojivé
však je to, že obec splatila poslední
úvěr, tudíž není zadlužená a má dost •
rezerv na investice, které budou nezbytné a které nebudou úspěšné
dotačně. Návrh rozpočtu byl předložen finančnímu výboru jako vyrovnaný a ten ho poté předložil zastupitelstvu ke schválení. Pro rok •
2022 je tedy rozpočtově předpokládáno s příjmy a výdaji ve výši
19.697.910 Kč.
•
Dále zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 13/2021 a plán
jednání zastupitelstva na I. pololetí
roku 2022.

A

podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace zpevněných
ploch sídliště Radvanice (opravy
chodníků)“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje –
Program obnovy venkova,
přijetí dotace z MV ČR prostřednictvím KHK na „Výdaje
za odbornou přípravu, zásahy
mimo obvod a vybavení JSDH“
ve výši 15.600,- Kč“,
záměru pronajmout nebytové prostory v č.p. 20, č.p. 173 a
č.p. 27,
uzavření příkazní smlouvy s firmou Profesionálové, a.s. Hradec Králové v souvislosti s výkonem dotačního managementu
na projekt „Revitalizace a modernizace víceúčelového sportovního hřiště u ZŠ v Radvanicích“.

V bodě různé vzalo zastupitelstvo
na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení ZO a plnění veřejnoprávních a darovacích Ani na tomto zasedání nemohla
smluv za období leden až listopad chybět zpráva o činnosti úřadu:
2021, pokračovalo se projednáním
a schválením:
• předány informace z jednání
SOJH, které proběhlo 9.12.2021
• smlouvy o zřízení věcného břeve Chvalči,
mene – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s.,
• byla dokončena oprava střechy a zateplení stropu č.p. 176
• přidělení dotace z rozpočz vlastních zdrojů, kde byla zhotu obce Radvanice pro FK Batovitelem dodržena smluvní
ník Radvanice v Č. ve výši
částka cca 2.100.000 Kč,
111.500 Kč jako podporu spol-
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D
•

byla realizována akce přípravy
na dopojení 3 RD u ČOV,

a dojde k nepatrným změnám
ve stavebním řízení,

•

proběhla oprava VO výměnou •
starého vadného vedení na dvou
úsecích, u vlakového nádraží
a na budově firmy Radvan, s výměnou dalších úseků se bude
pokračovat,

•

byly předloženy pracovní podklady
zpracovatelů
změny
územního plánu, které budou •
prodiskutovány a zpracovány
pro další postupy,

podařilo se získat projekty,
vyjádření dotčených orgánů
a následně i stavební povolení,
což byly nutné podklady pro podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace a mostu
u č.p. 20 (hlavní příjezdová komunikace do centra obce),

•

u výstavby fotovoltaické elektrárny pod nádražím došlo k organizačním změnám vlastníků

zpráva byla starostou ukončena
poděkováním a vyslovením přání klidných svátků a pevného
zdraví v roce 2022.

Tomáš Němec
starosta obce

Informace z 34. zasedání zastupitelstva
obce

V

úvodu zastupitelstvo schválilo předběžné výsledky hospodaření obce Radvanice za rok 2021,
kde příjmy byly: 23.256.099,86 Kč,
výdaje byly: 18.969.512,13 K a financování bylo 4.286.587,73 Kč. Z tohoto předběžného výsledku lze usoudit, že obec hospodařila s převahou
příjmů nad výdaji. Poté byla projednána výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021, kterou
vzalo zastupitelstvo na vědomí.

nice v Č. Všechny uvedené pozemky
byly prodány žadatelům.
V bodě různé bylo projednáno
a schváleno:
•

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
pro rok 2022,

•

poskytnutí finančního daru
z rozpočtu obce Radvanice
pro Oblastní charitu Trutnov
pro rok 2022 ve výši 25 000 Kč,

Následovalo projednání a schválení prodeje těchto pozemků:
p.p.č. 600/3 v k.ú. Radvanice •
v Č., p.p.č. 606 v k.ú. Radvanice v
Č., 600/1 – díl 2 v k.ú. Radvanice v
Č., st.p.č. 102/1 v k.ú. Radvanice v
Č., p.p.č. 234/1 - část v k.ú. Radva-
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pronájem nebytových prostor
v č.p. 27 (DPS) jako drobnou
provozovnu – kosmetika,

•

podání žádosti o příspěvek
na Úřad práce ČR v souvislosti
s vytvořením pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací,

kovací plochou u č.p. 219, probíhají jednání o možnostech
řešení, nemělo by to mít vliv
na plánovanou akci, což by měla
být etapa chodníky II,

•

vydání souhlasného stanovis- •
ka obce Radvanice se změnou
stavby fotovoltaické elektrárny
na p.p.č. 700/22 v k.ú. Radvanice
v Č. (pod vlakovým nádražím).
Změna se týká nového staveb- •
ního řízení vzhledem ke změně
vlastníka a zvýšení výkonu FVE
osazením výkonnějších panelů.

u dotační akce na modernizaci
veřejného osvětlení probíhá výběrové řízení, nabídky byly přijaty a bude vybrán dodavatel,

Na závěr byla starostou přednesena •
zpráva o činnosti úřadu:

v rámci projektu pozemkových
úprav proběhlo na SPÚ projednání navrhovaného území a diskuse okolo možných úprav,

•

proběhla kontrola školské inspekce v ZŠ a MŠ, (3 dny, 5 inspektorů) - zápis z inspekce za- •
tím nebyl doručen, z osobního
jednání při ukončení kontroly
byla podána informace, že inspekce byla všeobecně spokojená, bylo pouze shledáno pár doporučení,

u změny územního plánu, byly
projednány nejasnosti v akceptovaných žádostech, probíhá
doplňování změn,

podána informace o M. D. (opatrovankyně), která byla umístěna do nového zařízení, velké
množství administrativy (doklady, účet, smlouvy, atp.), zvažuje
se možnost předání opatrovnictví do místa nového umístění,

V

•

inventury obecního majetku •
probíhají a jsou před dokončením,

Tříkrálová sbírka - vybráno celkem 7.332 Kč, poděkování patří
všem,

•

byl zaslán dopis na Lesy ČR •
z důvodu vyjádření se ke stavu
komunikace od kostela na Paseky a případného řešení jejích
oprav do budoucna,
pozvánka na výroční schůzi KČT
Úpice,

každoroční plán akcí spolků
bude aktivován, pořadatelé budou osloveni, aby zaslali termíny plánovaných akcí pro rok
2022 a také aby informovaly, zda
budou potřebovat půjčit lavice
a stany.

•
•

u stavebního řízení na revitalizaci sídliště zaslal ČEZ zamítavé
stanovisko s tím, že je požadována přeložka kabelu pod par-
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Tomáš Němec
starosta obce

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

Leden
Petr Mertlík
50 let

Ema Klímová
60 let

Anna Urbanová
65 let

Dagmar Baková
65 let

Jiřina Lukášková
70 let

Marie Janošíková
83 let

Únor
Irena Longauerová
60 let

Jiří Suchánek
65 let

Terézia Andrejčáková
75 let

Miloslava Spitzerová
75 let

Božena Středová
81 let

Edmund Novotný
81 let

Milada Seifertová
82 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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ZŠ a MŠ Radvanice
Divadlo ve školce

Jsme moc rády, že jsme po dlouhé

Divadlo hrálo jako vždy tři pohádky
- O veliké řepě, Proč si s prasátkem
době nemusely rušit naplánovanou nikdo nechtěl hrát a Kůzlátka a vlk.
akci pro naše děti.
Pohádky byly zahrány poutavým,
V únoru nás navštívilo Maňásko- veselým, milým a zároveň poučným
vé divadlo Šternberk, které se za- způsobem, který vždy zaujme i nejměřuje na klasické pohádky s vyu- menší děti.
žitím mravního poučení, básniček
a písniček, které děti většinou znají,
Alice Zachovalová
a proto se mohou i zapojit.

My tři králové jdeme k vám…

Tak

podpořili potřebné.
tato známá melodie zazněla v pátek 7. ledna v Radvanicích V rámci sbírky se vybralo krásných
mnohokrát. A to z úst žáků deváté 7.332 Kč.
třídy základní školy, kteří obcházeli obec v rámci tradiční Tříkrá- Děkujeme!
lové sbírky. Poděkování patří nejen deváťákům, kteří se svého úkolu
Iljana Jirmanová
zhostili opravdu na výbornou (a to
ZŠ a MŠ Radvanice
doslova, to víte, jednička z hudebky se vždycky hodí), ale samozřejmě
také všem, kteří svým příspěvkem
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Nejen vánoční cukroví se peče v
radvanické škole

Vánoční chvilky jsou už za námi,

náte výrobky našich žáků na některé z budoucích školních akcí. My už
ale i přesto můžeme trochu zavzpo- se na to moc a moc těšíme.
mínat. To, že se ve škole žáci učí
matematiku nebo češtinu, to všich- A co nová šicí dílna? To, že zde máme
ni dobře víme, ale možná už málo- 6 nových šicích strojů pro děti a jekdo tuší, že dnešní výuka se vrací den overlock, už asi víte z předchák předmětům jako je vaření, šití či zejících článků v RZ. A i tohle asi
ruční práce.
musel Ježíšek vědět. Možná viděl
krásně ušité dečky, ale asi mu připadaly po ušití poněkud rozmačkané. Proto asi přinesl žákům do šicí
dílny dvě skvělá žehlicí prkna a žehličky.

Před Vánocemi si žáci druhého
stupně vyzkoušeli při výuce upéct
vánoční cukroví. O tom, že se jim to
povedlo, svědčí mj. už prázdná krabička od cukroví ve sborovně. A asi
to musel ochutnat i Ježíšek, protože poté do naší školní kuchyňky
přinesl dárečky ve formě nových
kuchyňských přístrojů, přesněji řečeno parní hrnec a stolní mixér. Asi
usoudil, že sladkého už bylo dost.
Přístroje, kterými nás obdařil, jsou
totiž určeny především pro přípravu
zdravých jídel. Věřím, že i vy ochut-

Takže nezbývá už nic jiného, než
se zbavit toho otravného Covidu
a společně se sejít u nás v ZŠ a MŠ
Radvanice.

Mgr. Robert Hager
ředitel školy
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Doučování žáků ZŠ a MŠ Radvanice

Naše škola získala v rámci Reali-

Práce učitelů zahrnuje:

zace investice 3.2.3 Národního plá- •
nu obnovy částku 32 175 Kč určenou
na doučování žáků.
Práce se žáky spočívá v doučování potřebných žáků v návaznosti
na výpadek prezenční výuky způsobené pandemií covid-19 a s ním
související činnosti.

přímou pedagogickou činnost
spočívající v doučování žáků
školy ohrožených školním neúspěchem spočívající zejména v pomoci žákům s přípravou na vyučování a dále činnosti
spojené s přímou pedagogickou
činností – příprava materiálů aj.

Mgr. Robert Hager
ředitel školy

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

I

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.
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SDH Radvanice

TFA- TOUGHEST FIREFIGHTER ALIVE
Český překlad: Nejtvrdší hasič přežije

Soutěž

covním stejnokroji II. Se sportovní
přilbou a musí mít kotníkovou obuv.

nejtvrdší hasič přežije. Předpokládám, že spousty z vás
už o tomto sportu slyšelo, ale málo
kdo ví co to vlastně obnáší a co to
TFA vlastně vůbec je.

Teď k samotným disciplínám, (pořadí disciplín se může závod co závod
změnit, disciplíny týkající se mužů,
ženy a dorostenci mají vždy ulehčeJedná se o soutěž, ve které poměří no ať na váze kanystrů nebo váze fisvé síly spousty hasičů z celého svě- guríny atd…)
ta na nelehkých disciplínách.
Po odstartování vybíháme k zapojeHasiči se rozdělují do různých kate- ní hadic B buď k PS (požární stříkačgorií. U nás v Česku je tomu takto:
ka) nebo k obyčejnému rozdělovači.
A tyto hadice poté musíme roztáh• Dorosten/ky (13-18let)
nout, jedná se o 6 hadic B na každé
• Ženy 18+
straně 3 B.
• Ženy 35+
• Muži 18+
Po dotáhnutí hadic se přesouvá• Muži 35+
me k takzvanému „hammer boxu“

jedná se o železnou krabici ve, které boucháme 80 úderů (40 nahoru, 40 dolů) palicí o váze přibližně
5 kilo. Po tomto úseku přebíháme
k 25kg kanystru který musíme dopravit skrz tunel tam, oběhnout kuMuži i ženy jsou oblečeny do plné žel a zpátky tunelem na značku.
výbavy. Mají na sobě 3vrstvý zásahový oděv (necelých 5kg), zásaho- Aby těch kanystrů nebylo málo,
vou přilbu (necelé 2kg), zásahové máme před sebou úsek, kde neseboty (cca 3kg) a samozřejmě všech- me v každé ruce 25kg určitý úsek.
ny kategorie mají na zádech dýcha- Taková chuťovka před tím nejtěžším
cí přístroj (10-15kg). Tudíž na startu v celém závodu může být obracení
máme o nějakých 20-25 kilo+ naše pneumatiky od traktoru, 3x tam a 3x
samotná váha.
zpět.
A podle těchto kategorií jsou rozděleny i obtížnosti disciplín a odlišná
výstroj. Samozřejmě nejtěžší to mají
muži a nejlehčí dorostenky.

Dorostenci a dorostenky to mají Teď přichází ten nejtěžší úsek a to
lehčí v tom že mohou běžet v pra- figurína. Čeká nás transport 80ti kg
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figuríny na 60 metrů. Věřte, že tohle zou bariéru pomocí žebříku)
je ten nejhorší úsek a když ho zvládnete tak máte skoro vyhráno.
21.5. 2022 budeme pořádat závody
TFA u nás v Radvanicích, budeme
Po odložení figuríny musíme zved- rádi, když se přijdete podívat a podnout a opřít o nějakou konstrukci pořit nás.
2 díly nastavovacího žebříku, kte- 					
ré přibližně váží nějakých 20kg.
Nikola Zubričanová
Po opření žebříku lezeme po pevně
TFA Radvanice
upevněném žebříku na konstrukci
a vytahujeme 25kg závaží nahoru.
Slezeme dolů a přebíháme k dalšímu úseku, který se skládá z motání hadic B na jednoduchou (to znamená od spojky ke spojce 20 metrů)
motáme 2 hadice. A jako třešinka
na dortu přichází 3m bariéra, která se zdolává pomocí lana. Né vždy
je to úplně jednoduché (dorostenky
a ženy mají postavený žebřík a vyle-

Jestřábí jezdci
Jízda na sněhu na čemkoliv pro děti
a dospělé

Počasí nám tentokrát vyšlo vstříc

a tak jsme dne 6.2. od 14 hodin
pro aktivní vyznavače zimních radovánek uspořádali sáňkování a bobování na čemkoliv co se pohybuje
na sněhu směrem dolů z kopce.
Již zmíněné nedělní odpoledne
se pod kopcem u Jestřábí chýše sešlo k sněhovému klání na předem
připravené dráze přibližně patnáct dětských závodníků a závodnic
a přibližně 5 dospělých závodníků,
aby poměřili výkony svých sněho-

vých strojů. Jelo se, kdo jak chtěl,
minimálně jedna jízda maximálně
pět jízd a započítával se nejlepší dosažený čas.
Poděkování patří všem pořádajícím
a divákům, kteří si zpříjemnili nedělní odpoledne a přišli povzbudit
závodníky všech věkových kategorií.
Budeme se opět těšit na příští ročník.
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Štefan Krajniak
prezident motoklubu Jestřábí
jezdci z.s

Vážení spoluobčané,
chtěli byste být informováni o aktuálním dění v naší obci?
Připravujeme pro vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás budeme moci
informovat SMS zprávami, e-mailem, prostřednictvím mobilní aplikace nebo přes webové stránky.
Kromě sledování aktuálních zpráv se můžete také zapojit do zlepšení situace ve vaši obci. Můžete snadno nahlásit
jakýkoliv podnět či závadu přímo na obecní úřad. Můžete tím usnadnit a urychlit jeho řešení a pomoci tak vylepšit
své okolí.
Tomáš Němec, starosta obce Radvanice

Buďte vždy včas informování a už nikdy vám nic neunikne.
•
•
•

Informace z úřadu - upozornění na odstávku vody, uzavírky silnic, výpadky elektřiny, změny
úředních hodin, upozornění na termíny a povinnosti apod.
Kulturní a sportovní akce - pozvánky na kulturní akce, sportovní události, akce pro seniory apod.
Krizové hlášení - při krizových situacích zajisté oceníte to, že dostanete neprodleně zprávy, které vás
budou ve správný moment informovat, ať jste kdekoliv

Tato služba je pro vás zcela ZDARMA

Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:
1) Přihlaste se přes internet
Přejděte na www.radvanice.hlasenirozhlasu.cz klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.
2) Nainstalujte si aplikaci
Nově si také nainstalujte Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou najdete na Google Play nebo App Store.
Naskenujte jeden z QR kódů do aplikace ve vašem telefonu a klikněte na odkaz, který se vám nabídne.
Aplikace vám nejenom ulehčí přístup k informacím, ale její pomocí můžete pomáhat vylepšit své okolí,
prostřednictvím nahlášení podnětů a závad.



3) Vyplňte registrace k odběru hlášení se souhlasem GDPR
Vyplněnou a podepsanou registraci společně se souhlasem GDPR v listinné podobě vhoďte do schránky na
obecním úřadě.
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1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

SMSkou

E-mailem

Registrace k odběru hlášení:
Jméno a příjmení:
Ulice a č.p.:
Telefon:
E-mail:
Mám zájem o tyto informace: Výstražné informace jsou již přednastaveny, jedná se o krizové hlášení.
Následující typy zpráv a formu získávání si volíte samostatně.

Výstražné informace
Oznámení obecního úřadu
Akce
Oprava inženýrských sítí
Lékaři
Aktuality
Inzerce
Ztráty a nálezy

Zájmové skupiny: nabídka skupin je nepovinná, v případě zájmu zaškrtněte
Senioři

Rodiny s dětmi.

Chataři

Preferujeme odběr hlášení pomocí mobilní aplikace nebo e-mailu. Pokud však nemáte možnost odběru
hlášení pomocí těchto komunikačních kanálů, mohou vám být zasílány i SMS zprávy. Odeslané SMS
bude hradit obec, a protože chceme minimalizovat náklady, tento způsob zasílání aktualit je určen
převážně seniorům a v rámci krizového řízení. Pro možnost zasílání informací formou SMS zprávy se
přihlaste osobně na úřadě.
Zpracování osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas pro Obec Radvanice, se sídlem Radvanice 160, 542 12 Radvanice, IČ: 00278220, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu
zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejících právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- adresu trvalého pobytu
- e-mail
- telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání informací z obce Radvanice. Tyto údaje
budou Správcem zpracovány po dobu plnění smlouvy, kterou Správce uzavřel ve věci služby Hlášenírozhlasu.cz se společností URBITECH s.r.o., se
sídlem Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ 04572106, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 90682 (dále jen
„společnost URBITECH“)
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na
kontaktní údaje Správce nebo společnosti URBITECH.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovává též poskytovatel služby Hlášenírozhlasu.cz
– společnost URBITECH, která pro Správce působí v roli zpracovatele vašich osobních údajů.
5.Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, a to v případě pochybností o dodržování povinností
- v souvislosti se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Svým podpisem potvrzujete, že je Vám více než 16 let, výše uvedenému textu jste porozuměl(a) v plném jeho rozsahu, je pro Vás psán
srozumitelným jazykem a jste si vědom(a) jakožto subjekt údajů svých práv.
Váš podpis jakožto podpis subjektu údajů, jímž vyslovujete svůj souhlas:
…………………………….

………………. .…………………….
subjekt údajů



Radvanice dne:
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Venkovský lékař
Omezení ordinační doby březen 2022
01.03.2022 Úterý – neordinujeme
2.3.2022

E

17.03.2022 Čtvrtek 8:00-11:30 ( Jívka)
13:00-15:00 (Pilníkov)

Středa - neordinujeme

18.03.2022 Pátek 8:00-11:30 (Radvani03.03.2022 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radva- ce)13:00-15:00 (Teplice)
nice) MUDr. M.Šturalová
04.03.2022 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) Omezení
najdete
MUDr. M.Šturalová
www.venkovskylekar.cz
14.03.2022 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00 (Pilníkov)
15.03.2022 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč)
13:00-16:00 (Pilníkov)
16.03.2022 Středa 8:00-11:30 (Teplice)
13:00-17:00 (Radvanice)
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také

MUDr. Ladislav Záveský

na

Zubní pohotovost
březen 2022
Oblast Trutnov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.

datum služby

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

05. - 06. 03.

MDDr. Vojtěch Novotný

U Hřiště 212,
Trutnov

737 020 017

12. - 13. 03.

MDDr. Lukáš Jon

Bratří Čapků 773,
Úpice

499 846 071

19. – 20. 03.

StovicekDent s.r.o.

Komenského 821,
Trutnov

499 907 260

26. - 27. 03.

MUDr. Miroslav Voženílek

Polská 91/14,
Trutnov

499 814 867

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
Uzávěrka příštího čísla

10. 3. 2022

Otisknuté články se nemusí shodovat s názory redakce. Za věcnou a gramatickou správnost odpovídají autoři článků.

Odpovědná redaktorka:
Grafické zpracování:
č.výtisku: 93

Lucie Kavalíková
Adam Zachoval
Náklad: 470

Email:
radvanickyzpravodaj@volny.cz
ev.č.: Kult/2/1990/Ka

