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Z p r a v o d a j  O b e c n í h o  ú ř a d u  S e m e c h n i c e

S E M E C H Ň Á K
Sledujte naše aktivity na https://facebook.com/obecsemechnice.cz/ a zapojte se také.

Vážení spoluobčané,
i když se nám letošní zima poněkud 

protáhla, jaro je tu! Pro mě je to nej-
krásnější roční období. Období, kdy se 
příroda probouzí k životu po dlouhém 
zimním spánku, první kvítka na zahra-
dě, rodící se mláďata, rašící pupeny 
stromů. To vše můžeme pozorovat 
při toulkách přírodou v našem okolí. 
A protože se blíží svátky velikonoční, 
vydáváme první letošní číslo zpravo-
daje. Z důvodu pandemické situace 
se v něm tentokráte nedočtete o kul-
turních a sportovních akcích, které se 
pravidelně konají. Nevíme, kdy toto 
smutné období skončí, o tom však bu-
dete včas informováni. 

V tomto čísle zpravodaje si pře-
čtete společenskou rubriku, tu kterou 
jsme opomněli uvést ve vánočním čís-
le, za což se omlouváme.

Mnozí si jistě všimli dřevěných 
kolíků natřených červenou barvou  
a umístěných po okrajích obce. Jedná 
se o vytyčení hranic pozemků vlast-

níků, kteří budou s nimi seznámeni  
v rámci pozemkových úprav. Až nám 
to současná situace dovolí, budou 
všichni vlastníci extravilánu obce po-
zváni na zahajovací setkání, kde jim 
budou podány patřičné informace. 
Kolíky proto nechte na svém místě.

Tak, jak jsem avizoval v minulém 
zpravodaji, bylo provedeno napojení 
nové zástavby na Římanském kopci. 
Zemní kabel umístila odborná firma 
do pozemku a do chodníku, proto bylo 
možné odstranit dva sloupy vrchního 
vedení. Došlo však ke zkratu nového 
kabelu, proto byla část obce několi-
krát bez přívodu elektrického proudu. 
Za tuto nepředvídatelnou událost se 
všem odběratelům omlouváme. 

Územní souhlas je vydán na další 
část nového vedení ČEZu směrem ke 
kapli, kde bude též odstraněno vrchní 
vedení nízkého napětí a též uloženo 
do země. Zde dojde také k úpravám 
veřejného osvětlení včetně nového 
nasvětlení kaple. 

V měsíci květnu zahájí firma pana 
Štěpána z Přepych vyměnu střechy 
místní kaple, na což jsme získali půl-

milionovou dotaci. Na opravu fasády, 
vnitřních prostor a okolí máme požádá-
no o přidělení financí z Programu obno-
vy venkova Královéhradeckého kraje.  
O další finanční prostředky žádáme 
Ministerstvo pro místní rozvoj na 
opravy místních komunikací a opra-
vu mostu za pomníkem padlých. Zde 
se ukázala špatná kvalita mostní kon-
strukce, kterou se již nevyplatí opra-
vovat, ale je nutné ji kompletně vymě-
nit. Vzhledem k finanční náročnosti 
však pouze s pomocí dotace od státu. 

Ministerstvo zemědělství jsme po-
žádali o finanční příspěvek na opravu 
křížků v katastru obce. V jarních mě-
sících dojde k opravám na hřbitově  
a u kaple.

Z tohoto přehledu vidíte, že máme 
naplánovaných akcí pro letošní rok 
hodně. Vše bude však záležet na přidě-
lených dotacích. Obec i přes avizované 
pandemické propady rozpočtu má na 
zmiňované projekty dost finančních 
prostředků na jejich dofinancování.

Přeji Vám krásné slunečné jarní 
dny s veselou myslí.        

                            Zdeněk Bendzo

Slovo starosty
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Usnesení č. 1/2021
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

- žádost o individuální dotaci společnosti Kultura Rychnov nad  
  Kněžnou, s. r. o., Panská 79, Rychnov nad Kněžnou ve výši 3 000,- Kč; 
- podporu pojízdné prodejny MARTA spol. s r. o. na rok 2021 ve výši  
  10 000,- Kč;
- žádost o finanční příspěvek na provoz pečovatelské služby a Penzionu 
  Bella Agentury domácí péče, České Meziříčí v roce 2021 ve výši  
  5 000 Kč;
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2019356/ 
  VB/1, Semechnice, 12RD, p. č. 677 – kNN s ČEZ Distribuce, a. s.;
- zahájení poptávkového řízení na opravu křížků;
- odkup pozemku p. č. 1148/38 o celkové výměře 56 m2 za kupní  
  cenu 25 Kč/m2; 
- dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s Marius Pedersen  
  a. s.;
- žádost o uplatnění slevy z poplatku za ukládání odpadu s ODPADY  
  s. r. o. Solnice a pověřuje starostu jejím podpisem; 

Neschvaluje:

- žádost o příspěvek na činnost Domova pro seniory Jitřenka v Opočně;

Bere na vědomí:

- usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce; 
- členy inventarizační komise jsou Ing. Dana Kučerová,  
  Michaela Vaňková, Eva Tláskalová;
- rozpočtové opatření č. 8;
- rozpočtové opatření č. 1;
- podané žádosti o dotaci;

Pověřuje starostu:

- podpisem veřejnoprávní smlouvy s Kultura Rychnov nad Kněžnou,  
   s. r. o.;
- podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ 
  Distribuce, a. s.;
- podpisem kupní smlouvy týkající se odkupu pozemku p. č. 1148/38;
- podpisem dohody o výběru poplatků a předávání dokladů  
  s Marius Pedersen a. s.; 
- podpisem žádosti o uplatnění slevy z poplatku za ukládání odpadu  
  s ODPADY s. r. o. Solnice;

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

17.  2.  2021

BIOODPAD

S narůstajícím množstvím bioodpadu 
v kontejneru žádáme občany, aby se 
při úklidu většího objemu obrátili na 
obecní úřad. Bude jim přistaven vlek  

a odvezen zdarma. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V pondělí 26. 4. 2021
bude možné na parkoviště  

u obecního úřadu odložit nebezpečný 
odpad. Jedná se zejména  

o autobaterie, léky, barvy, ledničky, 
televize, zářivky a podobně.  
Pozor, pneumatiky nikoliv!!  
Tento odpad bude odvezen  

v úterý 27. 4. 2021 ráno.
V Podchlumí je možno odpad 

soustředit na místě  
bývalého kontejneru.

VELKOOBJEMOVÝ 
ODPAD

V pátek 30. 4. 2021 bude přistaven 
kontejner na velkoobjemový odpad 
(starý nábytek, podlahové krytiny, 

hadry a pod.) na parkoviště u obecního 
úřadu a druhý kontejner bude  

u Trejtnarových čp. 44. Pro místní část 
Podchlumí bude přistaven  

vlek u místa tříděného odpadu. 
V pondělí 3. 5. 2021 pak bude odpad 

odvezen.

MOBILNÍ POŠTA

S lítostí oznamujeme, že nám bylo 
sděleno vedením České pošty, s. p., že 

k nám již nebude zajíždět jejich mobilní 
automobil, který byl v naší obci 

poměrně hojně využívaný. Současné 
2 automobily, které v rámci České 

republiky Česká pošta vlastní, budou 
přesunuty do jiných krajů. Až si tam 

občané také zvyknou, opět Česká pošta 
přestane tuto službu tak jako u nás 

poskytovat. Proto přejeme zákazníkům 
České pošty spokojenost do dalšího 

období.

SČÍTÁNÍ LIDU

Podle posledních oficiálních informací online sčítání bude probíhat až do 11. 5. 2021. 
Papírová forma začne 17. 4. 2021 a bude trvat rovněž do 11. 5. 2021.
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PALEC DOLŮ

Majitelé psů – při procházkách po obecních chodnících a veřejných 
komunikacích jste si jistě povšimli značného znečištění psími  

exkrementy. Proto upozorňujeme majitelé na povinnost po svých 
mazlíčcích uklízet. Neznamená to, že když zaplatíte za psa poplatek, 

že se o toto nemusíte starat.  
Všem zodpovědných patří velké díky. 

Usnesení č. 2/2021
Zastupitelstvo obce Semechnice

Schvaluje:

- zahájení zakázky malého rozsahu na dodávku dopravního automobilu;
- výběr dodavatele oprav křížků p. Petra Tomáše, Restaurátorské  
   a pozlacovačské práce, se sídlem Zborovská 213, 549 01 Nové Město 
   nad Metují s nabídkovou cenou 120 000 Kč včetně DPH;
- vypsání zakázky malého rozsahu na opravu chodníku;

Bere na vědomí:

-  usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce; 
-  rozpočtové opatření č. 2;

Pověřuje starostu:

- podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem oprav křížků;
- zajištěním návrhu opravy chodníku u autobusové zastávky  
  u zvonice;  

Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce ze  dne

24.  3.  2021

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ  
JARO – LÉTO 2021 

    ?

Za současné situace jsme se rozhodli 
Kulturní kalendář na následující obdo-
bí neuvádět. Jakmile se začnou pod-
mínky rozvolňovat, budeme se snažit 
naše tradiční akce zajistit a včas Vás  

o jejich konání informovat.

Společenská 
kronika

ZEMŘELÍ 2020

Rejchrt Václav, č.p. 117                  
Koblížková Eva,  č.p. 1, Podchlumí              

Hejzlarová Jiřina, č.p. 80                

ODSTĚHOVANÍ 2020

Svobodová Veronika
Paulík Dominik

Paulík Petr
Paulíková Olga

Lelek Filip
Abel Jan

Abelová Kateřina
Papš Andrea

Papšová Eliška
Navrátilovy Lenka, Monika, Pavlína

Florián Tadeáš
Floriánová Kateřina

NOVOROZEŇATA 2020

Petruželka Andělka, 9 .1. 2020, č.p. 45
Slatinský Mikuláš, 13. 6. 2020, č.p. 125
Hoffinger Jaroslav, 27. 8. 2020, č.p. 179

Šauer Jan, 25. 9. 2020, č.p. 37
Lelek Matyáš, 22. 10. 2020, č.p. 73

Štefanides Nathalie, 6. 11. 2020,  č.p. 129
Škrob Antonín 11. 12. 2020, č.p. 129

PŘISTĚHOVANÍ 2020

Aubrechtová Soňa, č.p. 150
Bohuslav Aleš, č.p. 183

Bohuslavová Sofie, č.p. 183
Čeřovská Markéta, č.p. 129
Hoffinger Jaroslav, č.p. 179

Horák Michael, č.p. 183
Kafka Dominik, č.p. 183
Kafková Petra, č.p. 183
Majerová Marie, č.p. 54
Novotná Věra, č.p. 179

Šrůt David, č.p. 129

?
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Tak si alespoň připomeňme pár fo-
tografiemi tradiční masopustní průvod 
z minulých let, který se koná pravidel-
ně již od roku 2009. Rej masek, písnič-
ky, básničky a tanec, vše za doprovodu 
dechové hudby Valánečky. Postupem 
let byly doplněny ještě scénky. Před-
vedli jsme zabíjačku a rozdali jitrnice. 
Desátý masopust byl zpestřen „sva-
tebním obřadem“. Další rok měl téma 
„zvýšení populace v obci“, kdy hlavní 
postavou byl „obecní mazel“. Minulý 
rok jsme postavili mlýn a přemleli „sta-
rou bábu na mladou“. Vše vtipnými rý-
movačkami doprovodila v roli  „Laufra“ 
paní Eva Rathouská, která je hlavní au-
torkou těchto taškařic a na  každý rok 
se snaží vymyslet něco nového.

     Miroslava Černíková

Masopust

Vzpomínka na tradiční akce v Semechnicích

Na dlouhou dobu poslední akcí z našeho bohatého kalendáře byla na podzim „Drakiáda“.
Přednášku s Jawou na cestách jsme museli zrušit již třikrát. Neuskutečnil se „Vánoční koncert v kapli“,  

silvestrovský pochod a tato situace pokračuje bohužel i letos.  
V kalendáři škrtáme jeden termín za druhým.
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Co myslíte, kolik lidí si čte zamyšle-
ní kulturní komise? Snad jen pár...

Tak už tu máme jaro, meteorolo-
gické, astrologické a snad i opravdové, 
a protože jaro bývá označováno jako 
začátek, můžeme se těšit, že se věci 
začnou zlepšovat. 

Prošli jste se po katastru obce, abys-
te si užili první jarní kytky? Máme vel-

ké štěstí, že od Kruhovky do Podchlumí 
to vydá na docela pěknou procházku. 
Pravda, většinou trochu blátivou, ale 
na báječně čerstvém vzduchu!  

S radostí očekávejme Velikonoce. 
Zasejte si osení, ať máte kam posadit 
velikonoční králíky, a kuřátka a užívejte 
si jarní sluníčko (i když vitamínu D nám 
tyhle slaboučké paprsky ještě moc 

nepřinesou). Nakoukněte přes plot  
k sousedům a pozdravte se s nimi, za-
volejte kamarádům a známým a po-
přejte jim, ať se mají dobře. 

Těšte se, možná ne hned, ale snad 
už brzy se potkáme a společně pobaví-
me v naší obci.    

              Dana Kučerová

Zamyšlení

Velmi oblíbený mezi dětmi místní-
mi i z blízkého okolí je karneval, který 
pořádáme od otevření sportovního 
klubu každý rok, takže již 16 let. Z ar-
chivu opět vybíráme pár snímků. Po-
suďte sami, kolik dětí se zde vystřídalo 
a jak nám vyrostly.

Dětský karneval

Bohužel, můžeme předpokládat, 
že se čarodějnický rej letos konat ne-
bude. Pojďte však zkusit vyrobit si 
svoji ČARODĚJNICI – malou, velkou, 
usměvavou, bezzubou, …. prostě je-
nom takovou, jakou chcete vy sami.   
V termínu od 28. 4. do 30. 4. 2021 svo-
ji čarodějnici umístěte poblíž obecního 
úřadu, třeba ji posaďte na lavičku, nebo 
zavěste na stromky, které zkrášlují obec 
od obecního úřadu až po kapličku.  
Označte svoji čarodějnici jménem 
a bydlištěm, případně její fotku za-
šlete na semechnice@semechnice.
cz a pojďte se zapojit do SOUTĚŽE  
o tu NEJ čarodějnici. Výherce čeká 
milá odměna!

Vyrobit si čarodějnici, 
to je přece zábava!
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Z obecní kroniky

HOSTINCE V SEMECHNICÍCH A PODCHLUMÍ
Stará vesnická hospoda byla symbolem 

každé i té malé vesničky. Styčný bod, kde 
se mnohdy odehrávaly důležité události 
obce. Místo, kde se setkávali sousedé, kte-
ří neměli tolik možností komunikace, jako 
mají lidé dnes, a kde se proto semlelo páté 
přes deváté.

Podle dostupných kronik byl patrně 
jeden z nejstarších hostinců v naší obci 
Maryškův hostinec. Stál na místě, kde je 
dnešní autobusová zastávka proti kapli. 
Byla to dřevěná budova, do které se při-
ženil hostinský Adolf Maryška roku 1898. 
Vzal si vdovu po Josefu Martinkovi, ma-
jiteli hostince a svém předchůdci. Adolf 
Maryška zde provozoval i obchod, který 
pak pro špatnou prosperitu zrušil. V tom-

to hostinci bylo i první divadelní jeviště 

zakoupené z výnosů pěveckého sboru  
v r. 1885. V roce 1894 bylo jeviště oprave-
no a přestěhováno do nově postaveného 
sálu hostince Jana Rathouského.

Rathouského hostinec byl v č.p. 64 
(dnes Kletečkovi). Tento domek původně 
patřil židovi Gotlibovi, který zde měl hos-
podu s „kvelbem“ (obchodem). Domek 
odkoupila rodina Rathouských a jejich syn 
Jan Rathouský hostinec přestavěl, zved-
nul o jedno poschodí, kde byl zřízen sál. 
V hostinci u Rathouských byla založena  
v r. 1897 Hospodářsko-čtenářská beseda. 
Její činností bylo společné čtení novin 
při sousedských schůzkách. Četli Národní 
listy. Noviny objednávali a platili z dobro-
volných příspěvků. Beseda organizovala  
i další kulturní akce. Postupně si získala 

přízeň celé vesnice a z výtěžků této čin-
nosti pořídila veřejnou knihovnu čítající 
na 600 cenných knih.

V roce 1885 byl v tomto hostinci za-
ložen Sbor dobrovolných hasičů. V témže 
roce i smíšený pěvecký sbor za řízení uči-
tele Františka Holance. V době první re-
publiky v roce 1928 koupil hostinec Josef 
Machač, a proto pamětníci dům znají jako 
Machačovu hospodu.

V č.p. 57 byl další semechnický hosti-
nec, který pamětníci znají jako Všetečkův. 
Majitel Jan Všetečka hostinec koupil od 
Ferdinanda Zohorny v roce 1894 a vlast-
nil jej do roku 1932. V tomto roce koupil 
hostinec synovec Jana Všetečky Vojtěch. 
U hostince byl také obchod. V prostorném 
sále bylo r. 1932 zřízeno jeviště, přísálí  
a v sále položeny parkety. V roce 1933 
tu odehrál místní divadelní spolek první 
představení Hoši z první legie. 

Nesmíme zapomenout také na 
Podchlumí. Tam byla v č.p. 11 Burianova 
hospoda. Majitelem hospody byl od roku 
1868 Josef Jost. V roce 1870 koupila hos-
podu rodina Havlasova. Zastavovali se zde 
výletníci z okolí na partii kulečníku, skle-
nici piva nebo svačinu. V roce 1886 koupil 
hospodu František Burian. Až do jeho smr-
ti po druhé světové válce se zde prodáva-
ly cigarety a pivo. A jak je to s vesnickými 
hospůdkami dnes? Na tuto otázku si raději 
odpovězte každý sám.

                               Stanislava Tláskalová

Pozn.: Pozorný čtenář – pamětník semech-
nické školy mě upozornil na nepřesnost, které 
jsem se dopustila v minulém čísle zpravodaje. 
Děkuji za připomínku, omlouvám se čtenářům  
a uvádím tedy na pravou míru, že semechnická 
škola nebyla jednotřídní od roku 1949, ale až 
později, tj. od počátku 60. let.                         S. T.

Obecní knihovna
Dobrý den, milí čtenáři.

Dovolte, abych se Vám představila. Mé 
jméno je Michaela Peřinová a od začátku 
roku jsem po paní Doubkové převzala 
vedení místní knihovny. Výpůjční doba  
se nezměnila, takže od dubna se budeme  
vídat ve známém čase od 17 do 19 ho-
din. První dubnové výpujční pondělí bude  
12. dubna, tak se přijďte podívat, vyberou 
si tu čtenáři všech věkových kategorií, jis-
tě i maminky najdou něco pro dětičky na 
dobrou noc ☺.

Do knižního fondu přibudou nové titu-
ly, namátkou můžu jmenovat světový best-

seller od známé autorky Jojo Moyesové 
Jako hvězdy v temné noci. Pro dobrodruž-
né čtenáře tu bude kniha od Julie Clarko-
vé Poslední let. Pro milovníky detektivek 
a právnických zápletek tu bude k dispozici 
nový román Johna Grishama Ochránci.  
Těšit se můžou i milovnice a milovní-
ci historických románů, pro které tu 
budeme mít knížky Kniha ztracených 
přátel a Než jsme byly tvoje od autor-
ky Lisy Wingate. Na své si jistě přijdou  
i romantici, pro které tu bude kniha Ži-
vot ve dvou od Nicholase Sparkse. Od 
stejného autora je i další novinka Ve 
tvých očích. Od tohoto autora jistě mnozí  

z vás znají knihu Zápisník jedné lásky.  
A budou tu i další novinky ☺.

Pokud si nevyberete z knih, které 
máme v našem fondu, jistě si vyberete 
z knih, které si půjčujeme z opočenské 
knihovny. Tyto knihy průběžně obměňu-
jeme, takže je určitě z čeho vybírat. Další 
výměnu knih plánuji právě na duben, tak 
se stavte zjistit, co tu máme nového.

Chtěla bych poděkovat stávají-
cím čtenářkám a čtenářům za přízeň  
a budu doufat, že se najdou i noví čtenáři, 
kteří rozšíří řady těch stávajících. Budu se 
na vás těšit každé pondělí.

            Michaela Peřinová
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Ze sportu

Sbor dobrovolných hasičů
Loňský rok bohužel nelze považovat 

za rok plný soutěží a s tím spojených akti-
vit SDH. Tradičně se sbor zapojuje do okr-
skové soutěže, ale loni vinou pandemie ne-
mohl soutěžit.  Snaha o to, že nesmí usnout 
na vavřínech, však byla. 

V rámci dotace od Královéhradec-
kého kraje hasiči obdrželi 50 tis. Kč, ze 
kterých pořídili sportovní hadice, základ-
nu pro požární sport a sportovní rozvaděč 
vody. Obec zpracovala žádost o dotaci 
na dopravní automobil a výsledek vy-
padá více než nadějně, jelikož bude za-

hajováno výběrové řízení na dodavatele 
dopravního automobilu, který by měl být 
nejdéle ke konci letošního roku dodán. 
Další žádost o dotaci byla v letošním roce 
podána opět na Královéhradecký kraj,  
a to na částku 44 tis. Kč, ze kterých bude 
pořizován 2x terč nástřikový se světlenou 
signalizací 10 litrů a laminátová požární 
nádrž.

Tak věřme, že letošní rok nebude ro-
kem plonkovým a hasičské soutěže se opět 
rozběhnou.

           Michaela Vaňková

KILÁČKY KOLEM SEMECHNIC 
 

Připravujeme pro vás turistické trasy vedoucí kolem Semechnic, které budou postupně uveřejňovány  
v termínu květen – červen 2021 na webu www.semechnice.cz a facebooku @obecsemechnice, kde se rovněž dozvíte  

bližší informace. Už teď je jasné, že se bude soutěžit.  
Zapojte se do Kiláčků kolem Semechnic, relaxační procházka osvěží tělo i mysl!

Po vánocích na blátě a vlažném lednu jsme se v únoru konečně dočkali zimy. Nasněžilo, takže jsme mohli  
nazout běžky, děti si sněhu užívaly na pekáčích nebo na saních.  Kopec na hřišti k tomu byl ideální.

Mrazivé počasí umožnilo udělat na hřišti zase po letech led, i když jen na necelé dva týdny.  
V situaci, kdy jsou všechna vnitřní sportoviště uzavřena, se na ledě vystřídalo hodně dětí i dospělých.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Marcelu Krausovi, našemu kamarádovi z Hradce Králové – Roudničky, který nám 
pomáhá již řadu let s vydáváním tohoto časopisu, stále se zajímá o dění v naší obci a snaží se o její zviditelnění i v rámci kraje. 

Čtenáři Rychnovského deníku si určitě všimli několika článků o naší obci i fotografií z našich akcí.  
Najdete je webu Rychnovského deníku (https://rychnovsky.denik.cz/ ) v rubrice Čtenář reportér: 

13. 2. 2021 Masopustní spolupráce Semechnic a Roudničky, 
23. 2. 2021 Maškarní plesy a karnevaly a 10. 3. 2021 Covidu zmar, maškarám zdar! 

Články byly uveřejněny i v Hradeckém deníku.
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Ctenár ská  s ou t e zˇ ˇ ˇˇ
Předškoláci, 1. třída, 2. třída – vyplň 

tajenku, vybarvi zvířátka a doruč (emai-
lem na starosta@semechnice.cz nebo 
osobně) na úřad. Budou vylosováni  
2 výherci, kteří dostanou odměnu. Text 
je uveden na listu v příloze tohoto čísla.

Pro starší děti – vybarvi, vypočítej 
a doruč (na starosta@semechnice.cz 
nebo osobně) na úřad. Budou vyloso-
váni 2 výherci, kteří dostanou odměnu. 
Text je opět uveden na listu v příloze. 

datum jméno lékaře                      adresa ordinace                              telefon
20.03. MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 697

21.03. MUDr. Pokorná Věra Jana Pitry 448, Opočno 494 667 628

27.03. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209 , Častolovice 494 322 706

28.03. MDDr. Učňová Petra Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk 721 200 244

02.04. MUDr. Salamin Akram Kvasinská 129 , Solnice 602 152 873

03.04. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695

04.04. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí 494 371 031

05.04. MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí 494 323 152

10.04. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

11.04. MUDr. Tancurinová Jana Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk 736 419 151

17.04. MDDr. Učňová Petra Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk 721 200 244

18.04. MUDr. Valešová Pavla poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114

24.04. MUDr. Veselská Renata poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí 494 371 781

25.04. MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí 721 460 150

01.05. MDDr. Andělová Jana Jana Pitry 448, Opočno 731 980 112

02.05. MUDr. Bahník František Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí 494 323 152

08.05. MUDr. Beránek Jan Komenského 828 , Týniště nad Orlicí 494 371 088

09.05. MUDr. Bergmanová Dita Záhumenská 445 , České Meziříčí 734 324 600

15.05. MDDr. Borůvková Veronika poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114

16.05. MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694

22.05. MDDr. Motyčka Martin Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou 775 224 093

23.05. MDDr. Havlíček Ondřej Kvasiny 145 771 155 445

29.05. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou 494 532 330

30.05. MDDr. Chládek Tomáš Kvasiny 145 771 155 445

05.06. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169 , Vamberk 602 514 715

06.06. MUDr. Loukota Jan Komenského 127 , Opočno 494 621 665

12.06. MDDr. Machková Terezie Jana Pitry 448, Opočno 731 980 112

13.06. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696

19.06. MDDr. Matoušková Lucie Kvasinská 129 , Solnice 602 152 873

20.06. MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí 494 323 152

26.06. MDDr. Motyčka Martin Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou 775 224 093

27.06. MDDr. Paličková Zlata Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk 721 200 244

03.07. MDDr. Petrák Tomáš Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk 721 200 244

04.07. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou 494 534 841

05.07. MUDr. Podolská Jana poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí 494 371 783

06.07. MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 697

10.07. MUDr. Pokorná Věra Jana Pitry 448, Opočno 494 667 628

11.07. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209 , Častolovice 494 322 706

17.07. MDDr. Rýdlová Zuzana Tyršova 515 , Opočno 777 667 353

18.07. MUDr. Salamin Akram Kvasinská 129 , Solnice 602 152 873

24.07. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695

25.07. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí 494 371 031

31.07. MUDr. Světlík Filip Tyršova 515 , Opočno 777 667 353

01.08. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

MUDr. Tancurinová Jana Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
MDDr. Učňová Petra Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
MUDr. Valešová Pavla poliklinika, Pulická 99, Dobruška

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
MDDr. Andělová Jana Jana Pitry 448, Opočno
MUDr. Bahník František Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí

Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
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www.semechnice.cz, email: semechnice@semechnice.cz. Náklad 200 ks, zdarma do vašich  
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ZUBNÍ POHOTOVOST 
SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY, 8.00 – 13.00

HÁDANKY

Poznáte, kde se právě 
nacházíte? 

První, kdo odešle správnou  
odpověď k oběma uvedeným  
místům na tel. č. 602 106 616,  

obdrží drobnou pozornost.  


