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Obecní úřad

Informace z 38. zasedání
zastupitelstva obce

Ve

čtvrtek 26.05. se konalo již
38. zasedání zastupitelstva obce, •
kde bylo v úvodu zastupitelstvem
schváleno:
•

účetní závěrka obce Radvanice
za rok 2021

•

závěrečný účet obce Radvanice
za rok 2021

•

rozpočtové opatření č. 3/2022,
kde se příjmy a výdaje zvyšují
o 125.030 Kč.

kové výměře cca

500 m2 ,

část p.p.č. 62/1, vedenou jako
ostatní komunikace, v k.ú.
Radvanice v Č. o celkové výměře cca 500 m2 .

Zastupitelstvo obce taktéž projednalo a schválilo zveřejnění záměru
prodeje těchto pozemků:
•

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole •
usnesení ZO a plnění veřejnoprávních a darovacích smluv za období
prosinec až duben 2022. Kontrolní
výbor neshledal žádné nedostatky.

p.p.č. 850, vedenou jako ostatní plocha, v k.ú. Radvanice v Č.
o celkové výměře
17 m2.
Parcela je určena pro stavbu
montované garáže.
p.p.č. 848, vedenou jako ostatní plocha, v k.ú. Radvanice v Č.
o celkové výměře
18 m2.
Parcela je určena pro stavbu
montované garáže.

Dalším bodem bylo projednání V bodě různé bylo projednáno:
a schválení žádosti o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
• výsledek výběrového řízení na akci „Oprava místních
Následovalo projednání a schválení
komunikací a mostu v obci
několika žádostí o odkup pozemku:
Radvanice“ a projednání SOD
se zhotovitelem, kde Obec
• část p.p.č. 324 (trvalý travní poRadvanice jakožto zadavarost) a část 325/2 (ostatní plotel veřejné zakázky rozhodla
cha) v k.ú. Radvanice v Č. o celo zrušení výběrového řízení.
kové výměře cca 500 m2 ,
Důvodem je obdržení jediné
nabídky, která nebyla ekono• část p.p.č. 324 (trvalý travní pomicky výhodná. Zároveň schvarost) a část 325/2 (ostatní ploluje vyhlášení nového výběcha) v k.ú. Radvanice v Č. o celrového řízení na akci „Oprava
kové výměře cca 800 m2 ,
místních komunikací a oprava
mostu v obci Radvanice“ včetně
• část p.p.č. 324 (trvalý travní poadministrace veřejné zakázky.
rost) v k.ú. Radvanice v Č. o celKomise pro výběr zůstává v pů-
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•

vodním složení.
•
výsledek výběrového řízení
na akci „Regenerace zpevněných ploch sídliště Radvanice“ – chodníky a projednání
SOD se zhotovitelem, kde vzalo •
zastupitelstvo tuto informaci
na vědomí. Z důvodu doložení
dokumentu a přípravě dodatku smlouvy odkládá rozhodnutí
do dalšího jednání zastupitel•
stva.

Schváleno rovněž bylo:
•

•

poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro Jestřábí jezdce Radvanice z.s. ve výši
12.000 Kč jako finanční podporu při akci „Dětský den“,

•

poskytnutí daru z rozpočtu
obce Radvanice pro R. Királa st.
ve výši 2.000 Kč jako finanční
podporu při akci „Dětské ry•
bářské závody“.

I na tomto zasedání došlo na tradiční zprávu o činnosti úřadu, která zahrnovala tyto body:

hrob rudoarmějců je v přestavbě podle schváleného plánu
a dotačního titulu, hrob nadále
zůstane válečným hrobem,
rekultivace vlečky proběhla,
bylo vytříděno 1.300 t materiálu
různých frakcí, jako jsou štěrky,
písky a prach,
čistička odpadních vod je opět
plně v provozu, byly doplněny
provzdušňovací elementy a instalováno nové příchozí dmychadlo, dojde k zapojení lapáku
písku a elektroniky,
na úseku zaměstnání pracovníků z projektů úřadu práce
není v současné době bohužel žádný brigádník, obec bude
muset oslovit případné sezónní
zájemce,
došlo k poškození obecního
stanu ještě před závody TFA,
kde i přes kvalitní ukotvení byla
síla poryvu větru nečekaná.

Tomáš Němec
starosta obce

Oznámení o přerušení
dodávky tepla a teplé vody

Z důvodu zajištění spolehlivosti a komfortu dodávek tepelné energie připravuje společnost ČEZ Teplárenská a.s. pravidelnou odstávku centrálního zásobování teplem za účelem provedení plánovaných oprav, které bohužel nelze provést za provozu.
Odstávka primárních napáječů centrálního zásobování tepelnou energií
se uskuteční v termínech:

Odstavení
Najetí - plné parametry

středa
pátek
2

13.07.2022
15.07.2022

od 00 hodiny
od 24 hodiny

A

Nabídka práce pro obec

Obec

Radvanice nabízí případným zájemcům možnost vedlejšího příjmu. Jedná se o sezónní práce
spojené s údržbou veřejných prostranství. Předmětem pracovních
činností je zejména sekání a úklid
trávy a v zimním období prioritně odklizení sněhu ve venkovních
prostorách. Brigády jsou spojeny
s vhodným počasím a s časovým
omezením, tzn. že není nutností

každodenní účast a plná pracovní
doba.
Je zde velmi reálná možnost v budoucnu přejít do hlavního pracovního poměru. Tato možnost je předpokládaná před zimní sezónou.
Zájemci se mohou dotazovat u starosty obce telefonicky, popř. osobně v úředních hodinách na obecním
úřadě.

Žádost obce Chvaleč

Obec

Chvaleč a její občané by
chtěli zdvořile požádat některé občany Radvanic a Slavětína, aby přestali plnit svými odpadky kontejnery
ve Chvalči a Petříkovicích. V Radvanicích a Slavětíně je rozmístěno
dost kontejnerů na ukládání všech
vašich odpadků a nemusíte je tedy
vozit do Chvalče nebo Petříkovic.

Obec Chvaleč bude v průběhu června u kontejnerů ve Chvalči a Petříkovicích instalovat kamery, protože
přeplněné kontejnery a situace okolo nich se již staly neúnosnými. Děkujeme

Tomáš Prouza
starosta

Zdařilý křest knihy o Slavětíně

V sobotu 11. června se za vysně-

ného krásného počasí konaly předem ohlašované Radvanické slavnosti, které bohužel nebylo možné
v loňském roce z důvodu pandemie
uskutečnit. Oslavy byly plánovány
na celé odpoledne a zároveň rozděleny na dvě části.
První část byla situována do Slavětína ke kapli sv. Josefa. Bylo zde možné zažít hned několik příběhů. Byl
to příběh přátelských setkání místních občanů, rodáků ale i návštěvníků. Byla zde cítit pozitivní ener-

gie a všichni zúčastnění si zajisté
měli co říci. Dalším příběhem bylo
slavnostní zpřístupnění dominanty Slavětína, zrekonstruované kaple
manželů Kasperových. V očích původních obyvatel a rodáků byla vidět obrovská úleva a zároveň byla
slyšet slova díků za záchranu historického artefaktu. Tím hlavním
příběhem však byl křest nové knihy autora Romana Reila s názvem
„Slavětín, zapomenutá obec v podhůří Jestřebích hor“. Tuto publikaci vydala obec Radvanice u příležitosti 500 let od první zmínky právě
o Slavětíně. O křest knihy se po-
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starali autor knihy R. Reil, manželé
R. a R. Kasperovi, slavětínský rodák
W. Rudolf a starosta obce T. Němec.
Během akce probíhal prodej knih
a suvenýrů, který byl spojený s autogramiádou autora knihy. A právě oslavy byly spojovacím elementem všech příběhů. Věříme tomu,
že i doprovodný kulturní program
byl zvolen tak, že propojil všechny
generace. U kaple sv. Josefa se o hudební doprovod postaraly Duo Filip a Nikita, žáci naší ZŠ Radvanice,
ZUŠ A.M. Buxton Úpice a odpoledne ve Slavětínské kapli uzavřel slavnostní koncert v podání hudebního spolku Trutnoforte z blízkého
Trutnova. Druhá část oslav se konala v Radvanicích v našem kulturním a sportovním areálu pod haldou
za účasti kapel Neodůvodnitelná lítost, Kern a Bez Obav, které vystupovali na nově zbudovaném venkovním amfiteátru.
Slavětín a Radvanice byly propojeny
obecními vozidly SDH, které přepravovaly mezi těmito body pasažéry. Nejen jim, ale i pěším se naskytla po trase jedinečná možnost
prohlídky radvanického podzemí.
Jednalo se o zpřístupnění štoly Hedvika, která se nachází na rozhraní
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katastrů Radvanic s Chvalčí. Nečekaný zájem překvapil i zkušené bývalé horníky p. Mikysku a p. Macha,
kteří zde podávali odborný výklad.

D
Obě části Radvanických slavností
byly hojně navštívené a s velmi kladnými ohlasy. A takto by vše mělo být.
Je potřeba pořádat akce napříč generačním zvyklostem, kde se lidé
baví, kde si mají o čem pohovořit,
kde zapomenou na problémy současného života.

V závěru je také povinností poděkovat obci Radvanice, zastupitelstvu
a všem lidem, kteří tyto slavnosti
zorganizovali, což byl nelehký úkol.
Dále patří poděkování SDH Radvanice za zorganizování občerstvení a zajištění dopravní obslužnosti do Slavětína a Jestřábím jezdcům
za organizaci a občerstvení v areálu
v Radvanicích. Nutno také poděkovat Diamo s.p. za zpřístupnění štoly
Hedvika a v neposlední řadě manželům Kasperovým za poskytnutí kaple a přilehlých prostor.
Velice všem děkujeme a těšíme
se na další podobné akce.

Tomáš Němec a Milan Dufka

Slovo preventisty

V
Vážení spoluobčané,

se musí každý občan chovat tak,
aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.

dovolte mi abych vám připomněl
pár slov o prevenci v naši obci a ně- I letos může přijít velké sucho, v důkteré předpisy a opatření spojené sledku tohoto by mohlo dojít k vys letním obdobím.
hlášení „Mimořádných klimatických
podmínek“ hejtmanem královehraLetošní jaro bylo opět suché, po celé deckého kraje. O tom bychom vás
republice hořely lesy a louky. V naší případně informovali na obecních
obci a blízkém okolí naštěstí ne- vývěskách.
došlo k žádnému požáru, a hlavně
jsme nezaznamenali žádné plošné Jménem svým ale i všech hasičů,
vypalování staré suché trávy.
si vás dovoluji požádat o velkou opa-

trnost, a aby vaše chování z hlediska
Za to patří poděkování všem našim požární ochrany bylo minimálně tak
občanům, ale i chalupářům.
dobré, jako v minulých letech.
Doufáme, že v tomto trendu bude- Dále nám dovolte připomenout,
me pokračovat i v letním období.
že končí topná sezóna, a tak je nutné dodržovat vyhlášku č. 34/2016 Sb.
Zde je nutno počítat se suchem „O čištění, kontrole a revizi spalinopo celé letní období, proto je nut- vé cesty“.
no dodržovat veškerá protipožární
opatření.
Dle této vyhlášky je povinnost provádět pravidelné čištění spalinové
cesty, a to nejméně 3x za rok při celoročním provozu a 2x za rok pří sezonním užívání buďto sám nebo kominíkem.

Na základě „Nařízení Královehradeckého kraje č. 3/2002“, které je
stále v platnosti, se 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.
Zároveň je třeba v tomto období
dodržovat zvýšenou opatrnost při
kouření.

1x za rok je povinnost provést kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou v oboru kominictví
a dobře schovat doklad o provedené
kontrole.

A nezapomeňte na to, že dle záko- Na tuto povinnost nesmíte zapomena o požární ochraně č. 133/1985 nout, i když je na to relativně ješSb. ve znění pozdějších předpisů,
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tě hodně času. Ale pozor, čas velmi Přejeme všem našim občanům
rychle letí.
krásné léto, které se obejde bez služeb našich hasičů, nezapomeňte,
Kdyby někdo potřeboval naši radu že „oheň je dobrý pomocník, ale zlý
z hlediska protipožárních opatření, pán“.
není problém se na nás obrátit, rádi 				
pomůžeme.
Milan Dufka

preventista obce

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

červen
Jarmila Lutzová
65 let

Jiřina Prokůpková
75 let

Věra Mertlíková
75 let

Helmut Kasper
82 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

ZŠ a MŠ Radvanice
Informace a výzva rodičům

Naší škole byly v tomto školním

•

roce poskytnuty dvě neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu. Získali
jsme finanční příspěvek na:
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učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence v ZŠ, a to celkové
výši 117 000 Kč. Naše škola za-

A
koupila:

se proto rozhodla zakoupit mobilní
kamery, bezdrátové myši, notebook,
chytrý telefon, tablet.

- Blue – Bot roboty
- iRoboty Root

Všechny uvedené věci mají sloužit
znevýhodněným žákům. Proto vás
žádám o spolupráci: pokud budete mít problém s tím, že vašemu dítěti chybí některá z výše uvedených
věcí pro výuku (domácí přípravu),
nebo mu např. přestane fungovat
mobil nebo tablet a vy nebudete mít
ihned možnost pořídit nové zařízení, oslovte prosím školu, která vám
ráda vypomůže. Jsme připraveDruhá neinvestiční dotace z Národ- ni tyto výukové prostředky žákům
ního plánu obnovy jsou prostřed- bezplatně poskytnout na nezbytně
ky fondu Evropské unie – Next nutnou dobu.
Generation EU „Nástroje pro oživení a odolnost“, která je více znáRobert Hager
má pod názvem Národní plán obředitel školy
novy – prevence digitální propasti.
Zde škola obdržela 77 000 Kč na pořízení mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky. Škola

Na začátek školního roku 2022/2023
připravuji společně s panem učitelem Cabicarem pro vás, rodiče, ukázku těchto pomůcek přímo
ve výuce. Tyto pomůcky jistě obohatí výuku jak na I., tak i na II. stupni ZŠ, a napomohou žákům rozvíjet
informatické myšlení spolu s digitálními kompetencemi.

Žáci poznávali okolí Radvanic pěšky
nebo na kole

Cykloturistický kurz ZŠ Radvanice

Rozdělili jsme se na dvě turistické
se uskutečnil ve dnech 23., 24. a 26. a jednu cyklistickou skupinu.
května. Šlo o povinnou součást výuky, proto se ho až na výjimky zú- Za cyklisty shrnula zážitky paní uč.
častnili všichni žáci druhého stupně Olga Matěnová:
naší ZŠ.
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Na kolech jsme v pondělí ujeli 22 km.
Jak jinak než stále do kopce a občas
i z kopce. Hodně jsme pilovali techniku jízdy, brždění, ježdění ve skupině (hlavně dodržování bezpečné
vzdálenosti), tlačení kol a k tomu
jsme různě “štelovali” naše železné
oře. I tak jsme se přes Slavětín, Lhotu a Kozí kameny podívali až nad
Markoušovice, na celosvětově známé Trutnov Trails, a zkusili si jednu
jejich část projet.

jsme sedli na kola a jeli po vrstevnici opět lesem a oblíbeným blátíčkem kolem vyhlídek a věznice až
na Odolov. A protože “času dost”
a sil moc neubylo, jeli jsme z Odolova ještě lesem kolem Švédského vrchu do Chlívců. Odtamtud nás čekalo příjemné svezení z kopců dolů
a po Černé cestě zpět do Radvanic.
Pravda je, že na “Černé” už některým z nás začínalo “docházet”. Naštěstí je hroznový cukr všemocný
a na tento pohon jsme úspěšně doDruhý den jsme vyrazili směrem jeli ke škole.
do skal. Trochu jsme se báli hrozícího deště. Ten nás naštěstí stihl až Po vytvoření závěrečného projektu
na zpáteční cestě. Posíleni o jedno- a vyhodnocení trojboje jsme se roho dobrovolníka z řad rodičů jsme zešli unavení, ale plni zážitků a snad
se vydali přes Janovice, kolem Liš- i spokojení domů.
čí hory do Adršpachu, dále do Teplic, na “Bišík” a přes Studnice, Jív- Musím pochválit všechny cyklisku a Černou cestu zpět. U Buchťáku ty, kteří se s námi vydali na bicykly.
už nás déšť dostihl. Délka trasy měla Jejich urputnost, vytrvalost a snaha
pěkných 37 km. Úžasný výkon.
byla příkladná. Rozhodně to nebylo lehké, ale o to více máme zážitVe středu bohužel počasí nepřálo ků, na které budeme vzpomínat.
sportu. Tak jsme nechali bicykly od- A pro všechny cyklisty, kteří si při
počívat a vrátili se do školních lavic. vyjížďce rádi zazpívají, jedna písničPro mnohé z nás to byl vítaný odpo- ka nakonec: Vysoký jalovec… :)
činek. Hlavně pro naši “podporu”.
Tak přejmenovali žáci určitou část Turistickou skupinu 6. + 9. třídy
těla, která trpěla asi nejvíce :-).
vedly paní uč. Pavlová a Potočková
a své cesty popsaly takto:
Ve čtvrtek jsme ujeli závěrečných 28
km dlouhou etapu po okolí Radva- První den jsme se vydali do Teplic
nic. Loukou a lesem od školy přes nad Metují přes Janovice a Jiráskovy
Studénky nahoru na Paseky - Bren- Skály. Trasa dle plánu měla být půdy. U Jestřebí boudy žáci absolvo- vodně jiná, ale do cílové stanice jsme
vali trojboj. Ve skupinách po dvou nakonec po 20 km dorazili v pořádmuseli ujet na kole 800 m, střílet ku, dali jsme si zmrzlinu a vyrazili
vzduchovkou ve stoje, běžet 400 m, na vlak směr Radvanice. Den druhý
opět střílet (vleže) a dojet na kole se nám cesta také trochu změnila,
zpět k Jestřebí boudě. Nejlepší dvo- menší únava nám nakonec dovolila
jicí byli velmi vyhecovaní a vítězně cestu na Žaltman přes Jestřebí bounaladění Bára a Matouš. Po trojboji du. Po cestě nazpátek jsme si za od-
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N

I

měnu opekli buřty a udělali menší
kvíz. Poslední den turistického kurzu nám konečně vyšla trasa podle
původního plánu a s dětmi jsme došli přes Slavětín a Lhotu do Trutnova, kde jsme si dali něco na zub a vypracovali závěrečný projekt. Celkem
jsme s dětmi nachodili přes 50 km
a zaslouží si obrovskou pochvalu.

jsme pokračovali na rozhlednu Čáp
a poté na Bischofstein. Vylezli jsme
též na zříceninu hradu Skály. Pak
jsme se přes Studnici vrátili do Jívky, kde byl tento výlet ukončen. Žáci
z Jívky a Janovic zamířili ke svým
domovům, žáci bydlící v Radvanicích se spolu s námi vrátili domů
autobusem.

Turistická skupina 7. + 8. třídy:
Na první den jsme zvolili méně náročnou trasu. Od školy jsme přes
Černou cestu a rybník Buchťák došli na autobusovou zastávku v Dolních Vernéřovicích, odkud jsme jeli
autobusem do Hronova. Tam žáci
vyplňovali quest – hledačku zaměřenou na historii a architekturu Hronova. Společně jsme pak šli
na starý hřbitov, který slouží jako
meditační zahrada, a nakonec jsme
navštívili rodný domek Aloise Jiráska, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku. Odpoledne jsme
se vrátili autobusem do Radvanic.

Třetí den jsme se vydali směr
Jestřebí bouda, kde jsme si zastříleli ze vzduchovky, a poté jsme pokračovali do Malých Svatoňovic.
U známé “Studánky” jsme se osvěžili pramenitou vodou, komu to
nestačilo, spěchal na druhý konec
obce na “nutné” nákupy. Posilněni
jsme pak kolem lomu s odkrytými
geologickými vrstvami stoupali zpět
ke hřebeni Jestřebích hor. U Jestřebí boudy jsme si opekli buřty a jiné
pochutiny a vrátili se zpět ke škole,
kde jsme vyplnili závěrečný pracovní list. Děkuji všem, kteří si to s námi
šli užít (a někdo i přežít )!

Druhý den turistického kurzu už
byl o něco náročnější. Od školy jsme
došli do Janovic, kde se odehrály nezbytné nákupy a svačina. Dále

Iljana Jirmanová

9

SDH Radvanice
Přání od našich hasičů

Léto už je tu a děti mají vytoužené

dbát pokynů preventisty obce. Prosíme o dodržování všech předpisů,
prázdniny, někteří z vás dovolené. výstrah a zákazů. Ještě jednou přeChtěl bych vám všem za naše hasiče jeme hezké léto bez využití našich
popřát užívání si dovolených, dětem hasičů.
táborů, výletů a nabrání nové energie.

Lukáš Dufka
velitel hasičů

Toto období přináší nejen volno,
ale i velká tepla a sucha. Je třeba

Jestřábí dětský den 2022
V sobotu 28.05. jsme se sešli v 10

hodin u Jestřábí chýše, abychom
připravili vše potřebné ke konání
dětského dne, který měl vypuknout
od 14 hodin odpoledne, hned při
příchodu nás zkropil vydatný déšť,
který se během dopoledne několikrát opakoval, ale už pouze v podobě malých přepršků.

Odpoledne se nám počasí umoudřilo a obešlo se to bez kapek vody.
Jestřábí dětský den začal v plánovaných odpoledních hodinách. Rozjelo
se devět soutěží pro děti a zároveň
se soutěžemi se otevřela i pověstná
Jestřábí samoobsluha, kde se dalo
nakoupit za Jestřábí zlaťáky. Soutěžící děti si mohly i mimo soutěž nechat pomalovat obličej nebo se nechat povozit na koni s kterým k nám
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C

zavítal Aleš Těžký z Markoušovic. Z
našeho pohledu se dětský den vcelku vydařil, počasí přálo a do soutěží se přihlásilo a soutěžilo 82 dětí,
ale samozřejmě zhodnocení necháme na každém z návštěvníků.

Ježek, Středisko volného času Trutnov, Domov pro seniory - Trutnov,
SDH Radvanice, FK Baník Radvanice, Aleš Těžký - Markoušovice
a občané Radvanic. Poděkování patří i loutkovému divadlu „MAMINY“
z Jaroměře, které sehrálo poutavou
Na organizační, materiálové a fi- pohádku pro děti.
nanční pomoci dětského dne se opět
jako tradičně podílela spousta spon- Děkujeme dětem a dospělým, ktezorů, kamarádů a kamarádek, kte- ří si přišli užít krásné sobotní odporým tímto patří velké poděkování.
ledne k nám na Jestřábí dětský den.
Budeme se těšit na vaši návštěvu
Za sponzory je třeba zmínit: Obec na dalších akcích, které pro vás přiRadvanice (generální sponzor), Ko- pravujeme - zachovejte nám svoji
vovýroba - Milan Němeček, REST- přízeň.
-TU s.r.o., Stavební konstrukce Bohouš Šolc, Citron group s.r.o.,
Štefan Krajniak
Radvan s.r.o., drogerie - Copák,
prezident klubu
Auto Trutnov s.r.o., Top Bike - Miloš
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Venkovský lékař
Omezení ordinační doby červenec 2022
Dne 01.07. nebudou v provozu naše ordinace.
04.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.

13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
neordinujeme
neordinujeme
13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová

11.07.
12.07.
13.07.
14.07.
15.07.

13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
neordinujeme
neordinujeme
13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová

18.07.
19.07.
20.07.
21.07.
22.07.

8:00-11:30
8:00-11:30
8:00-11:30
8:00-11:30
8:00-11:30

(Radvanice)
(Chvaleč)
(Teplice)
13:00-17:00 (Radvanice)
(Jívka)
(Radvanice) 13:00-15:00 (Teplice)

25.07.
26.07.
27.07.
28.07.
29.07.

8:00-11:30
8:00-11:30
8:00-11:30
8:00-11:30
8:00-11:30

(Radvanice)
(Chvaleč)
(Teplice)
13:00-17:00 (Radvanice)
(Jívka)
(Radvanice) 13:00-15:00 (Teplice)

Omezení ordinační doby srpen 2022
15.08.
16.08.
17.08.
18.08.
19.08.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-11:30 (Radvanice)
8:00-11:30 (Chvaleč)
8:00-11:30 (Teplice)
13:00-17:00 (Radvanice)
8:00-11:30 ( Jívka)
8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00 (Teplice)

22.08. Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
23.08. Úterý
neordinujeme
24.08. Středa neordinujeme
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25.08. Čtvrtek
26.08. Pátek

13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová

29.08. Pondělí
30.08. Úterý
31.08. Středa
01.09. Čtvrtek
02.09. Pátek

13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
neordinujeme
neordinujeme
13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová

Mimo uvedená data platí běžná ordinační doba.
Omezení ordinační doby naleznete také na www.venkovskylekar.cz

MUDr. Ladislav Záveský

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

E

datum služby

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

02. - 03. 07.

MUDr. Karolína Feduňová

zubní ordinace č. p. 315,
Pec pod Sněžkou

603 413 113

05. 07.

MUDr. Vladimíra Skrbková

5. května 424,
Svoboda nad Úpou

605 356 933

06. 07.

MUDr. Miroslava Vojáčková

Polská 91/14,
Trutnov

499 815 229

09. – 10. 07.

MUDr. Ladislava Rudolfová

Havlíčkova 113/8, Trutnov

499 811 550

16. a 17. 07.

StovicekDent s.r.o.

Komenského 821, Trutnov

499 907 260

23. - 24. 07.

MDDr. Miroslav Voženílek

Polská 91/14, Trutnov

499 815 215

30. – 31. 07.

MUDr. Vladimír Hrudík

Žižkova 239/16, Trutnov

499 817 592

14

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

datum služby

jméno lékaře

adresa ordinace

Telefon

06. – 07. 08.

MDDr. Lukáš Jon

Bratří Čapků 773,
Úpice

499 846 071

13. – 14. 08.

MUDr. Miroslav Voženílek

Polská 91/14,
Trutnov

499 814 867

20. - 21. 08.

STOdent s.r.o.

Říční 102,
Trutnov

720 656 274

27. - 28. 08.

K2 stomatologie, s.r.o.

Pražská 537, Horní
Předměstí, Trutnov

776 557 805

Radvanický zpravodaj vydává Obecní úřad Radvanice
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