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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve třetím čtvrtletí roku 2018 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
RADILOVÁ Zdenka
MICHALIČKOVÁ Radmila
ŠTĚPÁNEK Josef

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

55 let
VAŠÁTKO Luboš
VAŠATOVÁ Iva
TOMAS Jiří

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

60 let
HANDOVÁ Miloslava
PAVEL Luděk
STODŮLKA Josef
ŠMÍDA Josef

Černíkovice
Domašín
Černíkovice
Domašín

65 let
HRONCOVÁ Lydie
SIKORA Ladislav
ŠITINOVÁ Marie

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

70 let
ČERNÁ Naďa
VAŠATOVÁ Zdenka

Domašín
Černíkovice

75 let
BÍNOVÁ Eva
OUBRECHT Miroslav
RYDLOVÁ Jana

Černíkovice
Černíkovice
Domašín

80 let
MICHALIČKOVÁ Alena
POHANKOVÁ Miloslava

Černíkovice
Černíkovice

83 let
KOPECKÝ Vlastimil
PAVEL Josef

Černíkovice
Černíkovice

84 let
ŠMÍDOVÁ Anna

Domašín
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85 let
ČERNÝ František
HANUŠ Stanislav

Domašín
Černíkovice

88 let
HOLUB Josef

Domašín

94 let
TOMÁNKOVÁ Lidmila

Domašín

97 let
KULHÁNEK Miloslav

Domašín

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
HEJHAL Jakub

Domašín

září 2018

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve
zdraví, lásce a klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
MEDZIBRICKÝ Štefan

Domašín

červenec (67 let)

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“
Bc. Klára Stillerová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
„Co krásnějšího je tu, co platnějšího světu,
než něžná náruč matky, v ní dítě, poklad sladký …“
V sobotu 22. září 2018 se v obřadní síni Obecního úřadu Černíkovice konala
opět slavnost „Vítání občánků“. Přivítali jsme 5 nových občánků, tentokrát pouze
z Černíkovic.
Milé vystoupení pro všechny přítomné připravily děti z naší mateřské školy. Za
jejich ochotu vystoupit a připravit si program děkujeme. Paní starostka Zdenka
Jedlinská ve svém projevu popřála všem dětem pevné zdraví a šťastný vstup do
3

života. Následoval slib rodičů a jejich podpis do pamětní knihy. Všechny občánky
pohoupali v kolébce jejich kamarádi z MŠ. Následovalo fotografování.
Mezi černíkovické občánky jsme přivítali: Magdalénu Klapalovou, Jonáše
Vítečka, Elišku Sojákovou, Davida Gronycha a Terezii Klárovou.
Všem novým občánkům a jejich rodičům přejeme pevné zdraví, hodně radosti a
spokojenosti.

Bc. Klára Stillerová

USNESENÍ Č. 33
z veřejného jednání OZ, konaného v pondělí 3. září 2018 ve Společenské místnosti
DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo obce Černíkovice
I.

Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Výsledky soutěže na dodavatele el. energie a zemního plynu pro rok 2019
4. Závěrečný účet DSO Vodovodního svazku Císařská studánka za rok 2017,
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VSCS za rok 2017
s výhradou
5. Závěrečný účet DSO Dolní Bělá za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Dolní Bělá za rok 2017 bez
výhrad
6. Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2017, včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za rok
2017 bez výhrad
7. Písemné vyjádření k prodeji pozemku 1136/26
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II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 31. 8. 2018
2. Rozpočtové opatření č. 6
3. Dodatek č. 42/2018 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č.
59650 ze dne 25. 9. 2017 s firmou QUANTUM, a.s., Vyškov a podepsaný
starostkou dne 30. 8. 2018.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015417/VB/2,
Černíkovice-Domašín p. č. 60/2, Voltrová-kNN, pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
5. Žádost investora Kamila Hanuše, Černíkovice 67, ke zřízení sjezdu od
novostavby RD p. č. 69/1, k. ú. Černíkovice na místní komunikaci p. č. 1136/1,
musí být povoleno dle § 10 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
v platném znění.
6. Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Klubu důchodců při
Městském úřadu v Solnici dle přílohy č. 4/us33.
7. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro ZO ČSV, z. s.,
Solnice, Pferda, z. ú., Rychnov nad Kněžnou, Domácí hospic Setkání, o.p.s.,
Rychnov nad Kněžnou a Centrum Orion, z. s., Dlouhá Ves 116, výše příspěvku
uvedena v příloze č. 4/us33, pověřuje starostku podpisem darovacích smluv.
8. Revokace Usnesení č. 25, II. Schvaluje bod č. 9 cenu prodeje pozemku (dle
záměru č. 5) pro majetkové vypořádání stavby „II/321 Černíkovice-Domašín,
obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny SolniceKvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji“ …
Navýšení ceny u výkupů pozemků pro realizaci stavby „II/321 ČerníkoviceDomašín, obchvat“ na základě nového znaleckého posudku (viz. příloha č.
5/us33) a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
9. Žádost o napojení na obecní kanalizaci č. p. 62 dle splnění podmínek.
III. Zamítá
1. Návrh na podporu celostátní veřejné sbírky na zadluženou obec Prameny.
2. Umístění dopravního značení (zpomalovací retardér) Domašín – Dubina.
3. Prodej části pozemku p. č. 3411 k. ú. Černíkovice.
4. Směnu pozemku p. č. 3210 k. ú. Domašín u Černíkovic ve vztahu realizace
akce „II/321 Domašín – Černíkovice, obchvat“.
IV. Ukládá starostce
1. Pokračovat v řešení parkování na obecních pozemcích, zejména na
nebezpečných místech.
2. Obnovit jednání se Správou silnic KHK ve věci opravy komunikace č. 3205
Černíkovice - Uhřínovice.
3. Svolat jednání s Povodím Labe (vyčištění koryta řeky a černé skládky na
březích).
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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USNESENÍ Č. 34
z veřejného jednání OZ, konaného v úterý 25. září 2018 ve Společenské místnosti
DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Průzkum trhu – rozšíření MŠ
4. Rozpočtové opatření č. 7
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 8
2. Smlouvu o dílo „Úpravy MŠ Černíkovice“
3. Smlouvu o poskytnutí služeb s firmou CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem na dodávku elektřiny a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
4. Mimořádnou odměnu starostce obce ve výši jednonásobku nejvyšší odměny,
která jí v souvislosti s výkonem funkce náleží za měsíc. Odměna za aktivní
přístup ve věci zateplení a rozšíření MŠ a plnění úkolů schválených
v rozpočtech ve volebním období.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
letos se již po třetí můžete začíst do zpravodaje obce. Normálně bych napsala,
vychází v období, kdy slunné dny střídají ty pochmurné podzimní, ale jak všichni
vidíme, stále prožíváme krásné babí léto navíc obohacené o nádherné podzimní
barvy.
Co se stalo za poslední období a co se připravuje u nás v obci? Začala bych
mateřskou školou, která nejvíce „hýbe“ veřejností. Dnes již probíhají bourací práce –
likvidace bytu, horní šatny. Smlouva o dílo byla podepsána se soukromou firmou L.
Placákové. Věřím, že od nového roku se budou naši nejmenší těšit z nové třídy a
nového vybavení. V areálu mateřské školy probíhají i další drobné stavební a terénní
úpravy, jedná se o doplnění nových dětských prvků, včetně pískoviště.
Nejde si nevšimnout, že avízovaná oprava chodníku okolo nově vznikajícího
areálu firmy KOVPAL je již hotová. Současně proběhla i výměna části letité
kanalizace. V nejbližší době plánujeme doplnění veřejného osvětlení v okolí sochy
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sv. Floriána. Zrealizovali jsme rovněž rozšíření VO na místním hřbitově. U horní
brány je nově umístěna informační tabule a dvě lavičky.
Díky vstřícnosti majitelů pozemků, označených územním plánem pro
individuální výstavbu, se obci podařil výkup pro sídliště Záhumna II. Vzniká
projektová dokumentace na zainvestování těchto pozemků inženýrskými sítěmi.
Předpokladem je vznik osmi stavebních parcel.
Obec plánuje na podzimní období již ověřené akce, a to „Posezení důchodců“ a
zájezd na divadelní představení.
Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Černíkovice vysadíme na počest 100. výročí vzniku
ČSR „Lípu republiky“.
Přeji Vám všem ve zdraví prožité podzimní období a budu se těšit na setkání s Vámi.
Zdenka Jedlinská, starostka

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Volby do zastupitelstva obce
V pátek 5. 10. a v sobotu 6. 10. se konaly volby do zastupitelstva obce.
Do obecního zastupitelstva na čtyřech kandidátních listinách
kandidovalo dohromady 44 občanů. Celkový počet osob zapsaných
v seznamu voličů byl 589, počet voličů, kterým byly vydány úřední
obálky, byl 352. Volební účast tak byla 59,76%, tedy nad celostátním
průměrem. Z 352 odevzdaných úředních obálek a hlasovacích lístků,
byly 2 hlasovací lístky neplatné (označeno více kandidátů, než byl stanovený počet).
Celkem bylo odevzdáno 3 612 platných hlasů. Celkové zisky jednotlivých volebních
stran:
č. 1 „Za obec krásnější“
918 hlasů
3 mandáty
č. 2 SNK DOMAŠÍN
618 hlasů
2 mandáty
č. 3 „Za rozvoj obce“
1456 hlasů
4 mandáty
č. 4 KDU-ČSL
620 hlasů
2 mandáty
V tabulce je uvedeno nové složení zastupitelstva obce.
Kandidátní listina
č.

Název

Kandidát
příjmení, jméno

Hlasy

Navrhující

Politická

věk

strana

příslušnost

abs.

v%

1 "Za obec krásnější"

Víteček Petr Ing.

37

NK

BEZPP

213

23,2

1 "Za obec krásnější"

Stodůlka Josef MUDr.

60

NK

BEZPP

167

18,19

1 "Za obec krásnější"

Čeplová Irena

43

NK

BEZPP

129

14,05

2 SNK DOMAŠÍN

Krištuf Jaroslav

47

NK

BEZPP

90

14,56

2 SNK DOMAŠÍN

Hubálek Roman

52

NK

BEZPP

86

13,91

3 "Za rozvoj obce"

Jedlinská Zdenka

51

NK

BEZPP

272

18,68
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3 "Za rozvoj obce"

Školník Jiří

49

NK

BEZPP

270

18,54

3 "Za rozvoj obce"

Pohl Pavel Ing.

52

NK

BEZPP

167

11,46

3 "Za rozvoj obce"

Kačírek Petr Mgr.

42

NK

BEZPP

148

10,16

4 KDU-ČSL

Šitina Josef

60

KDU-ČSL

KDU-ČSL

154

24,83

4 KDU-ČSL

Šitina Zdeněk

43

KDU-ČSL

BEZPP

129

20,8

Na prvním – ustanovujícím zasedání nového zastupitelstva budou jeho členové
volit starostu a místostarostu. Dále budou ustanoveni členové finančního a
kontrolního výboru, investiční komise a komise životního prostředí. Termín konání
ustanovujícího zasedání bude stanoven až po uplynutí zákonem stanovené
desetidenní lhůty pro případné podání návrhu na soudní přezkum voleb.
Problém se svozem popelnic
Jistě jste v letních měsících zaznamenali problém
s vývozem popelnic. Svozová firma nedodržovala stanovený
páteční termín odvozu a plné popelnice nám tak stály celý
víkend před domy. Bohužel, firma nás nikdy nekontaktovala, že
svoz nebude, proto jsme vám ani nemohli tuto informaci dát na
vědomí. Firmu jsme několikrát kontaktovali, a až po delším
jednání a upozorňování jsme dospěli ke kladnému výsledku, a
odpad už firma odváží tak, jak bylo stanoveno. Firmou nám
nakonec bylo sděleno, že měli personální problémy a naše obec je takto „odnášela“.
Jsme rádi, že se věc vyřešila a popelnice nám už celý víkend „nehyzdí“ obec.
Černé skládky
V našich obcích je prováděn pravidelný svoz komunálního odpadu z popelnic,
tříděného odpadu, nebezpečného i velkoobjemového domovního odpadu, přesto jsme
se začali potýkat se zakládáním černých skládek. Je nám líto, že se mezi námi najdou
občané, kteří takovýto odpad odvezou na kraj lesa směrem k Uhřínovicím, či celý
vnitřek auta (výplně, polstrování...) „odloží“ v Domašíně U Voříšku.
V případě, že zaznamenáte, jak se někdo nelegálně zbavuje odpadu a zakládá
tzv. černou skládku, kontaktujte Polici ČR nebo obecní úřad na tel. 494 384 124, email: podatelna@cernikovice.cz. Děkujeme!
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Odkup pozemků
Pokud přemýšlíte, nebo v budoucnu budete přemýšlet, o prodeji vašich
pozemků v katastrálním území Černíkovice, obec by případně měla zájem na jejich
odkupu. Své pozemky nemusíte prodávat pouze soukromým firmám v okolí. Přijďte
se na více informací zeptat do kanceláře obecního úřadu.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA v obci
Na posledním jednání zastupitelstva obce jsem dostala za úkol prověřit a
případně svolat jednání ohledně „nepochopitelného“ jízdního řádu – zejména otáčení
se autobusů u areálu ZD. Při jednání s oddělením dopravní obslužnosti Krajského
úřadu jsem byla ujištěna, že tento jízdní řád končí. Úprava byla v době realizace
stavby nových komunikací, nejprve pod pekárnou Lično-Třebešov a poté
komunikace v Libli. Od pondělí 8. 10. 2018 se jízdní řád vrací do normálu a
autobusy budou opět projíždět celou obcí Černíkovice.
OBCHVAT DOMAŠÍNA
Kdy se konečně začne kopat?... Kdy se bude realizovat obchvat obce?... Tak to
jsou velmi časté otázky, které jsou pokládány nejenom mně, ale i celému
zastupitelstvu stále dokola… nevím – nevíme.
Zpočátku jsme měli velké obavy z vlastníků pozemků žijících mimo či
nedaleko obce Domašín, protože oni se s tíživou dopravní situací v obci dnes a denně
nesetkávají. Ale již při souhlasech se stavbou a samotných výkupech, jsme byli
překvapeni vstřícností a pochopením. Dnes celková realizace vázne pouze na třech
vlastnících pozemků. S lítostí musím konstatovat, že obchvat Domašína mají v rukou
pouze Domašínští.
Slavnostní sázení lípy - Strom svobody
U příležitosti významného výročí 100 let samostatného
Československa a také 170 let od otevření naší školní budovy
se v sobotu 27. října bude sázet lípa jako symbol
demokratického a nezávislého státu. Výsadba národního
stromu proběhne od 14.00 hodin v areálu zahrady mateřské
školy.
Povodně
Letos v létě uběhlo 20 let, kdy se naší obcí prohnala ničivá povodeň, která si
vyžádala nemalé škody na majetku našich spoluobčanů a organizací. Tyto události si
připomeneme dne 16. listopadu 2018 na akci „Setkání důchodců“. Připraven bude
krátký filmový záznam a fotografie zachycující tuto živelnou katastrofu.
Všichni jste srdečně zváni.
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Zájezd do divadla
V sobotu 3. listopadu opět pojedeme do Prahy na divadelní
představení. Tentokrát navštívíme Divadlo Palace a užijeme si
francouzskou komedii o tom, jak může dopadnout doučování
matematiky pod peřinou, s názvem „Jo, není to jednoduché“. V hlavních rolích Jiří
Langmajer a Adéla Gondíková, dále Monika Timková, David Punčochář, Karolína
Krejčová. Odjezd z Černíkovice je naplánován na 8.00 hodinu. Cena je 450,-Kč.
Posezení seniorů
V pátek 16. listopadu od 10.00 hodin se uskuteční jubilejní 10. posezení
seniorů v Kulturním domě v Černíkovicích.
Na programu bude krátké vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, pan V. Locker má
připravené záběry z ničivé povodně z r. 1998 a firma Škoda Auto, a.s., představí
prezentaci na téma „Bezpečný pátek – bezpečné komunikace“, na závěr k poslechu a
tanci zahrají manželé Schütovi ze skupiny Combi. Občerstvení je samozřejmě
zajištěno. Svoz bude v těchto časech:
9.15 hod + 9.35 hod Třebešov - náves
9.25 hod + 9.45 hod Černíkovice – pomník, Kovpal
9.25 hod + 9.45 hod Domašín – pod Dubinou, náves
Případné informace na telefonním čísle 494 384 124. Těšíme se na Vás!
Zdenka Jedlinská, Bc. Klára Stillerová

Zpětný odběr pneumatik
V rámci spolupráce města Solnice a koncernu ŠKODA AUTO, a.s., lze
od 1. 1. 2018 ve sběrném dvoře v Solnici provozovat zpětný odběr pneumatik.
Dosud zákon povinnost zpětného odběru ukládá pouze provozovnám, kde se
pneumatiky přirozeně vyskytují. Jedná se o kolektivní systém, do kterého jsou
začleněny pneuservisy, autoservisy, distribuční
sítě vozidel apod. Z tohoto
systému jsou bohužel, na rozdíl např. od Slovenska, úplně vyřazeny sběrné
dvory. Výsledek je takový, že místní pneuservisy přetékají pneumatikami a
odmítají brát další pneu
v rámci zpětného odběru, na což mají při dosažení
100% v poměru k tomu, co uvedou na trh, plné právo. Vzhledem k tomu, že
se Škodovka se svojí produkcí vozidel - tedy i pneumatik - řadí mezi firmy,
kterých se povinnost zpětného odběru dotýká velkou měrou, zrodil se asi před
rokem, ve spolupráci s provozovatelem sběrného dvora - firmou
ODPADY,
s.r.o., nápad začlenit náš sběrný dvůr do sběrné sítě Škodovky.
Od nového
roku tak, díky této sousedské spolupráci, nabízí sběrný dvůr v Solnici
občanům možnost odevzdat zdarma použité osobní pneumatiky. Zpětný odběr je
v tuto chvíli omezen na 8 ks na občana na půl roku, a protože je zřízen jen
pro občany obcí, které mají uzavřenou smlouvu s provozovatelem sběrného
dvora, je třeba prokázat příslušnost k dané obci, např. průkazem totožnosti.
Od začátku roku již bylo, díky tomuto systému, odvezeno na recyklaci přes
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pět tun pneumatik, které by jinak nutně musely skončit na skládce a za které
by občané kvůli nefungujícímu zákonu zbytečně platili.
Můžeme si tedy
odškrtnout další splněný úkol, jehož realizace nejen šetří přírodu, ale také
peněženky našich občanů.
Bc. Alexandra Kejvalová, sběrný dvůr odpadů Solnice

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
V září jdou poprvé někteří do školy.
Nemějte obavy, vůbec to nebolí.
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 se konalo v pondělí 3. září 2018
v 8.00 hodin v I. třídě základní školy. Do školy nastoupilo 45 žáků: 9 + 5 + 14 + 9 +
8. Mateřskou školu navštěvuje 44 dětí, po přestavbě se zvýší kapacita na 56 a
nastoupí ještě 6 dětí.
Naši prvňáčci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Martinec Filip
Novotný Matouš
Otman David
Plíštil Štěpán
Rufr Robin
Divíšková Nikola
Dynterová Anna
Hejlová Ella
Patzenhauer Ema

V letošním školním roce se složení pedagogického sboru ve škole nezměnilo.
Ředitelka školy Iva Dernerová vyučuje 1. a 2. třídu, paní učitelka Holoubková 3.
ročník a paní učitelka Rejzková povede 4. a 5. ročník. Do školní družiny jako
vychovatelka nastoupila Jitka Jurášková, Dis. z Opočna.
Ve školce pracuje Olga Králová, Dis. a Hana Pohlová. Další učitelkou v MŠ
se stala Bc. Marcela Pavlová. Paní Pavla Bohatá nastoupila na místo školního
asistenta MŠ hrazeného z projektu Šablony I. EU. Po rodičovské dovolené se vrátila
Mgr. Petra Kudláčková.
Jména ostatních zaměstnanců najdete na webových stránkách školy: zsmscernikovice.webz.cz
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Dotace na projekt s názvem „Snadná cesta“
Naše ZŠ a MŠ se od 1. 9. 2017 zapojila do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ I“
a získala dotaci na projekt s názvem „Snadná cesta“, s reg. č.
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006873“ v hodnotě 526 104,00 Kč.
Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 budou realizovány tyto aktivity:
1. Školní asistent – personální podpora MŠ
2. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
3. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost,
Matematická gramotnost, Inkluze)
4. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
5. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
6. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
7. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Dotace od ŠKODA AUTO, a.s.
Na projekt „Oslava 170. výročí od otevření školní budovy v Černíkovicích “
jsme obdrželi od společnosti ŠKODA AUTO, a. s., 49 000,- Kč. Peníze budou
použity na výtvarný materiál, pohoštění, zakoupení dataprojektoru do II. třídy a vše
potřebné k zajištění této akce.
Dožínky v HK - 14. 9. 2018
Dožínky v Hradci Králové pořádá
Regionální
agrární
komora
Královéhradeckého kraje. Program pro
školy byl sestaven z přehlídky mnoha
oborů zemědělské a chovatelské
činnosti a ochrany přírody.
V letošním roce jsme se zúčastnili
hlavního programu s úkoly pro skupinky
žáků, který byl zakončen rozhovorem
žáků a paní učitelky pro Rádio Hradec.
Zhlédli jsme přehlídku loveckých psů.
Potom si děti prohlédly stánky v areálu u koupaliště Flošna a nakoupily si dárečky a
dobroty.
Návštěva lesníků v Černíkovicích
V pátek 21. 9. 2018 k nám do školy přijela návštěva z Lesní správy
v Rychnově nad Kněžnou, aby také mladší děti seznámila s prací myslivců a lesníků.
Prohlédli jsme si lovecké trofeje, pomazlili se s loveckým psem, zjistili spoustu
zajímavých informací o životě zvířat v lese, poslechli jsme si různé zvuky jelenů a
nahlédli do optiky lovecké zbraně. Děti se velmi pobavily při hře na „probírání
stromků“ nebo poznávání svého stromu a zkoušce zraku. Zakončení našeho setkání
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probíhalo jako hon, lesníci hráli na dva
druhy lesních rohů (borlici a lesnici)
různé části troubení a zpěvu při honech.
Děti u toho běhaly jako „Honci a lišky“
a všichni jsme si ty dvě hodiny moc
užili. Velký dík patří panu Ježkovi a
jeho kolegovi z lesní správy, kteří
ochotně přijeli na naše požádání, hráli a
zpívali a předali nám spoustu informací
zábavnou formou. Od této chvíle si už
nikdy nespleteme srnu a laň.
Barma – výuková projekce
V rámci projektu PLANETA ZEMĚ navštívili naši nejstarší žáci 1. 10. 2018
výukový program v rychnovském kině – Myanmar divoká cesta do barmské říše.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o této krásné zemi v jihovýchodní Asii. Dostali
jsme výukový materiál a pracovní listy.
Významné výročí školy – 170 let
Naše škola v roce 2018 slaví významné výročí. V listopadu uplyne 170 let od
otevření školní budovy. 26. 10. 2018 proběhne v místním kostele koncert hudební
skupiny Hradišťan. 27. 10. bude od 9.00 do 16.00 hodin "Den otevřených dveří".
Zveme všechny bývalé žáky a přátele školy na návštěvu a výstavku starých fotografií
a dalších dokumentů.
Mgr. Iva Dernerová, Mgr. Kristýna Holoubková

Z ČINNOSTI SDH
Měsíce červenec a srpen jsou pro černíkovické dobrovolné hasiče měsíce
odpočinku a sbírání sil na další „sezónu“. Věnují se svým rodinám, ale také se svojí
účastí snaží podpořit kulturní akce pořádané ostatními spolky z vesnice. Zejména pak
bratry (a sestru) z Domašína, kteří v červenci velmi důstojně oslavili 140 let od
založení svého sboru a na konec léta ještě připravili již tradiční prázdninový
„zavírák“. V srpnu několik našich členů podpořilo i sestry a bratry z Lična, kteří
slavili 130 let od založení sboru
Již tradičně v září jsme vyslali své družstvo mužů na 12. ročník soutěže v
netradičním požárním útoku „O Třebešovského beránka“. Náš sbor se účastnil zatím
všech ročníků této soutěže. Stoprocentní účastí se může pyšnit už jen domácí tým. V
letošním roce porovnalo své síly čtrnáct týmů mužů a sedm týmů žen. Naši bratři se
prvním pokusem probojovali do finální pětky. Při druhém pokusu svůj čas ještě
vylepšili, stačil však pouze na čtvrté místo.
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Součástí programu byla soutěž „O železného hasiče a hasičku“. Na start se za
náš sbor postavili tři účastníci. Za ženy sestra Kateřina Šitinová, která obhajovala
druhé místo. Na letošní ročník se bravurně připravila, všechny své soupeřky s
přehledem převálcovala a vybojovala první místo.

Za muže reprezentovali náš sbor bratři Tomáš Šitina a Tomáš Klapal. Pro letošní
ročník bylo novinkou, že muži museli absolvovat trasu s překážkami se
čtrnáctikilovým dýchacím přístrojem na zádech. Ani tato překážka naše muže
nezastavila a obsadili krásná místa. Tomáš Klapal se umístil na šestém místě a Tomáš
Šitina hned v závěsu za ním na sedmém místě z jedenácti soupeřících hasičů. Všem
našim závodníkům a rozhodčím patří velký dík za reprezentaci SDH Černíkovice.

14

Výbor SDH Černíkovice

SDH Domašín
3/2018
Po hektickém prvním pololetí nastalo v činnosti našeho sboru jisté uklidnění,
nastala doba dovolených a prázdnin. Toto příjemné období však jako každý rok
rychle uplynulo a dětem se přiblížily školní povinnosti. Proto jsme na sobotu 1. září
připravili tradiční akci na oslavu
jeho ukončení. Počasí oproti
předpovědím vydrželo, pršet
začalo až v pozdějších večerních
hodinách. Děti si tedy mohly
zasoutěžit ve stříkání trakařovou
stříkačkou na plechovky. Dostatek
vody pro tuto soutěž tříčlenných
družstev
domluvil
s našimi
kamarády z Černíkovic bratr
Krištuf. Opět se střílelo ze
vzduchovky pod dohledem bratra
Klapala, dále byly připraveny
ruské kuželky, trefování míčků do otvoru v panelu, malování na obličej, nanášení
vodních obtisků, sestavování puzzle, luštění křížovek a řešení hlavolamu, o které se
pokoušeli i dospělí. Děti tedy měly o zábavu postaráno a samozřejmě byly za své
snažení odměňovány cenami, které zajistil obecní úřad, bratr Jaroslav Krištuf a díky
paní Marii Pavlové také VZP.
Pro všechny přítomné bylo připraveno tradiční občerstvení, tentokrát rozšířené
o grilované steaky. Obecenstvo se dostavilo opět ve značném počtu, i tentokrát mezi
15

nás alespoň na chvíli přišel již 97letý pan Kulhánek, a tak se fandilo soutěžícím
dětičkám, diskutovalo a besedovalo a ti, kterým se u nás obzvlášť líbilo, vydrželi,
podle dobře informovaných zdrojů, až do půl čtvrté hodiny ranní.
Akce se opět vydařila, za což patří poděkování všem, kdo ji připravili a poté
odsloužili, jak v kuchyni, u čepu, u grilu i při řízení dětských soutěží. Velmi
děkujeme našim výše zmíněným sponzorům a samozřejmě i vám, našim hostům, že
si k účasti na našich akcích stále nacházíte čas a přicházíte se k nám pobavit.
V sobotu 15. září se naše soutěžní družstvo zúčastnilo tradiční soutěže O
Třebešovského beránka. Borci, kterým tentokrát obětavě vypomohla sestra Alice
Trebatická, neměli tentokrát nijak
vysoké ambice, přijeli si hezky
zasoutěžit a tento záměr splnili.
Skončili na 12. místě, a kdyby si
opět nevybrali trochu té již
příslovečné smůly, mohlo být jejich
umístění ještě lepší. Za účast i dobré
absolvování soutěže jim patří
poděkování!
Součástí naší zprávy je také
informace, že máme ve sboru dva
nové šedesátníky: bratra starostu
Luďka Pavla a bratra velitele Josefa
Šmídu. Děkujeme jim za jejich dlouholetou aktivní činnost ve sboru a přejeme jim
hodně zdraví a elánu do další práce pro SDH Domašín!
Hlavně děkujeme našemu bratru starostovi, protože za tím, že se náš sbor
dostal na současnou úroveň, kdy je respektován ostatními sbory v okrsku i občanskou
veřejností, je vidět ve velké míře jeho rukopis. Chválí jej, že dal do pořádku
administrativní agendu sboru, jeho zásluhou stouplo materiální vybavení členů i
sboru jako celku a vždy byl mezi výbornými aktivními členy při budování a
vylepšování společenského zázemí. Při našem historickém vítězství v okrskové
soutěži v roce 2004 vedl družstvo jako strojník!
Luďo, děkujeme! Ještě jednou Ti přejeme do dalších let hodně zdraví, pevných
nervů a trpělivosti při starostování domašínským hasičům!
Na úplný závěr děkujeme našim aktivním členům za jejich činnost a přejeme
všem našim členům i spoluobčanům hezký, barevný podzim a těšíme se na setkání
při Zpívání u kapličky, které před závěrem roku opět pomůžeme uspořádat
domašínským ženám.
Výbor SDH Domašín
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TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení sportovci, vážení příznivci fotbalového oddílu Sokol!
Od konce srpna začala nová sezona a jistě jste si všimli, že
hřiště opět ožila. A to nejenom fotbalové, chodí se opět hrát tenis
i nohejbal, často je plné i sousední dětské hřiště.
Chtěl bych Vás ale seznámit s novinkami z fotbalového
oddílu. Nejdříve k našim nejmenším. Konečně se podařilo ke
všem věkovým kategoriím sehnat dostatečný počet kvalitních a
vyškolených trenérů, máme slušné vybavení, včetně
bezpečnostních branek, dostatek balonů, dresů a ostatních
pomůcek. Zvětšil se i prostor pro uložení potřebných věcí,
zlepšilo se vytápění kabin, byl opraven povrch hřiště a přes suché období jsme
udrželi trávník v dobrém stavu.
Strategie klubu se nyní zaměřuje na výchovu mladých fotbalistů, což je myslím
dobrá cesta a také je naděje, že i přes možné odchody hráčů, bude dostatečný výběr.
Chceme poděkovat tímto obecnímu úřadu a sponzorům za podporu, protože všichni
pochopili, že toto je správná cesta k výchově mladé generace.
Teď k jednotlivým věkovým kategoriím:
Nejmenší (2012 a mladší) vedou J. Plašil a P. Kopecký - dětí je dost, hrají už
pravidelnou soutěž s dobrými výsledky, trénují s nadšením a sjíždějí se z celého
okresu.
Mladší přípravka (2010-2011, doplněno i 2012) - trenér Z. Čihák - si rovněž
vede velmi dobře. Kluci začali letos, i zde je počet dětí dostačující. Převážnou část
zápasů vyhráli, přestože není tabulka, jinak by patřili k leaderům, chuťovkami jsou
zápasy s Týništěm a Solnicí. K nejlepším patří Pavel Kopecký, Filip Martinec,
brankář Tobiáš Kašpar a kapitán Jan Rázek.
Starší přípravka (2008-2009) je válec, který všechno vyhrává - má optimální
složení a zřejmě i 3 nejlepší hráče na okrese v této věkové kategorii - Jana Bašeho,
Michala Novotného a brankáře Jana Zelinku. Trénuje R. Dušek.
Nejstarší - mladší žáci - tvoří souklubí s Rychnovem jako minulý rok a přesto,
že hráčů z RK je tentokrát v sestavách méně, vedou si také velmi dobře, tým je
uprostřed tabulky. Jistě si budete v další době všímat jmen jako Ondra Školník,
Václav Samek nebo Jindřich Kačírek. Musíme se těšit, že kluci zůstanou u nás i v
dorostenecké kategorii, měli by ale zakusit krajskou soutěž, což jistě bude náročnější,
ale již to není daleko. Trenérem a zároveň šéftrenérem mládeže je J. Cejpek.
Obracím se na Vás - Černíkováky - pokud znáte dítě, které chce hrát fotbal v
jakémkoliv věku, ozvěte se na Sokolu!
Nyní k dospělým. Zde je nejvíce problémů - hráči jsou zčásti zaměstnanci
firmy Škoda, což způsobuje potíže s účastí na trénincích i na zápasech. Jsou zde 3
ukrajinští hráči, kteří často odjíždějí domů. V rozehrané sezóně odešel i trenér
Hradský, zatím byl tým převzat tandemem Bulušek - Stodůlka. Výsledky jsou jako na
váze, tým vyhraje nad prvním Rychnovem a prohraje s předposledními Křivicemi.
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Není se co divit, že áčko sklízí kritiku, diváci jsou zvyklí na vyšší soutěže a lepší
kopanou.
Na našem hřišti se několikrát představil tým krajského přeboru Rychnov se
svými soupeři. Diváci tak mohli srovnat úroveň fotbalu, nepochybně i proto čekají od
domácích jiný fotbal, snad se tým zlepší.
Chtěl bych proto pozvat občany na zápasy, jsou zajímavá okresní derby a i
pěkné zápasy dětí, což už může ocenit rodičovská komunita. Neseďte doma a přijďte
nás podpořit, potřebujeme fandy! Děkujeme za pomoc všem, kteří nám
jsou jakkoliv nakloněni.
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru

MS BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Podzim je časem, kdy je nutné myslet i na zvěř
Podzim je pro myslivce důležitým obdobím plným starostí, jelikož je potřeba
připravit zvěř na nadcházející zimu. Jde o období, kdy je nezbytné shánět zásoby
krmiva vhodného pro přikrmování zvěře. Krmivo a seno je nutné vhodně uskladnit.
Měsíce září a říjen jsou vhodné díky relativně ještě teplému počasí
k nezbytným opravám mysliveckých zařízení. Nejde pouze o posedy, ale i místa, kde
je nutné zvěř přikrmovat.
Spárkatá zvěř by měla pravidelně dostávat v příkrmech jadrné krmivo, které je
vynikající stavební látkou tukových zásob zvěře na zimu. Koncem října se postupně
naváží ke krmelcům seno. O tato krmná zařízení se myslivci starají až do jarních
měsíců, období podzimu a zimy je tedy především ve znamení péče o zvěř.
Myslivci nezapomínají ani na drobnou zvěř, kterou také dokrmují do zásypů,
jež jsou nejen v chovných voliérách, ale také v přírodě.
Myslivecký spolek „Bělá“ Černíkovice mimo výše uvedené činnosti a odlovu
zvěře spolupracuje i s dětmi a mládeží v obci. Na myslivecké chatě Na Proudnici
strávilo zábavné odpoledne, večerní lov ryb na zdejší vodě, noc a ranní pokračování
lovu ryb šest dětí pod dohledem Martina Novotného. Jednalo se o akci věnovanou
dětem. Není vyloučené, že se obdobná setkání budou opakovat a počet účastníků
může také stoupat.

MS „Bělá“ Černíkovice, Jaroslav Ehl
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Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROKY 1970-1973 (POKRAČOVÁNÍ)
Další společenské organizace, které v naší obci v této době byly:
Český svaz požární ochrany (ČSPO)
Byla to jedna z organizací, kde bylo vidět kus práce. Obec Černíkovice měla
vlastně dva požární sbory – v Domašíně a v Černíkovicích. Každý sbor pracoval
samostatně a spolupráce mezi oběma byla velmi dobrá.
Černíkovický sbor PO měl v roce 1969 celkem 44 dospělých osob, v roce 1973
měl sbor 51 schopných a zdatných členů. Do naší obce se přiženil v r. 1970 jeden
šikovný muž, který pracoval u požárníků v AZNP. Přihlásil se do zdejšího sboru a
začal pracovat s několika mladými hochy a děvčaty, a tak se v r. 1971 ustavilo mladé
žákovské družstvo požárníků. Scházeli se pravidelně v požární zbrojnici nebo v
zámeckém parku. Po krátkém čase se družstvo rozrostlo až na 25 členů. Náplní práce
byly kromě teorie i různé hry s brannými prvky. Krátce nato se rozdělili na žáky a
dorost. Účastnili se každoročně okresních i vyšších soutěží. V roce 1973 získalo
družstvo dorostenců 4. místo v krajském kole. I ostatní roky si vedli dobře.
Požární zásahy byly v této době jen dva. V domku u Hovorků chytla od
elektrického vedení sláma na dvoře. Toto se podařilo rychle uhasit. Druhý zásah byl
většího rozsahu. Bylo to na domku u Kadleců za řekou.
Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm)
Svazarm čítal na konci roku 1973 19 členů. Mnoho činnosti za tuto dobu
neměl. Výbor se rozhodl zaměřit svoji činnost hlavně na motorismus. Bylo
provedeno školení řidičů k nové vyhlášce o dopravních předpisech, členové se
účastnili akcí pořádaných v parku na ukončení školního roku, připravovali po 3 roky
závodivé hry s brannými prvky pro děti a odměnili je vždy cenami. Při úpravě obce
se členové pravidelně účastnili brigád, i když v menším počtu. Organizace Svazarm
vlastnila v této době mycí rampu u kulturního domu, vybudovanou v dřívějších
letech. Výbor se rozhodl znovu ji opravit, ale k tomu již nedošlo. Přesto byla rampa
automobilisty užívána. V roce 1972 byl ustaven modelářský kroužek v rámci
Svazarmu. Chlapci stavěli modely lodí a letadel. Dokonce se zúčastnili i soutěžního
předvedení lodí.
Tolik z kroniky o Svazarmu a požární ochraně.
Vypsal B. Augustin

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Výročí školy
K výročí 170 let od otevření školní budovy se v pátek 26. října od 16.00
hodin v místním kostele uskuteční koncert hudební skupiny Hradišťan. V sobotu
27. října od 9.00 do 16.00 hodin ve škole proběhne „Den otevřených dveří“.
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Sázení lípy
V sobotu 27. října od 14.00 hodin se v zahradě mateřské školy slavnostně
vysadí STROM SVOBODY - lípa u příležitosti 100 let od založení naší republiky.
Zájezd do divadla
V sobotu 3. listopadu se pojede do Prahy do Divadla Palace na komedii
s názvem „Jo, není to jednoduché“. Odjezd v 8.00 hodin, cena 450,-Kč.
Posezení seniorů
Na pátek 16. listopadu 2018 je připraveno tradiční posezení důchodců,
které se uskuteční v Kulturním domě v Černíkovicích od 10.00 hodin.
Předvánoční kurzy
Připravujeme kurz vánočního aranžování a zdobení perníčků. Kdo by měl
zájem, ať se nahlásí v kanceláři OÚ. Podle zájmu se vybere termín a čas.
Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 7. prosince v Černíkovicích v parčíku před školou rozsvítíme
vánoční strom. Děti z MŠ a ZŠ zazpívají vánoční koledy. Na zahřátí bude
připraven teplý punč či čaj a k zakousnutí vánoční cukroví.
Předvánoční zpívání u kapličky v Domašíně
V sobotu dne 8. prosince 2018 se bude od 17.00 hodin konat předvánoční
zpívání u kapličky v Domašíně. Nenechte si ujít nevšední zážitek a naladit se na
vánoční atmosféru. Pokračovat se bude v hasičské klubovně. Srdečně Vás zvou
hasiči a domašínské ženy!
O bližších podrobnostech připravovaných akcí budete včas informováni.

TISKOVÁ ZPRÁVA ŠKODA AUTO
ŠKODA AUTO realizuje v závodě Kvasiny celou řadu projektů na podporu
sociální a dopravní infrastruktury
 Automobilka podporuje dopravu, ubytování i volnočasové aktivity svých
zaměstnanců
 Nově postavený třetí jízdní pruh spolu se spojovací větví na kruhovém objezdu
zaměstnancům ušetří několik desítek minut denně při cestě ze zaměstnání
 Fluktuace má dlouhodobě pozitivně klesající trend, v měsíci červenci v závodě
Kvasiny dosáhla hodnoty 0,6 %
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 Do budoucna jsou v závodě Kvasiny plánovány další projekty na podporu
stabilizace personálu
Během uplynulého roku realizovala společnost ŠKODA AUTO v závodě
Kvasiny celou řadu projektů na zlepšení pracovních a sociálních podmínek svých
zaměstnanců. Nově nastupujícím zaměstnancům je věnována aktivní péče a podpora,
dále jsou pro ně připravená zaškolení v adaptačních a tréninkových centrech.
Významnou dynamiku zaznamenal také koncept sociálních témat, ať už se jedná o
posílení svozových linek, nebo o nové ubytovací zařízení ve stylu ŠKODA Standard
v nedalekém Opočně. V současné době pracuje v závodě Kvasiny více než 8 500
zaměstnanců.
Ačkoli automobilka aktivně
podporuje
alternativní
dopravu
zaměstnanců
do
závodu,
automobilová doprava stále převládá.
Velkým problémem byl hromadný
odjezd stovek aut po skončení směn.
„Dopravní situace v okolí závodu se
podařila zefektivnit dostavěním
třetího jízdního pruhu ve směru
výjezdu ze závodu a spojovací větví
na kruhovém objezdu ve směru na
obec Solnici. Tyto stavby na podporu dopravní infrastruktury zaměstnancům ušetří
několik desítek minut denně,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti
ŠKODA AUTO za oblast Řízení lidských zdrojů.
Pro zaměstnance byla letos slavnostně otevřena nová část cyklostezky vedoucí
ze směru od Rychnova nad Kněžnou k závodu Kvasiny, dále došlo k rozšíření
kolárny a vznikla nová nabíjecí místa pro elektrokola. Netradičním zaměstnaneckým
benefitem je nový projekt Kafe čtvrtky, tedy pravidelné dotované občerstvení pro
všechny, kteří zvolí alternativní cestu do práce v podobě svozové linky nebo právě
kola.
Nejen zaměstnanci závodu Kvasiny mají pravidelně možnost zúčastnit se řady
volnočasových aktivit. Automobilka pro ně připravuje například letní kino v
Rychnově nad Kněžnou, autokino v Prorubkách nebo v zimních měsících kluziště v
nedaleké Solnici. Další aktivity pořádá automobilka ve spolupráci se sociálním
partnerem, odborovou organizací KOVO, který podporuje nejen tyto projekty, ale též
pořádá další akce s velkou účastí, jako byl například Rodinný den v Rychnově nad
Kněžnou v červnu 2018 nebo Den pro dámy uspořádaný na podzim 2017.
Pozitivní trend stabilizace personálu ukazuje také klesající míra fluktuace,
která se v měsíci červenci dostala na úroveň 0,6 %. „My však v naší snaze
nepolevujeme a dále se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky pro práci i život jak
zaměstnancům kvasinské Škodovky, tak i obyvatelům jejího okolí,“ dodává Bohdan
Wojnar. Za tímto účelem se i nadále plánují další činnosti, nezbytné pro stabilizaci a
spokojenost zaměstnanců. Tato opatření se mimo jiné týkají sociální infrastruktury,
dostupnosti zdravotní péče a rozšíření škály volnočasových aktivit, např. plánovaná
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rekonstrukce náborového centra, mzdové účtárny, týmových prostor a další projekty.
V celém regionu klade společnost ŠKODA AUTO důraz na realizaci řady CSR
projektů, jako například podpora vzdělávání, lokálního sportu nebo kultury.
Denně v Kvasinách více než 8 500 zaměstnanců vyrobí kolem 1 000
automobilů. Závod společnosti ŠKODA AUTO tak patří mezi největší
zaměstnavatele v Královéhradeckém kraji. Jako jeden z pilířů výroby přispívá
kvasinský závod významnou měrou k dosažení cílů produkce definovaných ve
Strategii ŠKODA 2025. V následujících letech se roční objem výroby v tomto závodě
zvýší na více než 300 000 vozů. Za tímto účelem společnost ŠKODA AUTO v
závodě investovala značné částky a nedávno v Kvasinách otevřela nové Multifunkční
a kompetenční centrum pro výrobu.

ZUBNÍ POHOTOVOST
ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 12.00 hod
datum
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.
03.11.
04.11.
10.11.
11.11.
17.11.
18.11.
24.11.
25.11.
01.12.
02.12.
08.12.
09.12.
15.12.
16.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.
01.01.

jméno lékaře
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Majer Rostislav
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matějková Denisa
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona

adresa ordinace
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou

22

telefon
494 542 102
777 667 353
494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 371 088
494 622 114
494 383 417
494 515 694
494 531 955
734 324 600
494 323 958
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
608 382 500
494 515 696
734 324 600
494 323 152
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
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