
Informační zpravodaj Obecního úřadu České Meziříčí, vychází nepravidelně, náklad 600 ks.

Z PRÁVY
OBECNÍHO ÚŘADU
ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
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REKONSTRUKCE ZUBNÍ ORDINACE FINIŠUJE,
INFORMACE NOVÉ STOMATOLOŽKY INFORMACE STOMATOLOGA K ZUBNÍ ORDINACI V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

V současné době se nacházíme v závěrečné etapě rekonstrukce a schvalování zubní ordinace v 
Českém Meziříčí. Snahou nově otevřené ordinace bude poskytnout komfortní stomatologické ošetření 
v moderně vybavené zubní ordinaci v Českém Meziříčí. Zahájení provozu je plánováno zhruba v 
polovině dubna.
Prioritou naší zubní ordinace je

• individuální přístup ke klientovi, zhotovení léčebného plánu na míru
• bezbolestné ošetření – zákroky provádíme v lokálním znecitlivění a při plné  asistenci 

zdravotní sestry
• léčba moderními přístroji
• využití pouze kvalitních stomatologických materiálů
• profesionální přístup k čistění a bělení zubů – zdůrazňujeme informovanost pacienta, neboť 

správnou a náležitou preventivní péčí lze předcházet problémům se záněty dásní a zubními 
kazy

• příjemné prostředí v nových prostorech
• spokojený zákazník

Zubní péči zde zajistí tento tým lidí:

MUDr. Dita Bergmanová
Studovala na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové a poté na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové – obor Stomatologie. Po promoci v roce 2007 pracovala  jako zubní lékař v 
ordinacích v Týništi nad Orlicí a v Hradci Králové.
Dnes se dále soustavně vzdělává a navštěvuje nejrůznější kurzy a přednášky, např. Kongres ČADE 
2009,  Radek Mounajjed - Fixní protetika - moderně, bezpečně, Daniel Černý - Výplňová terapie bez 
rizika, Daniel Černý-Endodoncie systematická praktická, Jiří Nožička - Implantologie pro začátečníky 
i pokročilé
a mnoho dalších...

Alena Stejskalová
Absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové v oboru 
Zdravotnický asistent. Nyní navštěvuje kurz Zubní instrumentářky.  

Naše zubní ordinace má uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s těmito 
zdravotními pojišťovnami :

w   Všeobecnná zdravotní pojišťovna 111
w   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211
w   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207
w   Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
w   Vojenská zdravotní pojišťovna 201
w   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
w   Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 213

ORDINAČNÍ DOBA
   ČTVRTEK       ordinace České Meziříčí    8.00 – 16.30

-  při velkém zájmu klientů bude ordinační doba dále rozšířena
-  než bude ordinace otevřena, jsme schopni nabídnout ošetření akutních bolestí v naší 
   ordinaci v Kuklenách v Hradci Králové, ul. Pražská třída 850/110, tel. 603 252 766
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�provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů�
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Vybírané nebezpečné odpady:�
Ø� ������������������
Ø� barvy, lepidla, pryskyřice�
Ø� rozpouštědla�
Ø� kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie�
Ø� detergenty, odmašťovací prostředky�
Ø� staré léky�
Ø� �����������
Ø� akumulátory (i plné)�
�

Další odpady, které od Vás odebereme:�
Ø� pneumatiky (osobní)�
Ø� monočlánky�
Ø� elektropřístroje ��radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.�
Ø� ledničky, mrazničky�
Ø� �����������
Ø� zářivky, výbojky             �
� �
�
�

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, 
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný 
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti. �

�
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! �

ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! �
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU ! �

ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA 
MÍSTĚ !�
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Stanoviště:�SKRŠICE� � �����–������������
���������������ČESKÉ�MEZIŘÍČÍ� u Zohornů –�ul. J.Fučíka       9,05 –�������������
� � ������������������������������������ �����–�������������
� � u Štěpařů –�ul. B. Němcové�������–�������������
� � �
� � �
�

Přineste nám svůj odpad !�
Chraňte naše životní prostředí !�

�



INFORMACE STOMATOLOGA K ZUBNÍ ORDINACI V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

V současné době se nacházíme v závěrečné etapě rekonstrukce a schvalování zubní ordinace v 
Českém Meziříčí. Snahou nově otevřené ordinace bude poskytnout komfortní stomatologické ošetření 
v moderně vybavené zubní ordinaci v Českém Meziříčí. Zahájení provozu je plánováno zhruba v 
polovině dubna.
Prioritou naší zubní ordinace je

• individuální přístup ke klientovi, zhotovení léčebného plánu na míru
• bezbolestné ošetření – zákroky provádíme v lokálním znecitlivění a při plné  asistenci 

zdravotní sestry
• léčba moderními přístroji
• využití pouze kvalitních stomatologických materiálů
• profesionální přístup k čistění a bělení zubů – zdůrazňujeme informovanost pacienta, neboť 

správnou a náležitou preventivní péčí lze předcházet problémům se záněty dásní a zubními 
kazy

• příjemné prostředí v nových prostorech
• spokojený zákazník

Zubní péči zde zajistí tento tým lidí:

MUDr. Dita Bergmanová
Studovala na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové a poté na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové – obor Stomatologie. Po promoci v roce 2007 pracovala  jako zubní lékař v 
ordinacích v Týništi nad Orlicí a v Hradci Králové.
Dnes se dále soustavně vzdělává a navštěvuje nejrůznější kurzy a přednášky, např. Kongres ČADE 
2009,  Radek Mounajjed - Fixní protetika - moderně, bezpečně, Daniel Černý - Výplňová terapie bez 
rizika, Daniel Černý-Endodoncie systematická praktická, Jiří Nožička - Implantologie pro začátečníky 
i pokročilé
a mnoho dalších...

Alena Stejskalová
Absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové v oboru 
Zdravotnický asistent. Nyní navštěvuje kurz Zubní instrumentářky.  

Naše zubní ordinace má uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s těmito 
zdravotními pojišťovnami :

w   Všeobecnná zdravotní pojišťovna 111
w   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211
w   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207
w   Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
w   Vojenská zdravotní pojišťovna 201
w   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
w   Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 213

ORDINAČNÍ DOBA
   ČTVRTEK       ordinace České Meziříčí    8.00 – 16.30

-  při velkém zájmu klientů bude ordinační doba dále rozšířena
-  než bude ordinace otevřena, jsme schopni nabídnout ošetření akutních bolestí v naší 
   ordinaci v Kuklenách v Hradci Králové, ul. Pražská třída 850/110, tel. 603 252 766

KANALIZACE - ČOV 
 Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o průběhu výstavby a dalším 
časovém plánu výstavby ČOV a kanalizačních stok v naší obci. V současné době je 
provedena skrývka ornice v prostoru budoucí čistírny odpadních vod a k ní vybudována 
přístupová cesta (pouze zaštěrkovaná).
 Během měsíce března probíhá monitorování stávajících kanalizačních řádů a zhoto-
vitel provádí sondy ohledně výškopisu nové kanalizace. Od 2.4.2013 budou zahájeny 
práce na výstavbě budovy čističky (za společností Zemspol a.s.), které by již neměly 
být přerušovány a výstavba by měla kontinuelně probíhat až do úplného dokončení.
  Práce na kanalizačních stokách budou zahájeny, až budou dokončeny úpravy pro-
jektu na základě provedených sond. Ze strany zhotovitele nám bylo sděleno, že práce 
na stoce A (ulice Na Nábřeží) by měly být zahájeny cca od poloviny měsíce dubna
a výkopové práce by měly začít od Syrových a pokračovat do středu obce. Práce na 
stoce B (ul. J. Fučíka) by měly být zahájeny cca. se čtrnáctidenním posunem. Výkopové 
práce budou započaty na křižovatce u Ramšáků a budou pokračovat do středu obce.
 O dalších termímech postupu prací Vás budeme průběžně informovat, ihned jak nám 
zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací. Zároveň budou letáky do schránek 
informováni občané, kterých se budou v dané době týkat výkopové práce v okolí jejich 
nemovitostí a bude do nich omezen přístup. Podle informací stavbyvedoucího by měly 
být provedeny výkopy v délce cca 10 m, které se budou po osazení potrubí ihned zasypat 
a hutnit. Až po zasypaní by měly práce pokračovat dál, aby byla zaručena bezpečnost v 
okolí stavby a nebyl zbytečně dlouho omezen přístup k dotčeným nemovitostem.

Ing. J. Rejchrt, místostarosta

Skrývka přístupové komunikace na staveniště ČOV za ZEMSPOLEM



INFORMACE STOMATOLOGA K ZUBNÍ ORDINACI V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

V současné době se nacházíme v závěrečné etapě rekonstrukce a schvalování zubní ordinace v 
Českém Meziříčí. Snahou nově otevřené ordinace bude poskytnout komfortní stomatologické ošetření 
v moderně vybavené zubní ordinaci v Českém Meziříčí. Zahájení provozu je plánováno zhruba v 
polovině dubna.
Prioritou naší zubní ordinace je

• individuální přístup ke klientovi, zhotovení léčebného plánu na míru
• bezbolestné ošetření – zákroky provádíme v lokálním znecitlivění a při plné  asistenci 

zdravotní sestry
• léčba moderními přístroji
• využití pouze kvalitních stomatologických materiálů
• profesionální přístup k čistění a bělení zubů – zdůrazňujeme informovanost pacienta, neboť 

správnou a náležitou preventivní péčí lze předcházet problémům se záněty dásní a zubními 
kazy

• příjemné prostředí v nových prostorech
• spokojený zákazník

Zubní péči zde zajistí tento tým lidí:

MUDr. Dita Bergmanová
Studovala na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové a poté na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové – obor Stomatologie. Po promoci v roce 2007 pracovala  jako zubní lékař v 
ordinacích v Týništi nad Orlicí a v Hradci Králové.
Dnes se dále soustavně vzdělává a navštěvuje nejrůznější kurzy a přednášky, např. Kongres ČADE 
2009,  Radek Mounajjed - Fixní protetika - moderně, bezpečně, Daniel Černý - Výplňová terapie bez 
rizika, Daniel Černý-Endodoncie systematická praktická, Jiří Nožička - Implantologie pro začátečníky 
i pokročilé
a mnoho dalších...

Alena Stejskalová
Absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové v oboru 
Zdravotnický asistent. Nyní navštěvuje kurz Zubní instrumentářky.  

Naše zubní ordinace má uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s těmito 
zdravotními pojišťovnami :

w   Všeobecnná zdravotní pojišťovna 111
w   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211
w   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207
w   Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
w   Vojenská zdravotní pojišťovna 201
w   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
w   Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 213

ORDINAČNÍ DOBA
   ČTVRTEK       ordinace České Meziříčí    8.00 – 16.30

-  při velkém zájmu klientů bude ordinační doba dále rozšířena
-  než bude ordinace otevřena, jsme schopni nabídnout ošetření akutních bolestí v naší 
   ordinaci v Kuklenách v Hradci Králové, ul. Pražská třída 850/110, tel. 603 252 766

KANALIZACE - ČOV 
 Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o průběhu výstavby a dalším 
časovém plánu výstavby ČOV a kanalizačních stok v naší obci. V současné době je 
provedena skrývka ornice v prostoru budoucí čistírny odpadních vod a k ní vybudována 
přístupová cesta (pouze zaštěrkovaná).
 Během měsíce března probíhá monitorování stávajících kanalizačních řádů a zhoto-
vitel provádí sondy ohledně výškopisu nové kanalizace. Od 2.4.2013 budou zahájeny 
práce na výstavbě budovy čističky (za společností Zemspol a.s.), které by již neměly 
být přerušovány a výstavba by měla kontinuelně probíhat až do úplného dokončení.
  Práce na kanalizačních stokách budou zahájeny, až budou dokončeny úpravy pro-
jektu na základě provedených sond. Ze strany zhotovitele nám bylo sděleno, že práce 
na stoce A (ulice Na Nábřeží) by měly být zahájeny cca od poloviny měsíce dubna
a výkopové práce by měly začít od Syrových a pokračovat do středu obce. Práce na 
stoce B (ul. J. Fučíka) by měly být zahájeny cca. se čtrnáctidenním posunem. Výkopové 
práce budou započaty na křižovatce u Ramšáků a budou pokračovat do středu obce.
 O dalších termímech postupu prací Vás budeme průběžně informovat, ihned jak nám 
zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací. Zároveň budou letáky do schránek 
informováni občané, kterých se budou v dané době týkat výkopové práce v okolí jejich 
nemovitostí a bude do nich omezen přístup. Podle informací stavbyvedoucího by měly 
být provedeny výkopy v délce cca 10 m, které se budou po osazení potrubí ihned zasypat 
a hutnit. Až po zasypaní by měly práce pokračovat dál, aby byla zaručena bezpečnost v 
okolí stavby a nebyl zbytečně dlouho omezen přístup k dotčeným nemovitostem.

Ing. J. Rejchrt, místostarosta

Skrývka přístupové komunikace na staveniště ČOV za ZEMSPOLEM



Informační zpravodaj Obecního úřadu České Meziříčí, vychází nepravidelně, náklad 600 ks.

Z PRÁVY
OBECNÍHO ÚŘADU
ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
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REKONSTRUKCE ZUBNÍ ORDINACE FINIŠUJE,
INFORMACE NOVÉ STOMATOLOŽKY INFORMACE STOMATOLOGA K ZUBNÍ ORDINACI V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

V současné době se nacházíme v závěrečné etapě rekonstrukce a schvalování zubní ordinace v 
Českém Meziříčí. Snahou nově otevřené ordinace bude poskytnout komfortní stomatologické ošetření 
v moderně vybavené zubní ordinaci v Českém Meziříčí. Zahájení provozu je plánováno zhruba v 
polovině dubna.
Prioritou naší zubní ordinace je

• individuální přístup ke klientovi, zhotovení léčebného plánu na míru
• bezbolestné ošetření – zákroky provádíme v lokálním znecitlivění a při plné  asistenci 

zdravotní sestry
• léčba moderními přístroji
• využití pouze kvalitních stomatologických materiálů
• profesionální přístup k čistění a bělení zubů – zdůrazňujeme informovanost pacienta, neboť 

správnou a náležitou preventivní péčí lze předcházet problémům se záněty dásní a zubními 
kazy

• příjemné prostředí v nových prostorech
• spokojený zákazník

Zubní péči zde zajistí tento tým lidí:

MUDr. Dita Bergmanová
Studovala na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové a poté na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové – obor Stomatologie. Po promoci v roce 2007 pracovala  jako zubní lékař v 
ordinacích v Týništi nad Orlicí a v Hradci Králové.
Dnes se dále soustavně vzdělává a navštěvuje nejrůznější kurzy a přednášky, např. Kongres ČADE 
2009,  Radek Mounajjed - Fixní protetika - moderně, bezpečně, Daniel Černý - Výplňová terapie bez 
rizika, Daniel Černý-Endodoncie systematická praktická, Jiří Nožička - Implantologie pro začátečníky 
i pokročilé
a mnoho dalších...

Alena Stejskalová
Absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové v oboru 
Zdravotnický asistent. Nyní navštěvuje kurz Zubní instrumentářky.  

Naše zubní ordinace má uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s těmito 
zdravotními pojišťovnami :

w   Všeobecnná zdravotní pojišťovna 111
w   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211
w   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207
w   Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
w   Vojenská zdravotní pojišťovna 201
w   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
w   Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 213

ORDINAČNÍ DOBA
   ČTVRTEK       ordinace České Meziříčí    8.00 – 16.30

-  při velkém zájmu klientů bude ordinační doba dále rozšířena
-  než bude ordinace otevřena, jsme schopni nabídnout ošetření akutních bolestí v naší 
   ordinaci v Kuklenách v Hradci Králové, ul. Pražská třída 850/110, tel. 603 252 766

�

�provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů�
�
�
�
�
�
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Vybírané nebezpečné odpady:�
Ø� ������������������
Ø� barvy, lepidla, pryskyřice�
Ø� rozpouštědla�
Ø� kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie�
Ø� detergenty, odmašťovací prostředky�
Ø� staré léky�
Ø� �����������
Ø� akumulátory (i plné)�
�

Další odpady, které od Vás odebereme:�
Ø� pneumatiky (osobní)�
Ø� monočlánky�
Ø� elektropřístroje ��radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.�
Ø� ledničky, mrazničky�
Ø� �����������
Ø� zářivky, výbojky             �
� �
�
�

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, 
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný 
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti. �

�
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! �

ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! �
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU ! �

ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA 
MÍSTĚ !�

�

�

�

�
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Stanoviště:�SKRŠICE� � �����–������������
���������������ČESKÉ�MEZIŘÍČÍ� u Zohornů –�ul. J.Fučíka       9,05 –�������������
� � ������������������������������������ �����–�������������
� � u Štěpařů –�ul. B. Němcové�������–�������������
� � �
� � �
�

Přineste nám svůj odpad !�
Chraňte naše životní prostředí !�

�


