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ZPRAVODAJ č. 2/2019 

 
Vážení spoluobčané, 

     letošní léto se ohlásilo vysokými teplotami a k tomu patřícími bouřemi. Bohužel s tímto jevem 

souvisí i přívalové deště. I z tohoto důvodu jsme provedli kontrolu a zhodnocení technického stavu 

mostků a propustí. Zahájili jsme i pravidelné čištění a potřebné opravy. 

     V dnešním Zpravodaji Vás informujeme o výši financí, které jsme v loňském roce obdrželi od 

společnosti EKO KOM za tříděný odpad. Pro upřesnění uvádím, že v současné době máme v obci 

umístěno celkem 51 ks kontejnerů na tříděný odpad a 24 ks kontejnerů na BIO odpad. BIO odpad je 

dále možné ukládat do velkých kontejnerů ve Rváčově u bývalého kravína a ve Dřevíkově u 

bramborárny. Z důvodu enormního navýšení ukládaní plastů jsme pro letošní rok uzavřeli smlouvu na 

tzv. letní svoz, kdy se v měsících květen až září plasty odváží každý týden (dříve bylo jednou za 14 

dnů). 

    Nově společnost Technické služby Hlinsko u nás zavedla sběr velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu v sobotu. Toto by mělo umožnit využití této služby více občanům. 

V loňském roce jsme doplnili nádoby na sběr 

použitých tuků a olejů a u obchodu ve Rváčově 

je umístěn kontejner na celoroční sběr ošacení. 

Nepoužívané ošacení je možné také odevzdávat 

v rámci každoroční jarní sbírky. V současné 

době připravujeme umístění nádob na drobný 

kovový odpad (obaly od nápojů, potravin apod.) 

a na světelné zdroje.             
     K přicházejícímu létu patří i řada kulturních, 

společenských a sportovních akcí. Určitě Vás chci pozvat na 11. ročník „Výstavy obrazů malířů 

Vysočiny“, která se koná od 20. 6. 2019 do 18. 8. 2019 v hostinci ve Rváčově.  

     Tak jako každý rok pokračuje i tradiční Country léto v letním areálu ve Dřevíkově, doplněné o 

přehlídku harmonikářů. Nesmíme zapomenout ani na Veselý Kopec a jejich letní program. 

Přeji Vám krásné letní dny 

 
Tomáš Dubský 

starosta obce 

mailto:info@obecvysocina.cz
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U S N E S E N Í   č. 2/2019 

ze schůze ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOČINA 

ze dne 13. 5. 2019 konané ve Rváčově 
 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA 

           

         BERE NA VĚDOMÍ: 

- Zprávu o činnosti OÚ k 13. 5. 2019 

- Plnění rozpočtu k 30. 4. 2019 

- Rozpočtové změny 1, 2, 3 

- Zápis kontroly ÚP 

 

SCHVALUJE 

         - Inventarizaci k 31. 12. 2018 včetně likvidačního protokolu 
 Přidělení dotací od MAS Hlinecko na projekty: 

- “Obec Vysočina – obnova vegetace podél cest” 
- Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov 
- “Malý LEADER – doplnění herních prvků” 

 Smlouvy na dotace od Pardubického kraje na projekty: 
- “Na podporu sociálních služeb” 
-„Vysočina maluje“ 

- “Stavební úpravy a vybavení části objektu čp. 36” 
- “Oprava parkoviště (povrchní) – Veselý Kopec” 
- “Zázemí společenského domu Rváčov” 
- “Podpora provozu místního obchodu” 

 Příkazní smlouvy č. 01, 02, 03/2019 s Ing. Jan Dobiáš 
 Záměr prodat část pozemku p.č. 909/11 v k.ú. Rváčov u Hlinska o výměře cca 300 m2 
 Záměr zapůjčit pozemek p.č.257/1 a 257/3 v k.ú. Možděnice 
 Pronájem restaurace “U Kováře Matěje společnosti CEZAPO s.r.o. (pan Štengl se zdržel 

hlasování z důvodu střetu zájmů) 
 Pronajmutí části pozemku p.č. 35/1 v k.ú. Svobodné Hamry o výměře cca 20 m2 za účelem 

výstavby autobusové čekárny 
 Smlouva č. B – 11/2019 se společností Technické služby Hlinsko s.r.o. na svoz bioodpadu 
 Petici proti rušení stavebních úřadů 
 Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem bytu v č.p. 102 ve Rváčově 
 Zadání projektové dokumentace na rekonstrukci “Obecního domu ve Rváčově č.p. 35” Ing. 

Jiřímu Svobodovi 
 
POVĚŘUJE: 
Místostarostu obce pana Zdeňka Štengla k zastupování obce na valné hromadě společnosti VaK 
Chrudim. 

 

Dubský Tomáš – starosta    v.r.                                                     Štengl Zdeněk – místostarosta v.r. 

mailto:info@obecvysocina.cz
http://www.obecvysocina.cz/


 Strana 3 (celkem 13)                              Občasník Obce Vysočina                             Dne: 19.6.2019 

 
 

Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Obecním úřadem Vysočina Monika Nevečeřalová 
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov 55, tel: 469 333 162, info@obecvysocina.cz 

www.obecvysocina.cz 

 

 

 

 

 

 
EKO-KOM informoval naší obec o množství odpadu, který naše obec v roce 2018 vytřídila a předala 

k využití. V přehledu je uveden objem finančních prostředků. Obec Vysočina vyfakturovala a poté 

obdržela od Autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. 

za rok 2018 celkem 95 314,50 

______________________________________________________________________ 

 

KŮROVEC V NAŠICH LESÍCH 

 
V případě zjištění, že došlo k napadení stromů kůrovci či pouhém podezření 

na napadení, je třeba neprodleně kontaktovat příslušného odborného lesního 

hospodáře. 

Kontakty na  příslušného odborné lesní hospodáře: 

Tomáš Frühbauer, tel.: 777 878 077  
(lesy v k.ú. Možděnice a Hluboká u Trhové Kamenice) 

Ing. Jiří Laštůvka, tel.: 724 524 995 
(Dřevíkov, Rváčov u Hlinska, Svobodné Hamry)         

_______________________________________________________________________  

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TRHOVÉ KAMENICI 
 

Mc Donald´s Cup 

Jako každý rok tak i letos jsme vyrazili na fotbalový turnaj 

pod záštitou fast foodového řetězce Mc Donald´s, přihlásili 

jsme kategorii 4. a 5. třídy, a protože jsme potřebovali 

doplnit, tak s námi odjelo i několik žáků 3. třídy.  

Turnaje se zúčastnilo deset týmů z celého okresu. Naši žáci 

potkali ve skupině ZŠ Resslova Hlinsko, ZŠ Rosice, ZŠ 

Luže a ZŠ Nasavrky. Přes veškerou snahu a nasazení, se v zápasech projevil věkový rozdíl, 

ale dobře jsme si zahráli a mohli jsme se radovat i z několika vstřelených branek. Naplnili 

jsme myšlenku olympijských her: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Zároveň bychom 

chtěli poděkovat panu Petru Novákovi (tatínek Martina ze 3. třídy), který tým motivoval 

zmrzlinou za vstřelené branky.  Po zastávce ve Slatiňanech jsme touto sladkou tečkou 

ukončili letošní Mc Donald´s Cup.  
 

 

 

mailto:info@obecvysocina.cz
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Trénovat se vyplatí … 

Dne 12. 4. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili tradičního florbalového turnaje. Ten se 

konal již podeváté na ZŠ Smetanova, Hlinsko, tentokrát za účasti šesti družstev. Každé 

družstvo sehrálo 5 zápasů. Ke cti našich reprezentantů patří to, že vyhráli všech pět utkání. O 

vítězi tak nebylo pochyb. Vzhledem k tomu, že předcházející dva ročníky turnaje vyhráli 

rovněž naši žáci, patří trhovokamenická škola v místním regionu mezi nejlepší.  

Poděkování a gratulace k vítězství tak patří Kateřině Jindřichovské, Václavu Kudláčkovi, 

Petru Kolihovi a Denisovi Holému ze 7. třídy, Jaroslavu Kudláčkovi, Michalu Štusákovi a 

Markovi  
 

Mladý zahrádkář 

Dne 15. 5. 2019 se dívky z osmé a deváté třídy (D. Holubová, A. Lupoměská, K. 

Osmíková, D. Vodrážková, S. Břeňová a P. Malinová) zúčastnily soutěže „Mladý zahrádkář“ 

v DDM v Hlinsku. Nejprve vypracovaly test ze základů botaniky, ovocnářství, zelinářství, 

květinářství, ochrany přírody, péče o životní prostředí a zdravovědy. Poté poznávaly 60 

čerstvě nasbíraných rostlin, které právě kvetou. Nejlepší umístění získala Pavla Malinová, 

která ve starší kategorii z 24 soutěžících skončila, stejně jako v loňském roce, na vynikajícím 

čtvrtém místě. Jelikož se jednalo o soutěž zahrádkářskou, každý dostal květinu včetně 

drobných dárků.  Mgr. Lenka Drahošová 

 
Ze starých pověstí českých 

Dne 16. 4. 2019 navštívili žáci naší školy vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni. 

Námětem letošního představení byly Staré pověsti české. Představení bylo zaměřeno na 

látku, se kterou se žáci seznamují již na prvním stupni, a která je provází i stupněm druhým. 

Připomněli jsme si zábavnou formou, jak praotec Čech vystoupil na horu Říp, vládu kněžny 

Libuše i její věštecké nadání a jiné události, provázející počátek vzniku českého národa. 

Představení bylo jako vždy pojato vtipně a s mírnou nadsázkou, takže jsme se nejen poučili, 

ale také pobavili a již se těšíme, co si pro nás Pernštejni připraví příští rok.  

 

Zlatý list 

Dne 16.5.2019 se žákyně naší školy zúčastnily přírodovědné soutěže Zlatý list 

v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka u Boru u Skutče. Reprezentovala nás dvě šestičlenná 

družstva „Kulišáci“ (S. Břeňová, P. Malinová, M. Linhartová; V. Hrdá, A. Janiková a D. 

Holubová) a „Žížaláci“ (K. Kábelová, D. Kumpanová, K. Osmíková; A. Němcová, A. 

Lupoměská a D. Vodrážková). Každé družstvo se při soutěži rozdělilo na dvě tříčlenné 

hlídky. Poté byly výsledky obou hlídek sečteny. Soutěžní stezka, která vedla lesem, byla 

dlouhá asi 5 km. Na jednotlivých stanovištích se prověřovali znalosti z oblastí: botaniky, 

zoologie, ekologie, ochrany přírody a neživých složek životního prostředí včetně geologie. 

Praktické ukázky byly opravdu „perličky z přírody“. Hlídky startovaly v průběhu celého 

dopoledne, a tak zbývající čas holky vyplnily prohlídkou zvířat umístěných v areálu 

Záchranné stanice, k opakování nebo skládání básničky z daných slov – dané pořadatelem. I 

přes nepřízeň počasí a dlouhému čekání před prvním stanovištěm - dívky z Kamenice vše 

mailto:info@obecvysocina.cz
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zvládly. Speciální sladkou cenu za složení básničky získaly dvě básně, z nichž jednu z nich 

vymyslely holky M. Linhartová, S. Břeňová a P. Malinová. Dále ve starší kategorii (z 19 

družstev) „Kulišáci“ obsadily 3. a „Žížaláci“ 8. místo! Nechyběly diplomy a ceny. Děkujeme 

za reprezentaci školy.       Mgr. Lenka Drahošová 

 

Zápis dětí do 1. třídy 

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 proběhl na naší škole zápis do 1. 

třídy. Budoucí prvňáčci přišli společně se svými rodiči, někteří 

i se sourozenci. Všichni byli nastrojeni a připraveni ukázat, co 

umí. Zazpívali písničku, zarecitovali básničku a v rámci 

programu, jímž je provázela nejrůznější řemesla, mohli uplatnit 

svoje vědomosti a dovednosti. Děti se úkolů zhostily velmi 

dobře, všem se skvěle dařilo, a tak si zasloužily velkou 

pochvalu. Na závěr byly pro ně připraveny dárky, které si děti s radostí odnesly domů. Všem 

budoucím prvňáčkům přejeme šťastný a úspěšný nástup do školy.  

Mgr. Jitka Josková 

 

 

 

 
 

Návštěva senátora Tecla 

     V pondělí 10. 6. 2019 navštívil naši obec senátor pan Jan Tecl. Diskutovali jsme o aktuálních problémech 

venkova a o nutnosti zachování základních služeb i v malých obcích. Pan senátor zároveň vyhověl naší 

žádosti a přijal záštitu nad letošní Výstavou obrazů malířů Vysočiny ve Rváčově. 
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Ve Rváčově se nenudíme. 

 

     V minulém občasníku jsem zmínil některé plány našeho SDH Rváčov pro nadcházející období. Od 

plánování jsme přešli k opravdové činnosti. Hned v úvodu rád zmiňuji, že náš sbor ve Rváčově se rozrostl o 

další nové členy, kteří se ihned zapojili do činnosti a další k nám zvažují vstoupit. 

K samotné činnosti, 

po několika letech jsme se rozhodli, že absolvujeme okrskovou soutěž v Trhové Kamenici, ta se uskutečnila 

18. 5. 2019. Na soutěž jsme se připravovali ve Rváčově za hřištěm, kam jsme umístili zapůjčenou káď. Ještě 

před soutěží jsme si dokoupili prostřednictvím obecního úřadu pracovní hasičské montérky PS 2, a tak jsme 

na soutěži působili jednotně a nebyli jsme za otrhánky. Výsledek zatím nebyl z nejlepších, ale tréninkem vše 

jistě doženeme. Děkuji všem těm členům, kteří se akce zúčastnili a zvláště pak děkuji Vendovi Michkovi, 

velitelovi SDH Rváčov za jeho přístup. 

     Další akcí, kterou SDH Rváčov zajišťoval, bylo pálení čarodějnic s průvodem. Děti si opekly buřty a 

dostaly i nějakou dobrotu. Na tuto akci přišlo i několik masek čarodějnic. Poděkování patří i obecnému 

úřadu za podporu této akce a panu Liborovi Jindřichovskému, který nám „zapůjčil“ prostor. 

     Další větší akcí, které organizoval SDH Rváčov, bylo vystoupení travesti „Divoké kočky“, které se 

uskutečnilo 8. 5. u nás na sále hostince. Vystoupení se velmi zdařilo, přítomno bylo cca 140 občanů, nejen 

ze Rváčova, ale i z Trhové Kamenice a Hlinska. Vzhledem k další poptávce po tomto vystoupení, se zřejmě 

akce bude opakovat v listopadu. Výtěžek z akce posloužil pro uskutečnění dalších akcí ve Rváčově. 

25. 5. se opět na sále hostince ve Rváčově uskutečnila beseda s MUDr. Radimem Uzlem, který nás pobavil, 

i když zrovna probíhalo utkání MS v hokeji. Hokej jsme stejně prohráli, ale my jsme se skvěle bavili. 

Poslední akcí, kterou organizovali zejména Kristýna Hoková a Veronika Černá za podpory hasičů ze 

Rváčova, SK Rváčov a také přispěním obecního úřadu, bylo uspořádání „Pohádkového lesa“. Akci 

navštívilo 150 dětí plus rodiče. Tato akce se podle ohlasů návštěvníků  velmi líbila, už nyní zmíněná děvčata 

plánují tuto akci na příští rok. 

No a málem bych zapomněl na velmi prestižní akci, která se uskutečnila ve Vysokém Mýtě. Jednalo se o 

výstavu  hasičských stříkaček zn. Stratílek. My, jsme se opravdu neztratili a předvedli jsme nejen naši 

historickou stříkačku, ale na místo do Vysokého Mýta dorazila bez závad a bez nehody naše historická 

„kvíčala“, řízená Pavlem Machem, který opravu a zprovoznění kvíčaly zajistil. Pavlovi za to děkujeme. 

Děkuji i dalším našim členům, kteří obětovali 

dopoledne pro prezentaci našeho SDH Rváčov. 

     Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat 

členům SDH Rváčov za velký kus odvedené práce. 

Za to, že byli ochotni se scházet o projednání 

příprav na každou akci a za organizaci akcí. Děkuji 

i těm, kteří nejsou našimi členy, ale pomáhali nám 

v rámci svých možností. A neposlední řadě děkuji i 

Obecnímu úřadu Vysočina v čele s Tomášem 

Dubským za podporu naší činnosti. Děkuji i vám 

občanům obce Vysočina, že na naše akce v tak 

hojném počtu přicházíte. Přeji dětem krásné a 

neopakovatelné prázdniny a vám všem krásnou 

dovolenou k načerpání nových sil. 

 

Starosta SDH Rváčov  

a místostarosta obce Vysočina 

Zdeněk Štengl 
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Možděnecký výšlap 

    Dne 8. 5. 2019 se jako každoročně uskutečnil, letos již počtvrté, "Možděnecký výšlap". Letos jsme se 

vydali autobusem z křižovatky do Nasavrk, kde jsme se podívali do muzea, čímž jsme výšlap započali. Z 

Nasavrk jsme křížem krážem prošli Strádovské peklo, stavili se na Boice a cestu jsme zakončili výborným 

jídlem v Hospodě pod Lipou. 

    

 

 

Vítání občánků 2019 

V sobotu 27. dubna jsme na obecním úřadě přivítali nejmladší občánky naší obce. S hezkým programem 

vystoupily žákyně ze ZŠ z Trhové Kamenice. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů. 
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VOLNÝ BYT V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
  Přidělení bytu zvláštního určení, v Domě s pečovatelskou službou 

„Možděnice č.p. 53 , Vysočina.“ Pro základní informace věnujte prosím 

pozornost následujícímu textu. 
     Požádat o přidělení bytu mohou občané České republiky, kterým je přiznán 

starobní nebo invalidní důchod; občané,  jejichž zdravotní stav vykazuje 

sníženou míru soběstačnosti, vyžaduje poskytování pečovatelské služby nebo je 

poskytování pečovatelské služby předpokládáno a občané, kteří jsou v 

nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem. 

O jednopokojový byt s příslušenstvím může požádat i manželský pár, kdy alespoň jeden z nich splňuje výše 

uvedené podmínky. 

Žádost o přidělení bytu podáte písemnou formou, na Obecní úřad Vysočina,  se sídlem ve Dřevíkově č.p. 55 a  

dále pak budete informováni o následujícím postupu. (Tel. č.:469 333 162)   
Iveta Tichá 

_______________________________________________________________________________________ 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

V sobotu 18. května 2019 se na hřišti v Trhové Kamenici uskutečnila okrsková soutěž (základní kolo) v 

požárním sportu. Účastnily se sbory z okrsků Trhová Kamenice a Nasavrky. Celkem bylo přihlášeno 10 

družstev mužů a družstvo žen z Možděnice. Z Vysočiny soutěžili muži ze Dřevíkova, Svobodných Hamrů a 

po dlouhé odmlce i ze Rváčova. Soutěž probíhala dvoukolově dle pravidel hasičských sportovních soutěží a 

pro umístění se započítával lepší dosažený čas. Celkové vítězství vybojovalo družstvo mužů z Trhové 

Kamenice a v ženách Možděnice s výborným časem 30,61 vteřin. Kromě pohárů obě družstva vysoutěžila 

postup do okresního kola, kterého se však vzdaly. Z Vysočiny nejlepšího času dosáhlo družstvo ze 

Svobodných Hamrů - celkově 6. místo (v okrsku 2. místo), Dřevíkov byl osmý a Rváčov devátý. Při letošní 

soutěži byly dosaženy poměrně dobré a vyrovnané časy. Podstatná je účast družstev ze všech sborů okrsku 

Trhová Kamenice, což je součástí odborné přípravy jednotek SDH okresu pro rok 2019. 

 

Okrsková soutěž v roce 2020 je naplánovaná ve Svobodných Hamrech v rámci oslav 100 letého výročí SDH 

Svobodné Hamry a Dřevíkov. 
Jan Chmelař 
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V rámci projektu Vysočina maluje pod vedením zkušené lektorky paní Olgy 

Lazárkové proběhly  

 3 části kurzu - malování pro děti i dospělé 

Malovali jsme pastelem, tužkou, akrylovými barvami a  vyzkoušeli novou  techniku - přenos obrázku na 

plátno 

Děkuji všem, co se tohoto kurzu zúčastnili a ve velké účasti si přišli užít výtvarné dny, které  patřily  jenom 

vám a vašim krásným výtvorům.                                                                                                     Iveta Tichá 

Projekt byl podpořen Pardubickým krajem. 
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R o z p i s  s l u ž e b   s t o m a t o l o g ů 
III. čtvrtletí  2019 

Měsíc Datum Den Titul Jméno  Příjmení  
Místo stomatologické 
služby   Poznámka 

 

Červenec 5.7. 

Pátek - 
státní 
svátek MUDr.  Zdena Janovská 

Trhová 
Kamenice Hlinecká 64   

 

  6.7. 

Sobota 
- státní 
svátek MUDr.  Eva Krejčí Krouna   350 Zdravotní středisko 

   7.7. Neděle MUDr.  Eva Krejčí Krouna   350 Zdravotní středisko 

 
  13.7. Sobota MUDr.  Hana Mrkvičková 

Proseč u 
Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko 

 
  14.7. Neděle MUDr.  Hana Mrkvičková 

Proseč u 
Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko 

   20.7. Sobota MUDr.  Michael Chlud  Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

   21.7. Neděle MUDr.  Michael Chlud  Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

   27.7. Sobota MUDr.  Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401   

   28.7. Neděle MUDr.  Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní 1401   

 Srpen 3.8. Sobota MUDr.  Lubomír Pecháček Miřetice   31   

   4.8. Neděle MUDr.  Lubomír Pecháček Miřetice   31   

   10.8. Sobota MUDr.  Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386   

   11.8. Neděle MUDr.  Josef Cimburek Skuteč Tyršova 386   
   17.8. Sobota MUDr.  Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 

   18.8. Neděle MUDr.  Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko 

   24.8. Sobota MUDr.  Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590   

   25.8. Neděle MUDr.  Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova 590   

   31.8. Sobota MUDr.  Eva Krejčí Krouna   350   

 Září 1.9. Neděle MUDr.  Eva Krejčí Krouna   350 Zdravotní středisko 

 
  7.9. Sobota MUDr.  Tomáš Mrkvička 

Proseč u 
Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko 

 
  8.9. Neděle MUDr.  Tomáš Mrkvička 

Proseč u 
Skutče Zahradní 240 Zdravotní středisko 

   14.9. Sobota MUDr.  Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

   15.9. Neděle MUDr.  Yvona Chludová Skuteč Smetanova 568 U BOTANY Skuteč 

   21.9. Sobota MUDr.  Petr Foltan Herálec   81   

   22.9. Neděle MUDr.  Petr Foltan Herálec   81   

 

  28.9. 

Sobota 
- státní 
svátek MUDr.  Zdena Janovská 

Trhová 
Kamenice Hlinecká 64   

 
  29.9. Neděle MUDr.  Zdena Janovská 

Trhová 
Kamenice Hlinecká 65   

 

           

  

Stomatologické služby jsou od 9.00  
do  13.00 hodin. 

     S ohledem na možnost výměny služeb mezi lékaři, která nám nebyla včas oznámena, nebo nebylo možné již 
zajistit její zveřejnění, doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na stomatol. pracovišti. 
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