PROVOZ
služeb v obci PLAVY

na konci roku 2017
OBECNÍ ÚŘAD

483 398 124, 775 238 242, stastna@plavy.cz
483 398 190, 775 238 246, muzickova@plavy.cz ; www.plavy.cz

čtvrtek
21.12.
8 – 11:30
pouze akutní případy
pá
22.12.
zavřeno – dovolená
st 27.12. - pá 29.12.
zavřeno – dovolená
od 2.1. provoz bez omezení
Od středy 20.12. do konce roku neprovádíme ověřování pravosti podpisu a
vidimace listiny + výstupy CzechPOINT - zástup sjednán na matrice MěÚ Velké
Hamry, tel. 483 369 812 pí Nováková, ve všechny pracovní dny; tyto služby i na všech
městských úřadech v ČR.
Pytle na tříděný odpad budou k vyzvednutí na chodbě OÚ !

Technické služby obce

Lukáš Drška tel. 775 238 244
Petr Soudil tel. 777 505 070
O svátcích pohotovost a mezi svátky provoz podle počasí – hlavní pracovní náplň ► úklid odpadů, případně sněhu

ODVOZ ODPADŮ



o svátcích beze změny = středa 20. a 27.12.2017 !

vánoční stromky po jejich odstrojení odkládejte po Novém roce v Plavech pod samoobsluhu a v Haraticích pod
hasičárnu k dílně TS
děkujeme, že u popelnic a nádob s tříděným odpadem udržujete pořádek 

Knihovna
POŠTA

bude v roce 2017 naposledy otevřena ve čtvrtek 21. prosince /mezi svátky mimo
provoz/ a v roce 2018 poprvé otevřena ve čtvrtek 11. ledna
tel. 483 398 161

ve všechny pracovní dny provoz bez omezení !

SAMOOBSLUHA

tel. 483 398 129, vasesamoska@seznam.cz , www.vasesamoska.cz
před svátky a po Novém roce provoz bez omezení

sobota
neděle
pondělí
úterý
st 27.12. – pá
sobota
neděle
pondělí

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.

7 – 13 !
7 – 12 hodin
zavřeno
zavřeno
7 – 18 hodin
7 – 12 hodin
7 – 12 hodin
zavřeno

Štědrý den
Boží hod vánoční
svátek sv.Štěpána

Silvestr
Nový rok

Denně čerstvé pečivo !
V prodejně zakoupíte i léčivé sirupy a přípravky, např. Paralen, Nurofen, Kinedryl apod.

MUDr. Šupová

praktický lékař pro dospělé, tel. 483 398 170
do 19.12. a po Novém roce provoz bez omezení

středa
čtvrtek
pátek
středa
čtvrtek

20.12.
21.12.
22.12.
27.12.
28.12.

8 – 11,00
14 - 18
8 – 12,30
8 – 10,00
neordinuje se

pouze akutní případy !

zástup MUDr.Vochvestová V.Hamry 8 – 11 hodin

pátek

29.12.

neordinuje se

Nevýjezdní AAP v nemocnici Tanvald /pohotovost/ tel. 483 367 314 pondělí - čtvrtek 17-20 h., pátek 17-21 h.,
soboty + neděle + svátky 9 - 18h. Chirurgická ambulance po-pá do 17 hodin.

PROTEBYT

správa bytového fondu obce, tel. 604 170 300, 604 109 184
v Plavech na OÚ bude p. Blaschke přítomen naposledy ve čtvrtek 21.prosince /13–14.30h/
a v novém roce poprvé ve čtvrtek 4.ledna; mezi svátky 28.12. bude v bytových domech
v naší obci provádět odečty /tel. 604 170 300/
provoz kanceláře na Smržovce:

do pá 22.12. a od úterý 2.1.2018
středa 27.12. 7,00 – 11,30
čtvrtek 28.12. 7,00 – 11,30
pátek
29.12. 7,00 – 11,30

provoz bez omezení
12,00 – 17,00
12,00 – 15,00
12,00 – 13,30

pohotovostní tel. pro hlášení havarijních stavů o svátcích v domech ve správě PROTEBYT:



závada elektrické sítě :
závada el. rozvodů v domě :



závada na vodoinstalaci a odpadech :



závada na plynových rozvodech :





sklenářství
kominictví
ostatní havarijní případy:

540 550 560
777 583 573 p. Martínek Plavy
602 138 120, 775 220 943 p. Feix Tanvald
736 487 865 Viadukt Smržovka
607 148 676 p. Jícha Tanvald
602 658 023 p. Tyl Velké Hamry
602 137 822 p. Vašák Tanvald
773 109 187 p. Třeska Tanvald
602 943 696 p. Ouředníček
604 170 300, v pracovní dny 604 109 184

► opravy v rozsahu §5 NV č. 258/1995 Sb. na zařízení v bytech jsou prováděny na náklady uživatele bytu ◄

Elektro Martínek

+420 774 583 578, plavyelektro@seznam.cz
do 22. prosince a od 2. ledna otevřeno bez omezení

sobota
23.12.
st 27.12. – pá 29.12.
sobota
30.12.

Motorest Morava

8 – 11
8 – 12
8 – 11

pouze dopoledne !

+420 775 282 383
do 22. prosince a od 2. ledna otevřeno bez omezení

sobota
23.12.
neděle
24.12.
pondělí
25.12.
úterý
26.12.
st 27.12. – so 30.12.
neděle
31.12.
pondělí
01.01.
úterý
02.01

11 – 15
zavřeno
zavřeno
zavřeno
11 – 22
11 – 15
zavřeno
11 - 22

Štědrý den
Boží hod vánoční
svátek sv.Štěpána
Silvestr
Nový rok

Restaurace Maxík

+420 702 563 420, penzion.maxik@seznam.cz, www.penzion-maxik.cz
do 22. prosince a od 2. ledna otevřeno bez omezení
11 – 15
zavřeno
zavřeno
zavřeno
11 – 20
11 – 15
zavřeno

sobota
23.12.
neděle
24.12.
pondělí
25.12.
úterý
26.12.
st 27.12. – so 30.12.
neděle
31.12.
pondělí
01.01.

Hospůdka Plavy

.

Štědrý den
Boží hod vánoční
svátek sv.Štěpána
Silvestr
Nový rok

+420 773 055 275
do 22. prosince a od 2. ledna otevřeno bez omezení
Mezi svátky bez pizzy !
zavřeno
zavřeno
zavřeno
15 – 21
15 – 21
13 – 21
zavřeno
zavřeno

sobota
23.12.
neděle
24.12.
pondělí
25.12.
úterý
26.12.
st 27.12. – pá 29.12.
sobota
30.12.
neděle
31.12.
pondělí
01.01

Harmonie – Soňa Cenknerová

Silvestr
Nový rok

do 23. prosince a od 2. ledna otevřeno bez omezení

středa 27.12. – pondělí 1.1.

SKI PLAVY – lyžařský areál

Štědrý den
Boží hod vánoční
svátek sv.Štěpána

zavřeno

www.skiplavy.cz
Josef Šourek, 602 169 213. info@skiplavy.cz
půjčovna: Pelc Standa, 777 096 572
lyžařská škola: Komárková Michaela, 723 677 401

▼ další důležité služby v okolí ▼
Lékárna V.Hamry

Mgr. Karbanová, tel. 483 387 181
do 23. prosince a od 2. ledna otevřeno bez omezení

po 25.12. + út 26.12.
st 27.12. – pá 29.12.
sobota
30.12.
pondělí
01.01.

MUDr. Hniličková

dětský lékař Velké Hamry, tel. 724 585 717

středa
čtvrtek

27.12.
28.12.

pátek

29.12.

MVDr. Pospíšilová

z a v ř e n o, vánoční svátky
8,30 – 17,30
8,30 – 11,00
z a v ř e n o, Nový rok

neordinuje se
07-10 pro nemocné a kontroly
11-13 poradna pro kojence
07-10 pro nemocné a kontroly

veterinární ordinace Velké Hamry, tel. 483 387 175, 602 447 509
do pátku 22. prosince a od 2. ledna provoz bez omezení

sobota
23.12.
ne 24.12. – út 26.12.
st 27.12. – pá 29.12.
ne 31.12. + po 01.01.

neordinuje se
neordinuje se, vánoční svátky
14 – 18
neordinuje se, Silvestr a Nový rok

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tísňová volání a havarijní čísla
112
150
155
158
840 840 860
1239
840 111 111

záchranný integrovaný systém
hasiči
zdravotnická záchranná služba
policie
ČEZ - havárie elektro
RWE – havárie plynu
SČVK – havárie vody

Zdravotnická pohotovost o svátcích
► AAP, pohotovost nemocnice Tanvald, tel. 483 367 311 :
po - čt
17 – 20 hodin
pá
17 – 21 hodin
so, ne, sv.
09 – 18 hodin
► AAP, pohotovost pro děti a dorost nemocnice Jablonec n.N., tel. 483 345 619,
pavilon C2 /po žluté/
všední dny
16 – 21 hodin
so, ne, sv.
08 – 20 hodin
► Pohotovost pro dospělé nemocnice Jablonec n.N., tel. 483 345 108
pavilon B, přízemí, vedle chirurgické ambulance /po červené/
všední dny
17 – 21 hodin
so, ne, sv.
08 – 21 hodin
► Chirurgie nemocnice Jablonec n.N., tel. 483 345 113-114
pavilon B, přízemí /po červené/
všední dny
15 – 07 hodin /pohotovost od 17 hodin/
so, ne, sv.
nepřetržitě
► ORL - ušní, nosní, krční nemocnice Jablonec n.N., tel. 483 345 761
pavilon A, přízemí /po zelené/
všední dny
17 – 07 hodin
so, ne, sv.
10 – 07 hodin
pro akutní onemocnění, úrazy a krvácení nepřetržitě
► Stomatologická pohotovostní služba Liberec, tel.
 denní pohotovost - Krajská nemocnice Liberec, přízemí budovy D (ONP) - zadní vchod
z Jablonecké ulice), tel. 485 312 187
so, ne, sv.
08 – 15 hodin
 večerní pohotovost - Liberecká dentální s.r.o., Liberec 1, Soukenné nám. 121/1, budova Dunaj
– 4. patro; tel. 777 738 625, www. libdent.cz
so, ne, sv.
18 – 22 hodin
Stomatologická pohotovostní služba je určena pouze k řešení náhlých problémů,
neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení zdravotního stavu,
při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

