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Informace o Mateřské škole
Do školního roku 2009/2010 jsme v MŠ v Jezdkovicích vstoupili s počtem 19 zapsaných
dětí. MŠ je jednotřídní s věkovým rozpětím 2- 7 let. Jsou zde děti místní, ale velká část dětí je
dojíždějících, dokonce do naší školičky dojíždějí i děti z Opavy.
Pro tento rok si děti pojmenovali třídu Rákosníčci, neboť stejně jako loni budeme cíle
výchovně- vzdělávacího programu uskutečňovat a naplňovat prostřednictvím pohádek, které
jsou dětem zcela jistě blízké a usnadní adaptaci i našim nejmenším.
Rodiče dětí, které tuto školku navštěvují, mi dají zcela jistě za pravdu, že toto zařízení by
se dalo nazvat typem „rodinné školky," neboť nejen že samotná budova působí tímto
rodinným dojmem, ale i počet dětí, které zařízení navštěvují, ve srovnání s jinými školkami
ve městech, umožňuje nám učitelkám i ostatním zaměstnancům zcela individuální přístup.
Máme možnost respektovat potřeby jednotlivců, důsledně připravit předškoláčky pro vstup
do ZŠ, ale rovněž uspokojovat citové potřeby jednotlivých dětí, především těch nejmenších,
jejichž odloučení od rodičů a adaptace na nové prostředí není někdy zcela snadná.
Mimo jiné budou dětem nabídnuty aktivity jako Angličtinka, kde se předškolní děti
hravou výukovou formou seznámí se základy anglického jazyka, Keramika – děti se mohou
seznámit s vlastnostmi hlíny, samozřejmě budou dětem zprostředkovány i mimoškolské
aktivity a kulturní vyžití jako např. shlédnutí vánoční výstavy, návštěva loutkového divadla i
Městského divadla v Opavě, dětem bude opět zajištěna výuka plavání ad. Rovněž bude
v tomto školním roce dětem umožněno vzdělávání prostřednictvím dětských počítačových
programů, které byly zakoupeny.
Spolu s rodiči a dětmi se snažíme o spolupráci ať již formou společných akcí jako např.
výrobou Podzimníčků , společným vánočním tvořením, které však letos nebudeme moci
uskutečnit z důvodu většího výskytu chřipkového onemocnění, ale budeme se těšit na
společné akce k uvítání jara nebo ku příkladu ke Dni matek aj.
Věřím, že naše mateřská škola je zařízení, které v plné míře dětem nabízí kromě
výchovného a vzdělávacího programu rovněž pevné citové a především dnes již bohužel
občas trochu opomíjené ,,rodinné“ zázemí.
Za mateřskou školu a rovněž všechny zaměstnance s přáním pěkných vánočních svátků a
především pevného zdraví do Nového roku 2010
Za MŠ učitelka Hana Bartošová

Informace o klubu seniorů v naší obci
Senioři naší obce se pravidelně každý měsíc, vždy druhé pondělí odpoledne scházeli
k přátelskému posezení. Přišli se pobavit, rozptýlit se a oprostit se od starostí a strastí
každodenního života. V průběhu letního období, když to počasí dovolilo, jsme trávili schůzky
v zámeckém parku. V měsíci červenci jsme se sešli, abychom společně oslavili významná
životní jubilea našich dvou seniorů a tři příležitostné narozeniny. Na srpnové setkání jsme se
rozhodli pozvat i ostatní občany naší obce. V neděli 9. srpna 2009 jsme využili krásného
letního počasí k uskutečnění akce „Zámecké dostaveníčko – čaj o páté“. Našim záměrem
bylo vrátit se do historie, zavzpomínat na období našich předků a připomenout si, jak trávili

v dobách minulých nedělní odpoledne. Za tímto účelem jsme se rozhodli přizpůsobit se i
oblečením doplněným u žen kloboukem a rukavičkami, u mužů rovněž kloboukem a
špacírkou. Účast nás seniorů v doporučeném oblečení předčila očekávání. Mnozí překvapili
nápaditostí i dobovými kostýmy, okázalými klobouky a historickými rekvizitami. Pohoštění
nám připravila obsluha sezónní hospůdky, paní Lesáková. Příjemnou atmosféru umocnila
reprodukovaná hudba, vládla dobrá nálada, která setrvala do pozdních večerních hodin.
Zároveň jsme při této akci poblahopřáli třem seniorům u příležitosti jejich narozenin.
Můžeme konstatovat, že se nám podařilo obohatit naší činnost o další nové nápady. Aniž
bychom si uvědomili tu skutečnost, že tímto příjemně stráveným nedělním odpolednem, jsme
se symbolicky rozloučili u s historií našeho zámeckého praku – stoletými mohutnými stromy,
před jejich vykácením, za účelem nové úpravy.
Na zářijové schůzce jsme se dohodli na termínu uskutečnění plánovaného výletu a oslavili
jsme narozeniny dalších čtyř seniorů. Ve středu 30. 9. 2009 jsme konečně vyrazili autobusem
poznávat krásy našeho kraje. Projížděli jsme naplánovanými lesními stezkami, až jsme
konečně dojeli do Jiříkova. Tam jsme si prohlédli „Pradědovu galérii“ díla řezbáře Halouzky,
mimo jiné největší betlém na světě čítající 138 soch. V cestování jsme pokračovali návštěvou
hradu Sovinec. Pak následovala přestávka na oběd, ke které jsme usedli v příjemné restauraci
na Pasekách. Během dalšího toulání jsme zavítali na Bruntálský zámek, do cíle trasy výletu.
Zpět domů, jsme všichni v pořádku dorazili kolem 18 hodiny.
Posledním setkáním v letošním roce byla 7. prosince 2009, mikulášská nadílka. Na tuto
akci jsme si připravili pohoštění, poblahopřáli třem seniorům k narozeninám a nadělili si
dárky. Zavítal mezi nás rovněž svatý Mikuláš s andělem a čertem. Všechny si nás prověřil,
vtipnou formou pokáral nebo pochválil. Atmosféra byla opravdová adventní, neboť jsme ji
prožili u vyzdobeného vánočního stromku, které dominovala i výstavka. Touto akcí jsme
završili naši celoroční činnost.
I v budoucnu hodláme v aktivitách pokračovat a upozornit ostatní seniory, že očekáváme i
jejich účast. Jsme přesvědčeni, že naše činnost bude i nadále podporovat obecní úřad,
kterému jsem vděčni za finanční podporu.
Na 15. ledna 2010 si občané Jezdkovic nic neplánujte a do místního sálu zavítejte se
svými známými. Moc rádi se těšíme na Vaši účast na společenském plese, kde Vás čeká
bohatá tombola a skvělé občerstvení.
Dejme si pod stromeček úsměv, ať slzy stírá a bolest hojí.
Dejme si pod stromeček lásku a štěstí, vždyť to opravdu málo stojí.
Nádherné vánoce, příští rok ať je k nám víc milý.
Pevné zdraví a Boží požehnání Vám Všem za klub seniorů přeje
Zdislava Šelderová

Informace o oddíle BRĎO
Sluníčkové odpoledne, které proběhlo 26. června v areálu Charity Opava, nám přineslo
začátek vytoužených prázdnin. Skvěle jsme se tam pobavili a zasoutěžili si. Někteří z nás
vyhráli i pěkné ceny. První prázdninový týden jsme se vydali na dvoudenní pobyt na střelnici,
mysliveckého sdružení, kde jsme hráli různé hry. Už tam jsme se však, ale těšili na tolik
očekávaný tábor, který letos proběhl ve vojenském stylu. „Vojenský výcvik“ proběhl od 20
do 25. července. 7 velitelů velelo 27 vojákům. Plnili jsme úkoly, vyrazili jsme s „plnou
polní“ a za řádné plnění úkolů jsme byli odměňování hodnostmi. Jednu noc jsme v rámci
výcviku strávili ve společném hangáru. Týden utekl jako voda a nastal čas zabalit náš tolik
vydařený vojenský tábor. Na závěr jsme si popřáli krásné prázdniny a odjeli domů.

Začátek nového školního roku jsme zahájili tradiční procházkou na kolotoče do Dolních
Životic. 28. září jsme jeli na jednodenní výlet vlakem do Nového Jičína. A protože nám
počasí přálo, vydali jsme se na zříceninu hradu Starý Jičín, odkud jsme měli překrásný výhled
do okolí. Také jsme si prohlédli zámek a náměstí v Novém Jičíně. Nezapomenutelná však pro
nás byla cesta luxusním vlakem. V říjnu jsme se všichni zúčastnili lampiónového průvodu.
5. prosince jsme se zúčastnili Mikulášské nadílky, vánoční výstavky plyšáků a autíček a
stavění a rozsvícení vánočního stromu. Také nás ještě čeká vánoční besídka, na které si
dáváme malé dárky.
Za celý oddíl Brďo Vám přeji krásné prožití Vánočních svátků a přeji hodně štěstí a zdraví
v Novém roce.
Za organizaci BRĎO
Romana Pavelková

Informace obecního úřadu o dotačních projektech
Obnova zámeckého parku a technické infrastruktury obce Jezdkovice
V současné době je v parku provedeno vytěžení dřevin a keřů včetně odstranění kořenů,
byl odstraněn altán pro hudbu a zábradlí na tanečním parketu, oklepána omítka na zdi u cesty
a došlo ke zbourání části zdi (směrem od brány k zastávce autobusu). Vzhledem k cihlovému
složení této zdi byla zbourána a vystavěna nová zeď z kamene tak, aby navazovala svým
stylem a složením na pravou část zdi. V současné době probíhá čištění parku pro následnou
realizaci prací v příštím roce. Práce v zámeckém parku potrvají do podzimu 2010.
Z prostředků dotace byl dále nakoupen travní traktor včetně příslušenství, motorová sekačka,
křovinořez a plotové nůžky. Dále již proběhla kompletní rekonstrukce obecního rozhlasu,
obecní rozhlas je napojen do Integrovaného záchranného systému vyrozumívání, proto
občané uslyší v rozhlase zkoušku sirény každou první středu v měsíci. Dále nové oplocení
kolem tři obecních objektu – kolem požární nádrže, pomníku z I. světové války a obecní
kaple. Dotace na obnova zámeckého parku a technické infrastruktury obce Jezdkovice byly
získané z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 90% a z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve
výši 9%. Celková dotace ve výši 99%.
Boží muka v Jezdkovicích
Konstrukčně objekt nebyl upravován, došlo pouze k opravě vnějšího stavu. V rámci
projektu bylo tělo památky opraveno následovně. Provedla se demontáž stávajícího křížku,
který byl repasován a opatřen černým matným nátěrem a v závěru prací byl zpětně usazen.
Břizolitová omítka byla nejdříve očištěna a poté přetažena probarvenou omítkou na vápenné
bází v pískově barvě. Soklová část byla obložena břidlicovou deskou z hrubozrnné břidlice
překrytou okapovým nosem z téhož materiálu. Celková výše dotace Ministerstva kultury ČR
na teto projekt činila 90%. Obrázky na tělo božích muk budou umístěny nejdříve v lednu
2010.
Oprava venkovního schodiště zámku
V rámci dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Nadace OKD byla obci
přiznána dotace na opravu venkovního schodiště zámku. Provedla se obnova 17 kusů
monolitických žulových stupňů, zídka na podestě byla opatřena krycími kamennými deskami,
rovněž zděné sloupky na podestě byly pokryty krycími kamennými deskami (jesenická žula).

Schodiště bylo opatřeno kovaným zábradlím v černém matném provedení. Dále byla
realizována repase vstupních litinových dveří do 2.NP a osazena nová litinová lampa nad
vchodem do zámku. Akce se realizovala v období od září do října 2009. Výše dotace na
tento projekt činila 100%.
Obecní kaple
Ze získané dotace Ministerstva pro místní rozvoj byly restaurovány rámy Křížové cesty
v obecní kapli, dále byly opraveny chrámové lavice, zhotoven abakus, sedes a židle pro
ministranty. Opravy probíhají od měsíce září do současné doby a jejich ukončení se
předpokládá do konce prosince 2009. Výše přiznané dotace činila 70%.

Změna výše poplatků za komunální odpad
Pro rok 2010 oznamujeme, že zastupitelstvo obce na svém 31. zasedání konaném dne 27.
listopadu 2009 schválilo zvýšení poplatku za komunální odpad ze 480,-Kč na 500,-Kč za
osobu, taktéž poplatek za rekreační objekt, chalupa 500,-Kč. Částka 500,-Kč byla stanovena
na základě skutečných nákladů obce předchozího roku (2008) svozu popelnic,
velkoobjemového kontejneru, skla a plastů. Náklady za rok 2008 činily 141 814,-Kč.
Vzhledem k tomu, že je obec je zapojena do programu na třídění odpadu byla obci od firmy
EKO KOM vrácena částka 22 446,-Kč. Skutečné náklady tak činily 119 368,-Kč. Počet
občanů k 1. 1. 2008 – 226, počet chat – 8. Tedy: 119 368 : 234 = 510,12 Kč.
Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do 30.4. kalendářního roku, činí-li
poplatek za komunální odpad více než 1000,-Kč ročně, je splatný ve 2 splátkách vždy
nejpozději 1. splátka do 30. 4. 2010 a 2. splátka do 31. 8. 2010.
Poplatek za psy zůstává nezměněn pro rok 2010, tj. 100,-Kč za 1. a každého dalšího psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. kalendářního roku.

Změna dopravního spojení autobusu TQM
U spoje č. 900 247 s pravidelným odjezdem 7:05 hodin ze zastávky Jezdkovice, rozc.
s příjezdem 7:11 hod. do zastávky Liultovice točna je uspíšen odjezd z Litultovic o 2 minuty.
Nový odjezd z Litultovic, točna v 7:13 hod. a prodloužen do zastávky Opava, Olbrichova
s příj. 7:39 hod. Spoj dále pokračuje do zastávky Opava, Dolní náměstí s příjezdem 7:42 hod.

Svoz komunálního odpadu 1. 1. 2010
Svoz komunálního odpadu (popelnice) bude změněn z pátku 1. 1. 2010 na čtvrtek 31. 12.
2009. Změna termínu svozu komunálního odpadu se týká výhradně data 1. 1. 2010.
Termín svozu v průběhu roku 2010 se nemění a zůstává stejný jako v letošním roce.

Závazky vůči České spořitelně, a.s.
K 31.12. 2009 má obec závazky vůči České spořitelně, a.s. a to ve výši:
54 000,-Kč (úvěr na vodu)
200 000,-Kč (kontokorentní úvěr)

Návrh rozpočtu obce Jezdkovice na rok 2010
Příjmy
Paragraf
Daň z příjmu fyzických
osob
Daň z příjmu právnických
osob
Místní poplatky –
komunální odpad
Místní poplatky- poplatky
ze psů
Správní poplatek
Daň z nemovitostí

3612
3722
6171
6171
6171

Neinvestiční přijaté dotace
ze státního rozpočtu
Příjmy z pronájmu bytů
Přijaté nekapitálové
příspěvky EKO KOM
Příjmy z poskytování
služeb
Příjmy z pronájmu
pozemků
Příjmy z pronájmu
ostatních nemovitostí

6171

Příjmy z úroků

6171

Přijaté nekapitálové
příspěvky
Ostatní nedaňové příjmy

6171

345 000

Výdaje
Paragraf
2221

1 072 000

2310

119 340

3111

5 700

3113

1 000

3314

320 000

3322

7 400

3639

55 080
21 000

3721
3722

3 000

7 500
180 000

3 500
150 000

6112

Nebezpečný odpad
Sběr a svoz komunálního
odpadů
Odměny členů zastupitelstva

36 000

6171

Ostatní osobní výdaje

120 000

65 000

6171

850

6171

4 000

6171

Povinné pojistné na soc.
zabezpečení a zdrav.
pojištění
Elektrická energie, plyn,
pevná paliva
Nákup knih, učební pomůcky

17 600

6171
6171
6171

6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6320

24504-0285934439/0800
1842756319/0800

23 000

MŠ Stěbořice – neinvestiční
příspěvek
ZŠ Stěbořice – neinvestiční
příspěvek, obědy
Neinvestiční příspěvek knihovna
Zachování, obnova
kulturních památek
Veřejně prospěšné práce

6171

Celkem příjmy

Výdaje na dopravní
obslužnost
Studená voda

2 072 970
Financování
Úvěr (vodovod)
Kontokorentní účet
Celkem

Drobný hmotný majetek
Nákup ostatního materiálů
Služby pošt, telekomunikací,
peněžních ústavů
Konzultační, poradenské
služby, školení
Ostatní služby, opravy a
udržování
Cestovné, pohoštění
Neinvestiční dotace
neziskovým organ.
Neinvestiční dotace
veřejným rozpočtům
Platby daní a poplatků
Investice – budovy, ostatní
invest. majetek
Řádné úroky z úvěrů,
poplatky
Pojištění
Celkem výdaje

124 000
14 000
250 000
12 200

160 068

53 000

120 000
3 000
47 500
60 000
54 500
28 000
147 500
40 000
15 000
7 260
4 500
176 742
12 700
23 000
1 836 970

36 000
200 000
236 000

Finanční poradna
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden spolu s krajskou radou svazu důchodců
ČR informuje:
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší
rodiny a rodiny s dětmi
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P nabízíme informace o slevách u vybraných pojišťoven
na pojištění domácnosti a nemovitosti, za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákonné a
havarijní pojištění automobilů.
Pro ostatní klienty Finační poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o
slevách na elektrickou energii a na dodávku plynu u vybraného dodavatele, na pohonné
hmoty v síti vybraných čerpacích stanic, na služby vybraného mobilního operátora, pevné
linky, na pojištění domácnosti a nemovitosti, na zákonné a havarijní pojištění osobních
automobilů.
Neplaťte víc, než je potřeba!
Bližší informace:
Kontaktní místo – Dům Odborových služeb, Českobratrská 18 Ostrava
úřední den – každý čtvrtek 9 – 12.00 hod
tel.:518 321 861, 724 094 175, 605 464 400
e-mail: financniporadna.MorSL@seznam.cz

Kulturní akce v roce 2010
V pátek 15. 1. 2010 pořádá klub seniorů v kulturním domě od 17 hodin společenský ples,
kde klub důchodců srdečně zve všechny občany. Hudba Bruno Klein, vstupné 50,-Kč
V sobotu 13. 2. 2009 od 12 hodin se bude konat tradiční konec masopustu s průvodem po
obci. Všechny příspěvky z masopustního průvodu mimo jídla budou stejně jako v loňském
roce zahrnuty do večerní tomboly na maškarním plese. Večer bude od 20 hodin následovat
maškarní ples v kulturním domě. Vstup pro masky zdarma, ostatní 30 Kč.

SDH Jezdkovice
Výroční Valná hromada Sborů dobrovolných hasičů Jezdkovice, se uskuteční v pátek
8. ledna 2010 v sále Kulturního domu v Jezdkovicích. Začátek v 19,00 hodin. Účast na této
výroční valné hromadě je základní povinností každého člena sboru. Účast v hasičském
stejnokroji je žádoucí.
Za výbor SDH Jezdkovice
Klein Rudolf, jednatel
Prosíme všechny členy, aby si sebou vzali členské průkazy a finanční prostředky na
zaplacení členského příspěvku ve výši 60,-Kč.

SDH Jezdkovice přispěl v letošním roce na:
Dětský karneval 1000,-Kč
Dětský den
1000,-Kč

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Středa

10.00 – 12.00 hod.
18.00 – 20.00 hod.

Účetní: pondělí, úterý, čtvrtek
středa

8.00 – 11.30 hod.
14.00 – 18.00 hod.

V době úředních hodin mají občané možnost na obecním úřadě ověřovat listiny a pravost
podpisů.
Sazba poplatku za ověření 1 podpisu
30,- Kč
Sazba poplatku za ověření listiny - 1 stránka
30,- Kč
Osoby oprávněné k ověřování listin a pravosti podpisů: Věra Burdová, Hana Glocmanová
Dále mají občané možnost na všech zřízených kontaktních místech CzechPOINT (také
Obecní úřad Jezdkovice) nechat si vystavit výpis: z obchodního rejstříku z rejstříku trestů z
bodového hodnocení řidičů z katastru nemovitostí - list vlastnictví (ne však katastrální mapy)
z živnostenského rejstříku.
Na kontaktních místech CzechPOINT si mohou také fyzické osoby podnikající (Datová
schránka je pro podnikající fyzické osoby nepovinná) požádat o zřízení Datové schránky,
právnické osoby např. o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových údajů k Datovým
schránkám (např. ztratili přístupové údaje atd.).

Prodej plynových lahví Propan - Butan
10 kg láhev
2 kg láhev

270,-Kč
85,- Kč

Knihovna
Otevřeno v pondělí - liché týdny
od 16.00 - 17.00 hod.
Občané mohou využívat bezplatný internet, který je umístěn v knihovně. Internet bude
k dispozici v době úředních hodin obecního úřadu a knihovny, dále dle domluvy.

Platnost dokladů
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY:
Vydané od 1. ledna 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.
prosince 2010. Pro výměnu je nutné vzít sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz,
pas) jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Více informací
lze získat na internetových stránkách www.vymentesiridicak.cz .

Šrotování
Šrotování je každý sudý týden ve čtvrtek v době od 14:30 do 16:30 hodin.
1q pro místní občany 20,-Kč
1q pro ostatní občany 40,-Kč

Společenská kronika
Ve druhé polovině letošního roku oslavili významné životní jubileum:
Červenec: Josef Prda
Bronislava Kreislová

70 let
50 let

Srpen:

Irena Salichová

60 let

Září:

Jan Kirschner
Jaroslav Orlík

60 let
50 let

Prosinec:

Marie Lešinská

65 let

Nejstarším občanem obce pan Jindřich Lhotský 84 let

Obecní úřad v Jezdkovicích všem jubilantům
ještě jednou gratuluje a přeje pevné zdraví do dalších let.
Tříkrálová sbírka
Jako tradičně proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka, která se bude konat stejně jako
v předchozích letech na území naší republiky, tentokrát ve dnech 8 nebo 9 ledna 2010 v době
od 16 do 19 hodiny. V této době budou po domácnostech chodit skupiny koledníků Tří králů,
kteří přinesou s přáním do nového roku i malé dárečky a nabídnou lidem možnost přispět na
humanitární pomoc a charitativní činnost.
Tuto akci pořádá Charita Opava, která děkuje za ochotu a vstřícnost.

Mše svatá
V neděli 3. ledna 2010 v 10,30 hod. se bude konat mše svatá v obecní kapli.

Vánoční strom
Děkujeme Aleši a Tomáši Kreuzbergerovým a Pavlovi Prdovi ml. za vánoční strom, který
darovali obci.

Závěr
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2010 pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v práci i osobním životě.
zpracoval:Rostislav Klein
Věra Burdová
starostka obce

Oznámení praktického lékaře MUDr. Vít Skalička
Vážení pacienti, dovolujeme si Vás upozornit, že bude v předvánočním a Vánočním období
omezena ordinační doba naší ordinace a že budeme některé dny čerpat dovolenou. Ordinace
bude v provozu mezi svátky 28 a 29. 12. 2009 a na Silvestra v uvedených časech. Rádi
bychom Vás požádali, abyste se na nás, pokud možno, obraceli s předvídatelnými
záležitostmi (předpis léků, plánovaná vyšetření, posudky do zaměstnání, apod.) do pátku 18.
prosince. Děkujeme
Provoz o Vánočních a novoročních svátcích
PONDĚLÍ
Zastupuje Dr. Vašíková v Oticích 7:00 - 11:00 hod., tel.
21. 12.
553 791 014 a ve Slavkově 12:00 - 15:00 hod., tel.
553 653 080
ÚTERÝ
Zastupuje Dr. Vašíková ve Slavkově 7:00 - 13:00 hod.,
22. 12.
tel. 553 653 080
STŘEDA
Zastupuje Dr. Vašíková v Oticích 7:00 – 10:00 hod., tel.
23. 12.
553 791 014
Stěbořice 8:00 – 12:00
PONDĚLÍ
28. 12.
Stěbořice 8:00 – 10:00
ÚTERÝ
29. 12.
STŘEDA
Zastupuje Dr. Vašíková v Oticích 7:00 - 10:00 hod., tel.
30. 12.
553 791 014
Stěbořice 8:00 – 10:00
ČTVRTEK
31. 12.

Dolní Životice
14:00 - 16:00

Dolní Životice
10:30 - 12:00

