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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 oslavili tito naši
spoluobčané:
55 let
CÍSAŘ Slavomil
KOVAŘÍČKOVÁ Anna
NOVÁKOVÁ Jarmila
VRBOVÁ Naděžda

Černíkovice 95
Černíkovice 184
Černíkovice 133
Černíkovice 198

60 let
CHALOUPKA Josef
VILÍMEK Pavel
VÍTEČKOVÁ Hana

Černíkovice 199
Černíkovice 39
Černíkovice 18

65 let
KRUPKA Vladimír
PATZENHAUEROVÁ Eva
ŠŤOVÍČEK Jaroslav

Černíkovice 62
Černíkovice 149
Černíkovice 209

70 let
CICHY Vladimír
LEMFELDOVÁ Jana
LOCKER Vladimír

Domašín 19
Domašín 58
Černíkovice 175

75 let
HUBÁLKOVÁ Františka
PAVLOVÁ Marta

Černíkovice 108
Černíkovice 145

81 let
BENEŠ Jiří
BRANDEJS Josef

Domašín 37
Černíkovice 46

84 let
NETÍKOVÁ Blanka

Černíkovice 37

85 let
HANDOVÁ Zdenka

Černíkovice 166

90 let
AUGUSTIN Bořivoj
KRULICHOVÁ Marie

Černíkovice 151
Domašín 43
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97 let
VAŠATOVÁ Marie

Černíkovice 142

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

Černíkovice 144

19. 11. 2016

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

Černíkovice 66

11. 10. 2016 (71 let)

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.“
Roční statistika – k 30. 11. 2016
Počet obyvatel k uvedenému datu je 739, z toho 363 mužů a 376 žen.
V roce 2016 se narodilo 9 dětí, 2 kluci a 7 holek, zemřelo 5 osob.
Do obce se přistěhovalo 28 osob a odstěhovalo se 22 osob.
Bc. Klára Stillerová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
„Vítám Tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí…“
V sobotu 22. 10. 2016 se v obřadní síni Obecního úřadu Černíkovice konala
slavnost „Vítání občánků“.
Při dvou obřadech jsme přivítali 9 nových občánků z Černíkovic, Domašína a
Třebešova. Pěkný program pro všechny připravily děti z MŠ pod vedením paní
učitelky Rozumové. Děkujeme.
Paní starostka Zdenka Jedlinská ve svém projevu popřála všem dětem pevné
zdraví a šťastný vstup do života. Následoval slib rodičů a jejich zápis do pamětní
knihy. Všechny občánky pohoupali v kolébce jejich kamarádi z MŠ. Následovalo
fotografování.
Novými občánky z Černíkovic jsou Alice Frimlová, Anna Stillerová, Adéla
Štěpánová, Vojtěch Vávra a Zoe Patzenhauer.
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Z Domašína jsme přivítali Natali Trejtnarovou.
V Třebešově jsou novými občánky Daniel Handa, Viktorie Hovorková a Josef
Šrom.
Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti. Ať je jejich cesta životem úspěšná!

Mgr. Jana Hovorková
tajemnice SPOZ

VZÁCNÉ JUBILEUM
„Všechno dobré budiž Vám přáno po celý den, večer i ráno.
Od jara k zimě, nejméně do 100 let, ať těší Vás tento svět.“
Tak blahopřály členky SPOZ společně s paní starostkou Zdenkou Jedlinskou a
bývalým starostou Václavem Duškem panu Mgr. Bořivoji Augustinovi k jeho 90.
narozeninám.
Pan profesor Augustin je stále velmi vitální
osobnost. Působil 20 let jako profesor na SPŠS
v Rychnově nad Kněžnou, řadu let zastával funkci
zástupce ředitele na Gymnáziu, také v Rychnově
nad Kněžnou.
Jeho „koníčkem“ byla a je hudba. Sám hrál
mnoho let na violu v různých hudebních
seskupeních, 8 let stál v čele Orchestrálního
sdružení v RK. V místní dechové hudbě pana Karla
Šedivého měl své pevné místo. Hrál na lesní roh.
Od roku 1973, tedy 43 let, píše Kroniku
Obce Černíkovice, což je opravdu úctyhodné! Je
též předsedou SPOZ. Zařizuje fotodokumentaci
akcí.
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Se svou paní, Zdenkou Augustinovou, tvoří dokonale harmonický pár, který
může být pro nás všechny vzorem.
Přejeme oběma ještě mnoho společných let prožitých ve zdraví, pohodě,
radosti a v kruhu celé jejich rodiny.
Děkujeme za vše, co dělá pan Augustin pro Obec Černíkovice a své spoluobčany.
Mgr. Jana Hovorková
tajemnice SPOZ

USNESENÍ Č. 17
z veřejného jednání OZ, konaného ve čtvrtek 10. listopadu 2016 ve společenské
místnosti DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Hospodaření obce k 31. 10. 2016
4. Žádosti občanů na změny ÚP obce Černíkovice
5. Žádost o spolufinancování osobní asistence Centrum Orion, z.s. na rok 2017
II. Schvaluje:
1. Rozpočtová opatření č. 5, 6
2. Poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč ZO ČSV z.s. Solnice pro rok
2016, pověřuje starostku podpisem smlouvy
3. Finanční dar pro zapsaný ústav Pferda v Rychnově nad Kněžnou a Stacionář sv.
Františka Rychnov nad Kněž., které využívají naši spoluobčané, oběma ve výši
2.000,- Kč pro rok 2016, pověřuje starostku podpisem darovacích smluv
4. Finanční dar na vyhlášení akce ,,Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku
2016“ ve výši 2.000,- Kč, pověřuje starostku podpisem smlouvy
5. Žádost na poskytnutí daru z rozpočtu obce Domácímu Hospici Setkání, o.p.s.
Rychnov nad Kněžnou ve výši 3.000,- Kč pro rok 2016, pověřuje starostku
podpisem smlouvy
6. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Strategický plán obce Černíkovice na
roky 2016 - 2021
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Obnova zábradlí u komunikace II/321 v obci
Domašín“ vyhotovený dne 27. 10. 2016, upravující cenu díla bod č. 4.3 a
termín dokončení bod č. 3.2., pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1
8. Zadání změny č. 1 územního plánu Černíkovice ve smyslu § 47 odst. 5) zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení a pověřuje starostku
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podpisem Schvalovací doložky.
9. Pojištění majetku a odpovědnosti pojišťovnou Kooperativa a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
III. Zamítá
1. Žádost o odkup pozemku p.č. 466/1 k.ú. Domašín u Černíkovic
IV. Žádá
1. Odbor výstavby a životního prostředí – oddělení silniční úřad a úřad územního
plánování Městkého úřadu Rychnov n. Kn. o pokračování v zabezpečování
pořizovatelských prácí spojených s pořízením změny územního plánu
Černíkovice podle § 6 odst. 1) písm. c) stavebního zákon
V. Ukládá
1. Paní starostce jednat s majiteli pozemku 466/2 o odkupu.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 18
z veřejného jednání OZ, konaného v pátek 9. prosince 2016 ve společenské
místnosti DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Hospodaření obce k 30. 11. 2016 a rozpočtové opatření č. 7
4. Jmenování inventarizačních komisí
II. Schvaluje:
1. Rozpočtová opatření č. 8
2. Návrh rozpočtu na rok 2017 – rozpočet je v odvětvovém (§) členění jako
přebytkový, a to ve výši PŘÍJMŮ 10.701.360,- Kč a VÝDAJŮ 10.237.200,- Kč.
Rozdíl ve výši 464.160,- Kč bude použit ve FINANCOVÁNÍ ke splácení
dlouhodobého úvěru. Zastupitelstvo dále schvaluje k návrhu rozpočtu Přílohu
č.1 – rozpis příspěvků a darů, Přílohu č.2 – transfery.
3. Přijetí finančního daru ve výši 150.000,- Kč od firmy ZEAS Podorlicko
a.s.Trnov, pověřuje starostku podpisem této smlouvy
4. Směrnice č 16/2016 (Reálná hodnota majetku určeného k prodeji)
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5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu číslo: IV-12-2015267/VB/01, název:
Černíkovice, 557/42, Stejskal-smyčka kNN a pověřuje starostku podpisem této
smlouvy
6. Pověřuje příkazce operace a správce rozpočtu k provedení rozpočtových
opatření v položkách příjmy a výdaje neomezeně v měsíci prosinec, od termínu
konání schůze zastupitelstva do 31. 12. 2016, i v případě kdy se bude měnit
objem rozpočtu či dojde k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy. Na
dalším nejbližším veřejném zasedání bude zastupitelstvo s tímto provedeným
rozpočtovým opatřením seznámeno.
7. Smlouvu o dílo Změna č. 1 Územního plánu Černíkovice, zhotovitel je Ing.
Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha1, a pověřuje starostku podpisem
této smlouvy
8. Podání žádosti o dotaci MMR, dotační titul: Podpora obnovy místních
komunikací, firmou Profesionálové, a.s. se sídlem Haškova 1714/3, 500 02
Hradec Králové a cenovou nabídku na činnosti související s realizací zakázky
„Rekonstrukce místní komunikace – Černíkovice (Drážka)“ a pověřuje starostku
podpisy dokumentů k této žádosti
III. Ukládá
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Čas neúprosně utíká, a než jsme se nadáli, opět se
nám přiblížil konec roku a s ním i čas bilancování.
Domnívám se však, že jsme nezaháleli a že je za námi vidět
kus poctivé práce. O jednotlivých akcích jsme vás
informovali již v průběhu roku. Dovolte mi prosím jen malé
ohlédnutí.
Počátkem roku byla po výběrovém řízení provedena
akce „Vestavba techniky ČOV Černíkovice“ pro budovy MŠ a ZŠ Černíkovice
firmou VODA CZ SERVICE s.r.o. a po dokončení proběhla kolaudace a podání
Závěrečného vyhodnocení akce na Zateplení budovy MŠ. Jednou z posledních
uskutečněných akcí byla „Obnova zábradlí u silnice II/321“ v obci Domašín, na
kterou jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje,
byl zde i položen nový povrch. V letních měsících bylo v budově základní školy
vybudováno nové sociální zařízení, zakoupen nový nábytek do I. třídy a
nainstalovány nové vchodové dveře.
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Dále byl dle plánu proveden monitoring a čištění kanalizace, máme
vypracovaný Pasport místních komunikací a Strategický plán obce 2017-2021. Byly
také prodány poslední stavební parcely na sídlišti Záhumna, proto jsme nechali
zpracovat studii Záhumna II.. Drobné úpravy byly provedeny i na místním hřbitově.
Na žádost domašínských občanů došlo od tohoto měsíce k přemístění autobusové
zastávky (ve směru do Rychnova nad Kněžnou) ke kapličce.
Pro příští rok jsou připravena stará i nová projektová témata, např. výkup
pozemků pro výstavbu nového sídliště, studie Z2-Z3 Měle, zpevnění povrchu a nové
úložiště odpadů za kapličkou v Domašíně, podání žádosti na opravu místní
komunikace Drážka. Administrativně ještě nemáme zpracován pasport veřejného
osvětlení a monitoring kanalizace v Domašíně. Rádi bychom zahájili přípravy na
výstavbu nové budovy základní školy – výběrové řízení na projektanta (projekt) a
poté podání žádosti o dotaci na stavbu. V listopadu jsem se zúčastnila jednání s
projektanty akce “Obchvat Domašína“, z naší strany jednáme především o
bezpečnosti chodců mezi našimi obcemi. Posledním finančním úkolem tohoto roku
bylo sestavení a schválení rozpočtu obce na rok 2017, tento úkol byl splněn na
veřejném jednání 9. 12. 2016.
Uplynulý rok byl úspěšný nejen realizací připravených projektů, ale také v
oblasti kulturních, sportovních a společenských akcí, které v obci probíhají celoročně,
zmiňuji jen zájezdy na divadelní představení, která jsou vždy obsazena. Tolik malé
shrnutí roku 2016.
Závěrem bych ještě ráda poděkovala za celoroční práci pro obec a v obci nejen
zastupitelům, ale i zaměstnancům obce, SPOZu a všem spolkům.
Jménem celého zastupitelstva, ale i osobně Vám přeji do nastávajících
vánočních dní štěstí, pokoj v duši, lásku a pevné zdraví v rodinách. Zároveň přeji,
abyste do nového roku 2017 vykročili šťastnou nohou a s optimismem a nezapomínali
přitom na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění.
Šťastný nový rok 2017!
Zdenka Jedlinská

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Bohoslužby
Bohoslužby v kostele Povýšení Sv. Kříže o vánocích 2016:
24. 12. – „Půlnoční“ ve 21.00 hodin. Bude sloužena za našeho bývalého faráře ThDr.
Františka Haška
25. 12. - Boží Hod
od 8.00 hodin
26. 12. - Svátek sv. Štěpána
od 8.00 hodin
30. 12. - Svátek Svaté Rodiny
od 17.30 hodin
1. 1. 2017 - Nový rok
od 8.00 hodin
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Odpady
Počínaje lednem 2017 dochází ke změně ve svozech
komunálních odpadů. Po celý rok bude v obou obcích
pouze 14-ti denní svoz, jelikož při týdenních svozech
nebyly popelnice plně využívány. Svozovým dnem stále
zůstává pátek. V obou obcích se bude odpad odvážet
v lichý týden, první svoz tedy bude v pátek 6. 1. 2017.
I když se mění četnost odvozu odpadů, tak cena za
svoz a odstraňování komunálního odpadu zůstává ve stejné výši, a to 600,-Kč za
osobu s trvalým pobytem v obci nebo objekt k rekreaci, kde není hlášena žádná osoba
k trvalému pobytu. Cena zůstala stejná i z toho důvodu, že k odpadům, které se v obci
už odvážejí (směsný, tříděný, kovy), přibyl ještě bioodpad a také to, že svozové firmy
odvoz odpadu zdražují. Tento poplatek je splatný do 31. 3. 2017.
Tříkrálová sbírka 2017
Jako každý rok, i ze začátku nadcházejícího roku budete
moci v našich obcích potkat koledníky v kostýmech Tří králů. O
přesných termínech koledování vás budeme informovat na
letácích a veřejným rozhlasem.
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části
věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde
o
různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné. Sbírka
má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku.
Skupinku koledníků tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za
bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit
novorozenému Ježíškovi. Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené
Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy
odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka
musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.
Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná obecním úřadem.

Novoroční výšlap
Na první den nadcházejícího roku se již tradičně chystá novoroční pochod
kolem naší obce. Vycházet se bude ve 14.00 hod z parčíku před školou a trasa se
upřesní podle počasí. Zakončení pochodu v KD v pohostinství pana Štěpánka, kde
bude zajištěno teplé občerstvení (polévka a špekáček). Tímto jste všichni srdečně
zváni.
Bc. Klára Stillerová
Knihovna
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Knihovnice Obecní knihovny Černíkovice oznamuje, že i
v příštím roce 2017 zůstává výpůjčním dnem pondělí, vždy
v sudém týdnu. Výpůjční doba je od 15.00 do 17.00 hodin.
V roce 2017 se knížky začínají půjčovat v pondělí 9. ledna.
Všem čtenářům přejeme krásné Vánoce a těšíme se na Vás! Rádi
též přivítáme nové čtenáře z řad dospělých i dětí! Přijďte!
Mgr. Jana Hovorková, knihovnice

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
A jsou tu Vánoce, rok je pomalu u konce. Těšíme se na vánoční koncert, na který
srdečně zveme.
Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“
Naše škola se v měsíci říjnu 2016 zúčastnila projektu Záložka do knihy
spojuje školy, jehož letošním tématem je Čtu, čteš, čteme.
Vyhlásila ho Knihovna Jiřího
Mahena v Brně a Slovenská pedagogická
knižnica u příležitosti Mezinárodního
měsíce
školních
knihoven
2016.
Cílem projektu bylo navázání kontaktů
mezi českými a slovenskými základními
školami a osmiletými gymnázii a podpora
čtenářství prostřednictvím výměny záložek
do knih. Žáci vytvořili v rámci projektu
záložky do knih, na nichž libovolnou
technikou ztvárnili letošní projektové
téma, a vyměnili si je s partnerskou
slovenskou školou.
Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny partnerské
dvojice dle druhu a typu školy a počtu přihlášených žáků. Naší partnerskou školou se
stala Základná škola Tuchyňa. Je to málotřídní škola s 27 žáky. Záložky jsme si
úspěšně vyměnili a věříme, že kontakt mezi školami bude pokračovat i nadále.
Návštěva z Francie
V úterý 25. 10. 2016 navštívily naši školu holčičky Asyia a Fayrouz z Etampes
ve Francii. Přijely se podívat do české školy, protože ve Francii byly právě
dvoutýdenní podzimní prázdniny. Mají českou maminku a umí mluvit česky.
Povídalo se o české a francouzské škole, zpívalo se česky i francouzsky, hráli jsme
hry. Holčičkám se u nás moc líbilo a my se těšíme, až se zase uvidíme příště.
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Halloween dýně 25. 10. 2016
Po návštěvě děvčat z Francie nás
čekala další akce – dlabání strašidelných
dýní. Děti si na pomoc pozvaly svoje
rodiče. Přišlo jich opravdu hodně. Strávili
jsme společně hezké odpoledne a vytvořili
jsme velký počet „dýňových strašidel“,
které jsme vystavili venku před školou. I
po prázdninách jsme je každé ráno
rozsvítili a odháněli tak zlé duchy.
Něco o historii:
Halloween rozsvěcí sychravý podzim 31. října. Tento svátek se zajímavou
historií, přinesli do Ameriky Irové. Již ve své vlasti vyřezávali do vydlabané řepy
nebo brambory strašidelné obličeje, které kladli na okenní římsy, aby od domu během
noci Všech svatých odehnali duchy zemřelých. Proto se i převlékali do strašidelných
kostýmů a dávali za domovní dveře sladkosti. V Americe pak místo chybějící řepy
začali využívat dýně. K rozsvíceným vyřezávaným dýním se váže stará irská pověst o
opilci a šprýmaři Jackovi, kterého nechtějí ani v nebi, ani v pekle, a bloudí světem s
dýní s uhlíkem uvnitř.
Původně uvnitř dýní opravdu zářily kousky řezavého uhlí (což mohlo vypadat
díky temnějšímu tónu a červenější záři ještě o něco strašidelněji), teprve později
svíčky.
PROJEKT "Výuka s lesníkem v lese 13. 10. 2016"
Projekt nadace Dřevo pro život seznamuje interaktivním způsobem děti i
učitele základních škol s hospodařením lesníků v českých lesích. Děti si mohly
vyzkoušet, co vyžaduje celoroční péče lesníků o les a formovat tím svůj vztah k lesu i
k lidem, kteří se o něj starají. Podrobné informace i fotogalerii najdete na stránkách
nadace nebo přímo pod názvem Do lesa s lesníkem.
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Děti z naší školy byly nadací pozvány do lesa přímo v Černíkovicích – k
hájovně a bažantnici u cesty na Byzhradec. Organizační zajištění dopoledne a přístup
lesníků k dětem byly dokonalé. Děti byly nadšené a plné dojmů, takže se chtěly
podělit o své zážitky.
Na 13. 10. 2016 pozvali naši čtvrtou a pátou třídu do lesa s lesníkem. Někteří
lesníci přijeli až z Hradce Králové. Na stanovišti číslo šest nám ukazovali dva pánové
lesníci, jak měří výšku stromů. Na čísle jedna nám ukazovali, jak správně sázet
stromy. Stanoviště číslo dva se mi moc líbilo, protože tam řezali strom a nechali nám
plát stromu s letokruhy. Další stanoviště číslo tři byly ukázky, jak se poznají parohy
jelena, srnce a rohy muflona. Představte si, že mladý jelen je těžší než starý srnec. Na
dalším stanovišti jsme si osahali dřevěné výrobky se zavřenýma očima a pak jsme je
poznávali. Potom jsme luštili tajenku a stavěli věž z dřevěných kostek. Na posledním
stanovišti jsme poznávali větvičky stromů. Pak nás odvezl autobus zpět do školy.
Byli jsme moc překvapení, protože jsme vyhráli lesní pexeso, CD, pravítko a úhloměr.
Moc a moc se mi to líbilo a chci poděkovat, že to pro nás lesníci udělali.
JASMÍNA KOHOUTOVÁ /4.r./
Moc se mi to líbilo. Naučila jsem se, že lesník má s lesem hodně práce a než se
vypěstuje les, uplyne hodně let. Nejvíce se mi líbilo vrtání do stromu na stanovišti
číslo 6. Do stromu se vrtá proto, aby se daly přesně zjistit letokruhy. Také jsme se
naučili
měřit
výšku
stromu
výškoměrem.
KAROLÍNA FIALOVÁ /5. r./
Nejvíce mně bavilo vrtání do stromu, sázení stromů a jak přivolat jelena. Dozvěděla
jsem
se,
jak
poznáme,
kolik
je
stromu
let.
NELA ŠTĚPÁNOVÁ /4. r./
Na stanovišti 5 jsme poznávali listy stromů. Poté jsme si zkusili řezání historickou
pilkou – takzvanou ploutví. Potom jsme hráli hru s panem lesníkem na stromy a
lesníka, při které nám vysvětlil, jak se vychovává les. Toto stanoviště se mi moc líbilo.
JIRKA HOVORKA /4. r./
Na stanovišti č. 2 jsme sedívali na těžaře, jak řezal velkou kládu a pak ji posunul
takovou lopatkou. Na opasku měl přidělaný metr. Mohli jsme si obtěžkat motorovou
pilu.Taky tam měli přilbu se sluchátky a mohli jsme si ji vyzkoušet.
TOMÁŠ RUFR /4. r./
Projektový den "Potravina a řemeslo"
23. 11. 2016 se v naší škole uskutečnil
projektový den "Potravina a řemeslo"

Víme, co jíme???
Víme, co tvoříme???
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Rozhlédněme se kolem nás a hledejme naše kulturní dědictví, odkaz našich
předků, neboť „řemeslo má zlaté dno“.
Nezapomínejme, kým jsme byli, kým chceme být, na naše „zlaté české ručičky“.

PROJEKT „Potravina a řemeslo“
je
návodem
a
malou
náplastí
na
vědecko – technická revoluce.
Co bylo zapomenuto, může být opět objeveno.

ránu,

kterou

přinesla

Se šnečkem do Mladé Boleslavi
Příběh autíčka:
Ahoj, jmenuji se Ulitka. Ráda jezdím po
poli, hlavně, když je hrbolaté. Na boku mám
raketu, která mě zrychluje. Mám ráda západ
slunce. Jsem šnečí auto. Mám pěkné závěsy.
Vyrobili mě Míša, Jasmína a Nela.
Tímto obrázkem a vyprávěním se naše
3 děvčata Nelča Štěpánová, Míša Čeplová a
Jasmínka Kohoutová dostaly do finále
výtvarné soutěže „ Mladí designéři 2016“ na téma „Chytré autíčko budoucnosti.“
Soutěž pořádala Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi.
Slavnostního vyhlášení jsme se zúčastnili v úterý 29. 11. 2016 v Mladé
Boleslavi. Celkem na vyhlášení bylo pozváno kolem 120 dětí z 10 škol a to z celé
naší republiky.
I když jsme nevyhráli a nezískali jsme pro školu finanční odměnu, byl to pro
nás velký úspěch. Pořadatelé pro nás připravili velmi zajímavý program, který začal
prezentací modelu auta, prohlídkou muzea Škoda Auto a pokračoval designerským
Workshopem, kde si děvčata ověřila své výtvarné a modelářské dovednosti. Pro
děvčata i pro mě to byl velký zážitek – Nelče se nejvíce líbila prohlídka muzea, Míše
bronzové miniatury a Jasmínce nové auto Kodiaq . Velmi děkujeme pořadateli za
příjemně prožitý den se spoustou zajímavých a nových poznatků a za milé dárečky.
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Mateřská škola informuje
Cirkus DUHA
Přijel cirkus na náměstí,
to se hned tak nepoštěstí!
Ale aby přijel cirkus do vsi,
to už je obrovské štěstí!
V pátek 11. 11. 2016 děti z MŠ Černíkovice vystoupily pro seniory v
Kulturním domě v Černíkovicích s cirkusovým představením, které pilně nacvičovaly
celý měsíc. „Cirkus DUHA“ byl plný cirkusových čísel – drezura koní,
provazochodkyně, vzpěrač, fakír a břišní tanečnice, kouzelník a jeho asistentky,
žongléři a krotitel s gepardy. Jeviště se změnilo v cirkusovou manéž a z dětí se stali
„cirkusáci“. Celé vystoupení mělo nádhernou atmosféru a kostýmy, které ušily a
vyrobily učitelky. Na vystoupení byly děti doladěné krásně namalovanými obličeji.
Na obličej malovaly Kateřina Souhradová a Kateřina Příhodová, majitelky STUDIA
3K ART z Rychnova nad Kněžnou. Jsou to umělkyně v malování na obličej i tělo.
Tímto jim velice děkujeme za spolupráci a těšíme se na další.
Nezůstane ale pouze, u jednoho cirkusového představení! Další se odehraje ve
školce pro rodiče, veřejnost a milovníky cirkusových čísel. Srdečně zve MŠ
Černíkovice s „Cirkusem DUHA“.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2017!
Všichni ze ZŠ a MŠ Černíkovice.
Mgr. Iva Dernerová, Bc. Jaroslava Rozumová
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Z ČINNOSTI SDH
Z činnosti SDH Černíkovice
První říjnová sobota patří v
Černíkovicích
Tradičnímu
vinobraní. Letos připadlo hned na
první říjnový den. Již od rána se
členové sboru sešli v kulturním
domě a měli plné ruce příprav.
Mezi výzdobou z výhonů vinné
révy nechyběly ani klobásy a
hrozny vína, které se večer
každoročně
stanou
středem
pozornosti přicházejících hostů.
Výzdobu letos velice bedlivě
hlídala
desítka
neúplatných
četníků, kteří každého viníka přivedli před soud, kde nemilosrdný pan soudce vyměřil
každému spravedlivý trest. Večerem nás provázela skupina Pokrok, která k tanci i
poslechu zahrála známé písně od lidovek až po nejnovější hity. Letošní ročník
Tradičního vinobraní navštívil i náměstek hejtmana Ing. Karel Janeček a akce se
konala za podpory Královehradeckého kraje.
Celý podzim se naše mládež zdokonalovala v nejrůznějších dovednostech jako
je uzlování, topografie, střelba ze vzduchovky, základy první pomoci a mnoho
dalšího. Špičku své formy směřovali k Závodu požární všestrannosti, který se konal
8. října v Česticích. Tento závod každý rok otevírá novou sezonu celorepublikové hry
Plamen. Za náš sbor se zúčastnila dvě družstva. Družstvo mladších se umístilo na
výtečném čtvrtém místě z celkového počtu 22 týmů. Starší se umístili na pěkném 15.
místě. Tato soutěž je vyvrcholením podzimní sezony, avšak s ní aktivita naší mládeže
nekončí.
Ve dnech 14. a 15. října se vedoucí kroužku mladých hasičů zúčastnili školení
vedoucích mládeže v hasičské zbrojnici v Křovicích.
V listopadu byli naši mladí hasiči navštívit požární stanici hasičského
záchranného sboru v Rychnově nad
Kněžnou. Seznámili se s činností
profesionálních hasičů, prohlédli si
jejich techniku a vybavení a na závěr
se svezli vozidlem TATRA 815-7.
Poslední setkání mladých
hasičů tohoto roku proběhlo 9.
prosince ve vánoční atmosféře. Děti
si mohli vyrobit svícen nebo ozdoby
z
papíru.
Kroužek
tentokrát
netradičně probíhal u starosty sboru
bratra Šitiny, kterému tímto chceme
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poděkovat za poskytnutí útočiště.
Závěrem bychom chtěli také poděkovat všem našim členům za odvedenou
práci v roce 2016 a popřát jim a jejich rodinám i všem čtenářům poklidné prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2017.
Výbor SDH Černíkovice
SDH Domašín
4/2016
Letošní rok byl pro členy našeho SDH především rokem zvýšené brigádnické
činnosti. Za to, že byly práce, o kterých jsme informovali v předešlých zpravodajích,
úspěšně zvládnuty, patří poděkování všem, kteří přiložili ruce k dílu a samozřejmě
také obecnímu úřadu, bez jehož pomoci bychom vše nezvládli. Výbor proto rozhodl,
že je zapotřebí členy sboru patřičně odměnit, nejlépe společnou akcí. Na dopoledne
28. října byla tedy svolána menší brigáda, při které byla připravena technika na zimní
období a proveden úklid venku i v budově. Na odpoledne pak byli sezváni všichni
členové i s manželkami na grilování ovečky, kterou nám výhodně poskytl bratr Jirka
Trejtnar a také kýty, kterou nám pomohl zajistit pan Hofman. Bylo se o čem bavit,
bylo si o čem povídat a tak vládla spokojenost jak s dokončením prací, tak i s tímto
posezením!
Podzimní dny poté rychle ubíhaly, nastala doba adventní a sobota 10. prosince a
s ní další, již šesté Zpívání u kapličky.
Bylo
příznivé
počasí,
domašínské ženy vše výborně
připravily, smíšený sbor X-TET –
tentokrát v trochu redukovaném
složení – nastoupil a paní
Nováková
se
postavila
k mikrofonu, aby přednesla další,
ze svých pěkných a zajímavých
úvodních proslovů. Poté co
přivítala přítomné obecenstvo,
poděkovala sboru X-TET za to, že
k nám opět přijel, zvlášť přivítala
paní starostku Zdenku Jedlinskou a poděkovala jí za morální i finanční pomoc pro
tuto akci. K tomuto poděkování se náš výbor samozřejmě připojuje!
Paní Nováková poté připomněla úlohu Vánoc a ze svého obsáhlého archívu
znalostí o historii, tradicích, zvycích a pověrách, které se k tomuto období vztahují,
nám některé oživila. Že za dávných dob se oslavoval zimní slunovrat a až
s příchodem křesťanství tuto oslavu nahradily Vánoce. Že k Vánocům patří kromě
stromečku i jmelí a že tradice jeho zavěšování pochází z dávné doby, kdy na našem
území pobývali keltové. Uvedla také několik úsměvných pověr vztahujících se ke
Štědrému dni. Potom již předala slovo paní sbormistryni a sboru X-TET, který nám
zazpíval výběr z historických i současných vánočních písní a koled a program
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tradičně zakončil koledou Narodil se Kristus pán, zpívanou společně s posluchači.
Obecenstvo odměňovalo jednotlivá čísla spokojeným potleskem, občerstvovalo se
připraveným svařákem a grogem a po skončení programu se společně se zpěváky
odebralo do naší klubovny, kde bylo připraveno další občerstvení. Zábava včetně
dalšího zpívání zde úspěšně pokračovala.

Výbor děkuje především domašínským ženám a také těm našim členům, kteří
se na zajištění úspěšné akce podíleli.
V závěru roku se členové výboru, kromě běžné schůzové činnosti zúčastňovali
výborových schůzí okrsku a výročních valných hromad sousedních sborů. Naše valná
hromada se bude konat v sobotu 14. ledna, na které bude rovněž prodiskutován
záměr, uspořádat v roce 2017 okrskovou soutěž, opět na Dubině. Je již také zapotřebí
se začít bavit o roce 2018, na který připadá již 140 výročí od založení našeho sboru.
V druhé polovině února bude naše klubovna také hostit výroční valnou hromadu
celého okrsku. My se letos ještě tradičně sejdeme 29. prosince, abychom provedli
inventarizaci materiálu a krátce poseděli.
Na úplný závěr naší zprávy ještě jednou děkujeme našim členům za činnost
v roce 2016, soutěžnímu družstvu i přes smůlu, která je při soutěžích provázela, za
reprezentaci sboru, za dobrou spolupráci obecnímu úřadu a jmenovitě paní starostce a
domašínským ženám.
Přejeme všem výše zmíněným a všem našim spoluobčanům krásné a šťastné
Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2017!
Výbor SDH Domašín

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Vážení čtenáři, byť nám již nový rok klepe na dveře, dovolte mi, abych se
vrátil o půl roku zpět. V té době náš myslivecký spolek uspořádal tradiční myslivecký
den spojený s rybářskými závody. V sobotu 25. 6. se od časných ranních hodin začali
sjíždět příznivci Petrova cechu na rybníček na Proudnici. V průběhu dne chytalo přes
dvě desítky rybářů a k naší radosti i devět dětí. Pro letošní rok byla upravena
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pravidla, chytání bylo rozděleno na dva poločasy, kdy si rybáři losovali stanoviště, za
chycené ryby se připisovaly body. Vítěze potom určil nejvyšší počet získaných bodů.
Pořadí na prvních třech místech bylo následující - na třetím místě skončil M.
Novotný s počtem 249 bodů, druhé místo obsadil pan Lebeda s 268 body a vítězství
se podařilo obhájit J. Mačovi s celkovým počtem 391 bodů. Samozřejmě nás těší, že
jste si přišli posedět a ochutnat něco z jídelního lístku.
Začátek podzimu je rovněž ve znamení zkoušek loveckých psů. V měsíci září
proběhly na Rychnovsku dvoje zkoušky, kterých se zúčastnili naši členové se svými
čtyřnohými kamarády. První z nich, podzimní zkoušky ohařů, se uskutečnily v MS
Štědrá Tutleky dne 10. 9. a náš člen pan J. Novotný zde s fenou IRA Laval Val
(MMO) obstál ve II. ceně s počtem 255 bodů. Týden nato proběhly všestranné
zkoušky ohařů v honitbách Kristyny Colloredo Mansfeldové, těchto dvoudenních
zkoušek se zúčastnilo celkem 12 psů a fen. Z našeho spolku zde vedl dva ohaře pan
Víteček Petr, fena YASSI Šípová skončila ve druhé ceně s počtem 464 bodů a pes
YETTI Šípová obsadil se 468 body 4. místo v I. ceně s hodnocením nejlepší voda.
V listopadu ve většině mysliveckých spolků začíná období honů na drobnou
zvěř. Náš spolek zahájil loveckou sezónu 19. 11. poplatkovým honem na bažanty. Po
úvodním přivítání a podání informací ohledně lovu jsme vyrazili do honitby. Bohužel
počasí nám moc nepřálo, ale to naštěstí neubralo na střeleckém umění loveckých
hostů, kterým se v průběhu pěti lečí podařilo ulovit 174 kusů drobné zvěře. Další hon
pro naše členy a jejich hosté se uskutečnil 26. 11. a 17. 12.
Co se týče plánovaných akcí na rok 2017 na sobotu 21. ledna připravujeme
tradiční myslivecký ples. Opět vás čeká bohatá myslivecká tombola, myslivecká
kuchyně a předtančení. K poslechu a k tanci bude hrát skupina UNIDUO z Hradce
Králové. Všichni jste srdečně zváni. Vstupenky bude možno zakoupit v předprodeji
u pana Školníka od 7. ledna.
Vážení čtenáři, další rok je za námi. Dovolte nám, abychom Vám a Vašim
rodinám v tomto vánočním čase popřáli klidné a pohodové Vánoce a do
nadcházejícího roku 2017 pevné zdraví, mnoho štěstí, rodinné i pracovní
spokojenosti a řadu nezapomenutelných zážitků z přírody.
Výbor MS Bělá Černíkovice

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Jak bylo psáno v posledním zpravodaji, že takové
výsledky a umístění v tabulce dlouho nepamatujeme, tak
v dalších kolech byly některé výsledky tragické. Pojďme
si je připomenout. V devátém kole jsme hostili hráče
z Doudleb a po zlepšeném výkonu, dobrém zakončení a
především bojovností jsme zvítězili 3 : 1. V dalším kole,
kde jsme chtěli bodovat, bylo utkání ve Velkém Poříčí. I
když jsme se ve druhé minutě ujali vedení a měli jsme
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v další minutě tutovku na získání dvoubrankového vedení. Zde se však projevilo
pravidlo nedáš - dostaneš, hned z protiútoku domácí vyrovnali a z dalšího útoku šli
do vedení a obrana pořádala den otevřených dveří a skóre se zastavilo na 9 : 3. Po
tomto výsledku k nám přijel nejlepší tým naší skupiny z Police n/Met., který si u nás
otevřel střelnici a naši obdrželi debakl 1 : 11. Ve dvanáctém kole nás čekalo velice
těžké utkání v Albrechticích, kde jsme uhráli bojovností a zvýšenou agresivitou
remízu 0 : 0 a v následujících penaltách i získali do tabulky druhý bod. Tento
výsledek jsme chtěli potvrdit i v posledním podzimním kole s B. Vamberk. Místo
toho abychom předvedli zlepšený výkon, tahali jsme za kratší konec, žádná
bojovnost, napadání soupeře, jen se nám dařili standartky (tři branky z rohových
kopů), což bylo velice málo a výsledek 3 : 6 pro hosty. Takže naše umístění po
podzimní části 12. místo s 13 body a nejhorším skóre 23 : 56, takže máme o čem
přemýšlet jak 1. B třídu uchovat.
Ani B družstvo v OP III třídy v podzimní části nepředvedlo nic výjimečného,
z deseti účastníků 7. místo s 13 body a skóre 13 : 15. Naši nejmenší (předpřípravka)
se scházela 1 x týdně do konce října pod vedením Mgr. Jana Plašila a bylo se na co
dívat. Formou her kluky zvládal bravurně. V současnosti chodí do tělocvičny v Ličně.
Starší přípravka odehrála podzimní část turnajově (v každém turnaji 3 zápasy) a
z devíti kol získala deset vítězství, 1 x remízu a 16 x prohrála se skóre 73 : 82. Zde
záleží, jak se kluci na zápasy sejdou. Mladší přípravka sehrála 8 turnajů a získala 9
vítězství, 2x remizovala a 13x prohrála se skóre 73 : 102. I zde záleží, jak se kluci
sejdou. Stále se scházíme v úterý na umělce, dle počasí a v pátek v tělocvičně ve
Voděradech, vždy od 16.30 hodin.
Druhou listopadovou sobotu se prováděl úklid a zazimování celého areálu,
sundání sítí, hrabání a úklid listí, i když na některých stromech ještě bylo. Již dříve
došlo k zazimování závlahy, k postřiku trávy proti sněžné plísni a rozprostření
granulátu na umělce. Co nás však nejvíce mrzí, je ukončení smlouvy s nájemcem
bistra na hřišti, důvodem je EET, což musíme také vyřešit.
Blíží se závěr roku 2016 a výbor TJ Sokol Vám všem přeje klidné a spokojené
vánoční svátky a hodně pevného zdraví, úspěchů v osobním i sportovním životě po
celý rok 2017.
Výbor TJ Sokol

PROBĚHLÉ AKCE
Posezení seniorů
Pěknou tradicí se v Černíkovicích stalo přátelské setkání důchodců,
které každoročně pořádá Obecní úřad Černíkovice ve spolupráci
s Obecním úřadem v Třebešově.
V Kulturním domě v Černíkovicích se sešli 11. 11. 2016 důchodci
z Černíkovic, Domašína a Třebešova.
19

Přivítáním všech přítomných zahájila setkání paní starostka Zdenka
Jedlinská. Seniory pozdravil též starosta Třebešova, pan Jaroslav
Hovorka. Následoval kulturní program dětí z MŠ. Jejich „cirkusové
vystoupení“ všechny přítomné doslova nadchlo. Děti nám udělaly obrovskou
radost. Za náročnou přípravu, zhotovení kostýmů a všech pomůcek, patří
velké poděkování paní učitelce Dis. Olze Klárové a paní učitelce Rozumové.
Potěšily i milé dárečky od dětí. Děkujeme. Hrou na bicí překvapil žák 3.
třídy Míša Kaiser. Má jistě talent.
Velmi zajímavou část programu připravil pan Locker. Profesionálním
způsobem zachycuje veškeré akce v Černíkovicích, Domašíně a Třebešově.
Viděli jsme „SUPER KINO“. Děkujeme.
Potěšil nás výborný oběd, zákusky, koláče, finanční příspěvek od
obecního úřadu i vhodný dárek – kalendář na rok 2017. Za dopravu
děkujeme panu Handovi a panu Vrbovi.
Po obědě nás čekalo příjemné překvapení. Přijela nám zahrát známá
a oblíbená hudební skupina „COMBI“. Senioři si rádi poslechli pěkné
písničky, mnozí si zazpívali i zatančili.
Ještě jednou za vše děkujeme a těšíme se na další setkání v roce 2017.
Za spokojené seniory
Mgr. Jana Hovorková

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1966
Různé
Veřejná obecní knihovna půjčila v roce 1966 260 knih 43 čtenářům, 9
dospělých si vypůjčilo 196 knih, 34 dětí přečetlo 64 knih.
Dne 25. listopadu 1966 se vznítila v odpoledních hodinách hlídací bouda u
kačení farmy u rybníka. Příčinou byla špatná izolace u komína od kamen. Požárníci
oheň brzy uhasili.
Dne 5. prosince 1966 byla otevřena nová samoobslužná prodejna Jednoty. Byla
postavena svépomocí za spolupráce stavební skupiny místního JZD. Na výstavbě
prodejny bylo odpracováno místními občany 1480 brigádických hodin. Pozemek byl
odkoupen od p. Františka Dyntery. Vedoucím prodejny byl p. Jaroslav Handa,
prodavačky paní Handová a slečna Božena Šitinová. Zboží bylo nejen potraviny, ale i
část drogerie, elektro a podobné menší věci. Prodávalo se zde i maso volné nebo
balené a různé druhy uzenin. Tytéž druhy se prodávají i v současné době.
Z hospodaření JZD jsou v kronice dost podrobně uváděny údaje o pěstování
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obilovin, okopanin, o stavu hospodářského zvířectva, o živočišné výrobě a o výrobě a
hospodaření v zahradě a v sadech. Ještě stojí za zmínku o kulturní činnosti JZD.
Během roku 1966 bylo uskutečněno několik pěkných zájezdů: byly navštíveny
Liberecké výstavní trhy, brněnský veletrh, cirkus Humberto v Hradci Králové, lední
revue v Praze a dvoudenní zájezd do Jeseníků.
Plesy a zábavy
Plesy byly jen tři. V lednu místní JZD se dvěma hudbami, dále v únoru
Požárníci z celého okrsku č. 8, kde hrály také dvě hudby a v březnu ples sportovců
Sokola. Zde hrála jedna hudba, účast byla velmi dobrá.
Další tancování byla estráda s tancem, kterou pořádali zahrádkáři z Rychnova
nad Kněžnou. Účast byla slušná. Pouťovou zábavu pořádala Osvětová beseda s
hudbou p. Štencla z Rychnova. Ale asi vzhledem k deštivému počasí byla návštěva
slabší.
V květnu ČSM pořádal zábavu nazvanou jarní vínek s hudbou z Častolovic.
Návštěva byla opět dobrá.
V září zahráli muzikanti p. Vlčka na Posvícenské zábavě. V říjnu už tradičně
patřil termín na Vinobraní Požárníkům. K tanci hrála hudba Stavostroje z N. Města.
Hasiči si sami pod jevištěm zřídili útulný vinný sklípek a ve své režii čepovali víno,
které si přivezli z Moravy v sudech. Bylo ho asi 400 litrů a všechno se vypilo.
V únoru ČSM pořádal na ukončení masopustu Ostatkový průvod s taneční
zábavou. Průvod šel po Černíkovicích, pak k Třebešovu a Domašínu. Jeden vůz
tažený koňmi, na něm sedělo 9 hudebníků, dále pak dva kočáry obsazené různými
maškarami, kovbojové, cikánky, šaškové apod. Koho potkali na cestě, dali se s ním
do řeči a při tom jej pomazali sazemi s olejem. Po vesnicích dostali k posílení
nějakou výslužku, nebo častěji napití a pak si nepočínali vždy pěkně. Večer pak byla
v Jednotě u Kadleců taneční zábava.
Počasí
První část roku od ledna do července se střídaly deštivé i nedeštivé dny, sněhu
u nás bylo málo, teploty se střídaly od minus k plus, čili počasí nijak pěkné.
Ve druhé části roku od srpna do konce října byly dny velice pěkné a hodně
teplé. Teplota vystoupila až na 34°C ještě na konci října.
Od listopadu do konce roku bylo počasí teplotně normální na tuto dobu. První
mráz se objevil až v listopadu a to rázem na minus osm stupňů. Sněhu bylo opět
málo. Na druhý vánoční svátek napadlo až 15 cm, ale konec roku opět pršelo a sníh
skoro zmizel.
Tak takový byl rok 1966.
Z kroniky vypsal B. Augustin

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
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ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod

24.12.

MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695

25.12.

MUDr. Pokorná Věra

Jana Pitry 448, Opočno 494 667 628

26.12.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209 , Častolovice 494 322 706

31.12.

MUDr. Ptačovská Eva

Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí 603 933 466

01.01.

MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205

07.01.

MUDr. Pokorná Jaroslava

poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 697

08.01.

MUDr. Stejskalová Věra

zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263

14.01.

MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 031

15.01.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515 , Opočno 777 667 353

21.01.

MUDr. Šmídová Alena

poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550

22.01.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

28.01.

MUDr. Tancurinová Jana

Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk 736 419 151

29.01.

MUDr. Tomanová Libuše

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 542 102

04.02.

MDDr. Tomáš Jan

Tyršova 515 , Opočno 777 667 353

05.02.

MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114

11.02.

MUDr. Veselská Renata

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 781

12.02.

MDDr. Vodová Jana

poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114

18.02.

MUDr. Zdeňka Jiří

Kvasinská 129 , Solnice 494 596 732

19.02.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí 721 460 150

25.02.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí 494 323 152

26.02.

MUDr. Benešová Růžena

Tyršova 461, Dobruška 494 622 040

04.03.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828 , Týniště nad Orlicí 494 371 088

05.03.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417

11.03.

MUDr. Domáňová Iva

poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694

12.03.

MDDr. Faltisová Kristýna

Záhumenská 445 , České Meziříčí 734 324 600

18.03.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955

19.03.

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225

25.03.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958

26.03.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou 494 532 330
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