


Vážení spoluob�ané,

 do rukou jste obdrželi další �íslo našeho zpravodaje. Je to první zpra-
vodaj v novém roce 2012. Jsou za námi váno�ní svátky i p�ivítání nové-
ho roku. Doufám, že jste si je užili a prožili podle svých p�edstav. Žijeme 
ve zvláštní dob� plné sp�chu, nervozity, honu za majetkem, strachu        
o budoucnost ale i zášt� a zloby. P�eji Vám všem, aby se Vám vše, to 
co jsem zmínil, vyhnulo. Abyste prožili klidný a p�íjemný rok plný spoko-
jenosti a s minimem starostí.

 Dovolte mi pop�át Vám do nového roku pevné zdraví, št�stí, spokoje-
nost, úsp�ch, klid ale i pevné nervy.

Ivan Ešpandr
starosta obce
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Obec zakoupila nový traktůrekObec zakoupila nový traktůrek

V naší škole se pořád něco dějeV naší škole se pořád něco děje
 Po zahájení nového 
školního roku se rozb�hly 
kroužky- aerobik, atletický, 
t�lovýchovný s � orbalem, 
po�íta�ový a také nábo-
ženství. Do všech kroužk� 
mohou d�ti chodit zdarma. 
Za�ali jsme také- jako kaž-
dý rok- sbírat kaštany a 
žaludy, aby m�la zv�� v kr-
melcích potravu na zimu. 
6. 10. jeli nejlepší žáci z           
5. ro�níku na okresní kolo 
dopravní sout�že do Rych-
nova n. Kn.
 Také jsme v tomto období uspo�ádali už tradi�ní p�espolní b�h pro všech-
ny naše žáky. Rozd�lili jsme je do jednotlivých kategorií, v nichž vyhráli            
Tomáš Kulhánek a Nela Prokopová, Lukáš Malina a Kristýna Thérová, Mar-
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tin Chocholouš a Lucie Andršová a mezi školkovými d�tmi, které také závo-
dily, vyhrál mezi staršími Mat�j Šíla a mezi nejmladšími Jan Moravec.
 Hned další den k nám p�ijeli herci z divadla v Hradci Králové s p�edstave-
ním O veverce Zrze�ce.
 Nezapomínáme ani na charitu, d�ti si mohou koupit hra�ky na hiporehabi-
litaci postižených d�tí pro organizaci CPK- CHRPA a i pro ob�anské sdruže-
ní ŽIVOT  D�TEM- naše pomoc sm��uje nemocnicím na d�ležité p�ístroje. 
 Také jsme op�t zorganizovali sb�r starého papíru jak pro naše žáky,               
tak pro širokou ve�ejnost.
 Za�átkem prosince za�al nácvik p�edtan�ení na náš školní ples, který 
se uskute�ní 4. 2. v místním zrekonstruovaném kulturním dom�. Srde�n� 
všechny zveme.
 5.12. prob�hla i naše tra-
di�ní �ertovská škola- všichni 
žáci, u�itelé i zam�stnanci se 
p�em�nili v �erty, Mikuláše a 
and�ly. Prošli jsme se po ves-
nici, zastavili se na obecním 
ú�ad�, v obchod� a u babi�ek 
a d�de�k� v DPS.
 Žáci 4. a 5. ro�níku jeli na 
exkurzi do hv�zdárny a když 
už byli v Hradci Králové, pro-
hlédli si Velké nám�stí s Bílou v�ží, Klicperovo divadlo a soutok Labe s Orlicí. 
 15. 12. se v prostorách školy uskute�nil již pon�kolikáté Den otev�ených 
dve�í, váno�ní jarmark a d�ti si p�ipravily živý Betlém na h�išti za školou, což 
se setkalo s velkým ohlasem. 

 20.12. �ekalo žáky milé 
p�ekvapení. Navštívili nás 
artisté z cirkusu Berou-
sek a bylo se opravdu na 
co dívat. Po vystoupení                       
artist� následovala drez�ra        
malých psík�, která uchvá-
tila všechny diváky.
 T�sn� p�ed Vánoci jsme 
si byli prohlédnout výstavu 
betlém� v kvasinském zám-
ku a vše jsme zakon�ili ma-
lou školní besídkou s p�e-
dáním drobných dárk�.
Mgr. Vladimíra Nováková
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Naše mateřská školaNaše mateřská škola
 V naší školce je stále živo. D�ti mají dostatek hra�ek, rády stav�jí hrady 
a domy z d�ev�ných a molitanových kostek. B�hem dne zpíváme, hrajeme 
na d�tské hudební nástroje, cvi�íme a tancujeme. Výtvarné práce zdobí t�í-
du, šatnu i ostatní prostory MŠ. Pochlubili jsme se rodi��m, co už jsme se 
nau�ili, p�ipravili jsme pro n� besídku, kde d�ti zazpívaly váno�ní koledy                   
a zarecitovaly básni�ky.

 Nedílnou sou�ástí naší �innosti je návšt�va divadelních p�edstavení hlav-
n� v Rychnov� nad Kn�žnou, kam jezdíme autobusem. Líbilo se nám p�ed-
stavení O veverce Zrze�ce i o V�elích medvídcích. Na svátek Martina d�ti 

tvarovaly kolá�e, které 
pak upekly naše paní 
kucha�ky a d�ti si na 
nich pochutnaly.  Na-
vštívil nás svatý Miku-
láš a andílek s velkým 
balí�kem dobrot pro 
každého, p�išli též dv� 
hodné �ertice, které za-
pomn�ly dát zlobivým 
d�tem uhlí. Bylo to asi 
proto, že zlobivé d�ti 
k nám do školky necho-
dí.

 Ve�ejnost proto srde�n� zveme na školní ples v únoru, kde budou mít též 
d�ti ze školky krásné vystoupení.                               Mgr. Adéla Sondejová
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Zhodnocení roku Zhodnocení roku 
Vážení spoluob�ané,

 ub�hl rok, co jste nám, zastupitel�m, projevili svou d�v�ru ve volbách. 
Proto mi dovolte shrnout a zhodnotit toto období.

 Za uplynulé období došlo ke spoust� zm�n. Velká zm�na nastala hned po 
volbách. Z p�edchozího zastupitelstva z�stali pouze �ty�i zastupitelé. Perso-
nální zm�ny se nevyhnuly ani obecnímu ú�adu i pracovní �et�. My všichni 
noví jsme se museli nau�it spoustu nových v�cí a neustále se budeme mu-
set u�it. Probíhá reforma státní správy a nároky kladené na obce se neustále 
zvyšují. Nebyl to rok jednoduchý, ale zvládli jsme ho, i když to n�kdy zask�í-
palo. Na za�átku jsme si stanovili cíle a projekty, které jsme cht�li realizovat. 
N�které jsme zrealizovali, n�které �áste�n� a n�které odložili na tento rok. 
Nejprve jsme se zam��ili na dokon�ení projekt� zapo�atých našimi p�ed-
ch�dci. Jednalo se p�edevším o rekonstrukci prodejny potravin, zm�nu sy-
tému likvidace odpad� a kone�né vypo�ádání dotace na kanalizaci. Nová 
prodejna funguje, p�ipomínky ob�an� k jejímu provozu �ešíme s nájemcem. 
Po�áte�ní problémy se svozem odpad� i vybíráním poplatku za jeho svoz 
jsme vy�ešili a m�žeme �íci, že systém je stabilizovaný. Nejt�žším úkolem, 
který jsme „zd�dili“, bylo kone�né vypo�ádání dotace na po�ízení kanalizace 
v lokalitách sídlišt� Zámecká a ulice Ješt�tická. U obou akcí došlo v pr�-
b�hu jejich realizací ke zm�nám projekt�. M�nily se trasy, pro	 ly a délky 
kanaliza�ních stok. Tyto zm�ny nebyly projednány s poskytovatelem dotace. 
Orientovat se v procesu výstavby bylo velmi obtížné. Kone�ným výsledkem 
bylo zjišt�ní, že p�estože minulé vedení obce celou dotaci utratilo, byla vy-
budována jenom �ást délky kanaliza�ních stok. Tím obec nedodržela jedno 
z kritérií pro p�id�lení dotace a pravd�podobn� bude muset �ást devíti mili-
onové dotace vrátit. Jak vše dopadne, bude jasné po skon�ení práv� probí-
hající kontroly 	 nan�ního ú�adu. O kone�ném výsledku kontroly, rozhodnutí 
	 nan�ního ú�adu a dalších našich krocích Vás budeme informovat.

 St�žejním projektem, z plánovaných akcí lo
ského roku, bylo z�ízení ma-
te�ské školy, pro kterou jsme p�estav�li prostory školní družiny. Každý, kdo 
ji navštívil, mi jist� potvrdí, že je to školka sice malá, ale krásná. Aby si naše 
malé d�ti m�ly kde hrát, prob�hly terénní úpravy školní zahrady a bylo vy-
budováno pískovišt� a houpa�ka. Soub�žn� s p�estavbou probíhala opravy 
školy, odstran�ní vlhkosti v jedné z t�íd a oprava p�ístupového schodišt�         
s chodníkem. Velký podíl na t�chto pracích, p�edevším na provedení úprav 
okolo školy, mají naši obecní zam�stnanci v �ele s panem Šílou, za což jim 
ješt� jednou d�kuji. 
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 V pr�b�hu roku jsme se zam��ili na vylepšení vzhledu obce. Upravili �erné 
skládky, pravideln� udržovali travnaté plochy a zele
. Nechali jsme opra-
vit výmoly na místních komunikacích. Provedli první �ást protipovod
ových 
opat�ení proti p�ívalovým deš��m.  Zapo�ali jsme s opravou domu s pe�ova-
telskou službou. Ve spolupráci s Císa�skou studánkou jsme dokon�ili opravu 
kanalizace u pošty a provedli opravu kanalizace u okál�.

 V druhé �ásti roku jsme se pustili do první etapy opravy kulturního domu. 
Provedli jsme nejnutn�jší opravy pot�ebné pro vytvo�ení d�stojného prost�e-
dí. Vym�nili jsme okna na sále, renovovali parkety, po�ídili nový barový pult, 
opravili p�ípravnu jídel a toalety. Celý kulturní d�m vymalovali a d�kladn� 
uklidili. Jak se nám to povedlo, jste m�li možnost zhodnotit 21. prosince 
p�i p�íležitosti znovuotev�ení na koncertu dechovky Valanka. Další možností 
podívat se do kulturního domu byl v sobotu 14. ledna Obecní ples. Velkou 
�ást prací provedli op�t naši zam�stnanci, p�edevším pan Šíla. Velký podíl 
na v�asném dokon�ení opravy má i pan Novotný, který p�evzal nad akcí pa-
tronát. Ješt� jednou jim i všem ostatním, kte�í p�i oprav� a úklidu kulturního 
domu pomohli, touto cestou d�kuji.

 Zbývající plánované investi�ní akce, výstavba chodníku a v�tší opravy 
místních komunikací jsme odložili na letošní rok.  D�vodem byla již zmi
ova-
ná hrozba vracení dotace a také pot�eba více �asu na p�ípravu projektových 
dokumentací pro stavební povolení. V letošním roce nic nebrání tyto akce 
realizovat s použitím uspo�ených 	 nan�ních prost�edk� z minulého roku.
V letošním roce se chceme zam��it na dokon�ení jmenovaných akcí a také 
na p�ípravu akcí nových. P�íprava investi�ních akcí je náro�ná p�edevším 
�asov�. Je dobré, když má obec 	 nan�ní prost�edky na realizaci investi�ních 
akcí, ale musí je mít i p�ipravené a to nám tu chyb�lo.

 Koncem roku se nám poda�ilo dokon�it n�kolikaleté úsilí, schválit územní 
plán. Jeho p�ijetí je základem pro další rozvoj obce.

 Jak jsem se již zmínil, uplynulý rok nebyl jednoduchý. Bez spolupráce 
zastupitel�, obecních zam�stnanc� i dalších ob�an� by nebylo možné úkoly 
p�ed nás postavené splnit. Nemohu zde jmenovat všechny, ale neodpus-
tím si pár jmen lidí, kte�í mi pomohli nejvíce. Jsou to paní Alice Nováková              
a Hanka Janušová, d�v�ata z obecního ú�adu, páni Vladimír Šíla, Jaromír 
Novotný, Ladislav Bárta a oba Benešové, Ruda i Libor. Proto mi dovolte 
jmenovaným i všem ostatním ješt� jednou pod�kovat. V��ím, že naše spolu-
práce bude úsp�šn� pokra�ovat i v novém roce.
 Záv�rem mi dovolte ješt� jednou Vám pop�át vše nejlepší v novém roce.

Ivan Ešpandr, starosta obce
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Naši důchodciNaši důchodci
 O programu až po m�síc zá�í jsme referovali v minulém �ísle „Kvasinské-
ho zpravodaje“. Pon�vadž je kulturní d�m zatím v rekonstrukci, je nutné se 
uskrovnit. Podle plánu – 20. �íjna se uskute�nilo grilování ku�at. Protože tato 
akce bývá o�ekávaná pro p�íjemné posezení a popovídání s ostatními, bylo 
rozhodnuto uspo�ádat ji U Zlatého soudku. Je tam v�tší prostor pro po�et-
n�jší návšt�vu. 
 Plakátky, pozvánky, oznámení rozhlasem p�edcházely, aby se dop�edu 
v�d�lo, kolik zájemc� bude, vybíralo se p�edem. �lenové i ostatní zájemci 
se ohlásili a složili požadovanou �ástku. Na povánkách byl uveden i �as pro 
cestu autobusem. 
 Na zahájení promluvila k p�ítomným p�edsedkyn� p. Jaroslava Krucká. 
P�ivítala ú�astníky, krátce sd�lila, pro� posezení je práv� až na horním konci 
obce. Dále sd�lila, že nás o�ekává ješt� akce „setkání se starostou obce“ 
a p�edváno�ní koncert. Ale to až po umožn�ní v nov� otev�eném kulturním 
dom�. 
 Servírovaná ku�ata s chlebem a sladkokyselou okurkou chutnala výborn�, 
�epovalo se pivo na vlastní žádost. Zábava v sále nevázla. 
 O n�co pozd�ji se podávala káva nebo �aj a k tomu v�ne�ek. 
 Po šesté hodin� se za�ala sešlost rozcházet. Doufejme, že i další spole�-
né posezení bude tak hojn� navštíveno: ú�ast byla 76 osob. 
 20. prosince se uskute�nilo v restauraci U Zvone�ku tradi�ní setkání sta-
rosty s d�chodci.                                        Za výbor – Jaroslava Dittrichová.

Lyžaři před sezónouLyžaři před sezónou
 Skuhrovští lyža�i – b�žci, stejn� jako ostatní p�íznivni lyžování zatím mar-
n� �ekají na dobré sn�hové podmínky.
 Trochu sn�hu na trénování je na h�ebenech, ale to na kvalitní p�ípravu 
lyža�� nesta�í.
 A tak dorostenci první soust�ed�ní absolvovali již za�átkem listopadu na 
um�lém sn�hu v tunelu v n�meckém Oberhofu a n�kte�í odjeli za�átkem 
prosince do Itálie do st�ediska Santa Caterina Valfurva.
 Žactvo absolvovalo rovn�ž za�átkem prosince  týdenní soust�ed�ní na 
�erné ho�e v Krkonoších.
 Oddíl Ski Skuhrov po�ádal 30.12.2011 již 50. ro�ník ve�ejného závodu 
v b�hu na lyžích ORLICKÝ  POHÁR.
 Vrcholnou akcí sezóny je organizace Orlického maratonu. Závodu, který je 
za�azen do Ligy dálkových b�h� a je sou�ástí závod� SkiTour.



8

 Již 28. ro�ník tohoto masového závodu se uskute�ní o víkendu 4. a 5. 
února 2012.
 7. 3. 2012 je naplánován závod  žactva, který je sou�ástí závod� Hledá se 
nová K. Neumannová. A na záv�r sezóny je oddíl po�adatelem již tradi�ních 
závod� na posledním sn�hu, kde je 	 nále závod� Krajského poháru a záro-
ve
 jeho vyhlášení. Termín závodu je 18. 3. 2012.
 Krom� t�chto závod� které po�ádá oddíl Ski Skuhrov se závodníci ú�astní 
r�zných závod� tém�� každý víkend, n�kdy i po oba dva dny. 
 Pro žactvo je letos p�ipravena Zimní olympiáda d�tí, která se koná 29. 1. - 
3. 2. 2012  v Beskydech na Pustevnách . V��me, že i zde budou  skuhrovské 
barvy zastoupeny
 Podrobný rozpis závod� najdete na oddílových stránkách - www.ski-skuh-
rov.cz.
 P�ejeme všem milovník�m lyžování krásné váno�ní svátky, bohatou na-
dílku sn�hu a do nového roku hlavn� zdraví, spln�ní všech p�ání a našim 
sportovc�m dobré výsledky.                              

Za Ski Skuhrov. M. Šabatová

 Upozor
ujeme ob�any, že z d�vodu optimalizace svoz� 	 rma Marius             
Pedersen m�ní od nového roku den svozu v Kvasinách na pátek odpoledne.

leden:   6., 13., 20. a 27.
únor:   3., 10., 17. a 24.
b�ezen:   2., 9., 16., 23. a 30.
duben:   6., 13., 20. a 27.
kv�ten:   4. a 18.
�erven:   1., 15. a 29.

�ervenec: 13. a 27.
srpen:   10. a 24.
zá�í:     7. a 21.
�íjen:     5., 12., 19. a 26.
listopad:         2., 9., 16., 23. a 30.
prosinec:   7., 14., 21. a 28.

Datumy svoz� v roce 2012:

 P�ipomínáme ob�an�m povinnost, vyplývající z Obecn� závazné vyhlášky 
�. 2/2010, zaplatit poplatek za svoz odpadu do 31. 3. 2012. P�i zaplacení 
ob�ané obdrží samolepku, kterou si nalepí na popelnici. Od 1. 4. 2012 bude 
	 rma Marius Pedersen vyvážet pouze popelnice ozna�ené samolepkou.

POZOR !!!
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Svoz komunálního odpadu:  Kvasiny
Kalendá�ní rok:    2012
Svozový den:    pátek

M�SÍC SVOZ 
52 x

SVOZ 41x SVOZ 
26x

SVOZ 
13x

SVOZ 21x

leden 1,2,3,4 2 2,4,

únor 5,6,7,8 6 6,8, 6

b�ezen 9,10,11,12,13 10 10,12,

duben 14,15,16,17 14 14,16, 14

kv�ten KAŽDÝ 18,20, SUDÝ 18 18

�erven 22,24,26 22, 26 22,26 22

�ervenec TÝDEN 28,30, TÝDEN 30 30 30

srpen 32,34 34 34

zá�í 36,38 38 38 38

�íjen 40,41,42,43 42 40,42

listopad 44,45,46,47,48 46 44,46,48 46

prosinec 49,50,51,52 50 50,52

Poznámka: ob�ané - Kvasiny svozový plán pro celou obec
                      - podbarvená 41x !!!

svozový plán platí i pro obec Solnice !!!

Zpráva o činnosti TK Kvasiny v roce 2011Zpráva o činnosti TK Kvasiny v roce 2011
 Zimní halová sezóna je v plném proudu, a to je ten správný �as, aby se 
s odstupem �asu vyhodnotily výsledky uplynulého roku a zárove
 se už 
chystaly plány pro další období.

 Novinkou lo
ského roku se stalo založení „ B“ družstva dosp�lých. Tím 
narostl po�et družstev reprezentujících náš klub v krajských sout�žích na 
6. Do okresních mládežnických lig jsme zapojili družstva t�i a do regionál-
ních lig dosp�lých dv�. Celkov� odehrálo 45 kmenových a 3 hostující hrá�i 
b�hem dvou m�síc� 75 zápas� družstev (výsledky a tabulky všech sout�ží 
jsou k dispozici na www.teniskvasiny.cz  - družstva).
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 Mladí babytenisté, posíleni o dva hostující hrá�e z Kostelce odehráli pod ve-
dením J. Tobišky p�t zápas� a ve své skupin� krajského p�eboru obsadili ko-
ne�né 4. místo. I pro letošní rok po�ítáme s ú�astí malých d�tí v této sout�ži.

 Skv�le si vedli mladší žáci. V šesti zápasech zvít�zili a v p�edposledním 
zápase se s TC Hradec Králové utkali o první místo v KH p�eboru a tím i o 
postup do nejvyšší sout�že. I p�es porážku vyrovnali mladší žáci kone�ným 
2. místem nejlepší výsledek v této kategorii v historii kvasinského tenisu. 
Oporami týmu byli Denisa Dunaj�áková, Tereza Seidlová, Jakub Ponka, Ma-
touš Prokop a Mat�j Ehl.

 V kategorii staršího žactva se citeln� projevila absence chlapc� ro�ník� 
97 a 98. Mistráky tak byli nuceni odehrát mladší žáci, kte�í se proti starším 
a zkušen�jším hrá��m nedokázali prosadit. Družstvo prohrálo všech sedm 
utkání, i když porážky s Trutnovem a Grubou HK byli tak trochu zbyte�né, 
a  z posledního místa by m�lo sestoupit do krajské sout�že. Naším cílem je 
však zachovat i pro letošní sezónu krajský p�ebor, jelikož výkonnostn� na to 
ur�it� sou�asné družstvo má.

 Asi nejv�tší zklamání p�ipravilo družstvo dorostu. Po dvou t�etích mís-
tech v p�edcházejících letech sahaly ambice ur�it� výše než na 6. místo 
v krajském p�eboru. Dorostenci paradoxn� v�tšinou p�edvád�li lepší výkony 
v družstvech dosp�lých než proti svým vrstevník�m.

 Cílem „á�ka“ dosp�lých pro letošní rok bylo po lo
ském postupu udržení 
se v krajské sout�ži 1. t�ídy. Po p�ekvapivém vít�zství hned v 1. kole nad 
Novým M�stem se zdál tento cíl velice reálný.
 V následujících p�ti zápasech se nám však toto již nepoda�ilo zopakovat. 
Byli jsme si v�domi, že m�že rozhodovat i kone�né skóre, a tak byl každý 
získaný bod velice d�ležitý. Rozhodující zápas o záchranu jsme sehráli v po-
sledním kole s Grubou HK. Za�átek zápasu se pro nás nevyvíjel p�ízniv�, 
ale kone�né vít�zství 5:4 nám dopomohlo k záchran� a slušnému 6. místu .
Ocenit musíme p�edevším výkony našich žen, Karolíny Tupcové a Míši Nos-
kové, které získávaly pro naše družstvo nejvíce bod�.

 Úkolem nov� vytvo�eného „B“ družstva bylo hlavn� zapracovat dorosten-
ce do dosp�lého tenisu a umožnit i dalším hrá��m ze široké základny ab-
solvovat sout�žní zápasy. Škoda jen, že po r�zných reorganizacích z�stalo 
v naší skupin� pouze 5 družstev a p�vodní p�edstava tak nebyla zcela napl-
n�na. Kone�né 3. místo lze považovat za úsp�ch
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 V okresních sout�žích dvou�lenných tým� bojovali naši zástupci se st�ída-
vými úsp�chy. „B“ družstvo ml. žák� obsadila 2. a starší žáci 3. místo, dorost 
„B“ svoji sout�ž vyhrál.

 Ve 2. regionální lize ur�ené pro registrované hrá�e obsadili naši 2. místo a  
vybojovali postup do 1. ligy. Ve 2. lize neregistrovaných jsme obsadili 4. místo.

 Na celostátních turnajích nás v pr�b�hu roku nejlépe reprezentovali            
D. Dunaj�áková, B. Volfová, J. Ponka a P. Šremr, což se nakonec projevilo i 
na jejich velice solidním umíst�ní na celostátních žeb�í�cích, kam se probo-
jovalo celkem 27 našich hrá��, což je zdaleka nejvyšší po�et, jaký jsme kdy 
v historii kvasinského tenisu zaznamenali. Mezi více než stovkou tenisových 
klub� v rámci východo�eského kraje se podle po�tu žeb�í�kových umíst�ní 
nacházíme na 8. míst� a p�i porovnání více než tisícovky klub� z celé repub-
liky nám pat�í 70. p�í�ka. 

 V pr�b�hu roku jsme krom� b�žných tenisových aktivit zorganizovali pro 
�leny oddílu a rodi�e d�tí turnaj v kuželkách a dva bowlingové turnaje. Další 
akce prob�hly p�i zahájení a zakon�ení sezóny, b�hem letního soust�ed�ní 
d�tí a v srpnu p�i 4. ro�níku mí�ového šestiboje pro t�í�lenná smíšená druž-
stva. V pr�b�hu celé venkovní sezóny probíhal pro všechny zájemce oddílo-
vý žeb�í�ek, v jehož rámci bylo odehráno 111 zápas�. Po�adí se dramaticky 
m�nilo tém�� každý týden, ale vít�zství nakonec s t�sným náskokem obhá-
jil P. Šremr p�ed P. Krasskem. Mezi d�tmi do 15 let nasbíral nejvíce bod� 
J. Ponka.

 �lenská základna 
se nám b�hem roku 
rozší�ila o další d�ti                   
a v sou�asné dob� �ítá 
87 �len�, z toho  43 re-
gistrovaných. První te-
nisové kr��ky ud�lalo 
navíc i n�kolik dalších 
d�tí p�edškolního v�ku, 
které zapo�aly s tré-
nováním pod vedením       
P. Šremra.

Informace o d�ní v klubu lze pr�b�žn� sledovat na www.teniskvasiny.cz
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Připravujeme na zámku KvasinyPřipravujeme na zámku Kvasiny
 Nejprve krátká rekapitulace záv�ru roku 2011. Podzim jsme si zp�íjemnili   
další výstavou konanou 22.10. Jednalo se o fotogra	 e, které vznikly b�hem 
dovolených - mohli jsme tedy obdivovat nejen krásné záb�ry, ale také zají-
mavá místa z celé naší mati�ky Zem�.

 Další akcí bylo 2. 12. slavnostní zahájení výstavy betlém� a špan�lských 
barokních and�l� ze sbírek Jarmily a Josefa Haldových. Výstavu zahajo-
val koncert, kde vystoupila operní p�vkyn� Eva Benešová za doprovodu         
klavíristky Rut Jane�kové. Ob� dámy u�í na konzervato�i v Krom��íži. Jednu 
skladbu si s nimi zahrál i �editel ZUŠ Rychnov n.Kn. Pavel Kova�í�ek, hous-
lista. Je to poprvé, co jsme mohli nabídnout p�ed Vánocemi k�ehkou krásu 
vy�ezávaných, keramických i papírových betlém� a sešlo se nám jich tém�� 
50. Tato výstava bude otev�ena až do 22. ledna 2012, nebo� p�edváno�ní 
ruch možná n�komu nedovolil podívat se s d�tmi na tu krásu do Vánoc,           
a tak bude mít šanci si výstavu prohlédnout v klidu v lednu a prodloužit si tak 
ten p�íjemný sváte�ní �as.

 V prosinci jsme m�li ješt� jednu, již tradi�ní, akci - Pun�ový koncert s nalé-
vaným pun�em a krásnou hudbou, kterou nám op�t p�ivezl Jind�ich Kaulfers 
se svými hudebníky – dv� kytary a zp�v p�íjemn� ukon�ují další rok prožitý 
s kulturou na zámku Kvasiny.

 A že byl rok 2011 bohatý na kulturní zážitky! Myslím, že leckteré m�sto 
by nám, Kvasinám, mohlo závid�t. Jen vý�tem – 8 koncert�, 6 výstav, slav-

nostní mše, vítání ob�ánk�, 
lou�ení 9.t�íd solnické ško-
ly...  A je moc hezké, že vždy 
p�išlo tolik báje�ných divák� 
a že odcházeli vždy spoko-
jení a plní radosti z p�íjem-
ných zážitk�. V tuto dobu 
již domlouváme program na 
p�íští rok, rok 2012, doufá-
me, že bude zase tak boha-
tý a p�inese našim návšt�v-
ník�m pohodu a krásné 
zážitky.
                     So�a Klímová
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Restaurace a bowling U ZvonečkuRestaurace a bowling U Zvonečku
pro Vás do nového roku připravujepro Vás do nového roku připravuje

Restaurace U Zlatého soudku
Otevírací doba v roce 2012

 Pondělí:  11:00 - 14:30  18:00 - 22:00
 Úterý:  11:00 - 14:30      ZAVŘENO   
 Středa:  11:00 - 14:30  18:00 - 22:00
 Čtvrtek:        11:00 - 22:00
 Pátek:  11:00 - 24:00
 Sobota:  11:00 - 24:00
 Neděle:  12:00 - 22:00                                    

Kontakt:
tel.: 724 502 012, 
e-mail: zlatysoudek@seznam.cz
www.zlatysoudek.unas.cz

Těšíme se na Vaší návštěvu, i v tomto roce.

��nové bowlingové turnaje
��posezení pro seniory
��tane�ní zábavy a jiné akce

na které Vás srde�n�
zveme a p�ejeme Vám
hodn� št�stí v novém roce.
Hana a Karel Janušovi
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�íjen
Netíková Hana  72 let
Provazníková V�ra  73 let
Pí�ová Jaroslava 74 let
Ju�íková Jitka  74 let
Mašek Josef   74 let
Rotterová Eliška 75 let
Pavlová Marie  77 let
Baranová Anna  78 let
Tomášová R�žena 82 let

listopad
Fišer Josef  72 let
Pí� Karel  73 let
Trojanová Marie  75 let
Židová Marie  77 let
Ponka Josef  83 let
Fišarová V�ra   92 let

prosinec
Ku�era Karel   71 let
Duzbábek Josef  72 let
Kalášek Josef   72 let
Nezkusil Ladislav  72 let
Effenberková Jarmila 73 let
Dytrt Zden�k  73 let
Ešpandrová Jarmila  73 let
Pavlová Eva  75 let
Nosková Jaroslava  77 let
Mi�ková Jaroslava 80 let
Šumanová Helena 82 let
Mat�jková Marie             83 let
Arnoštová Marie 84 let
Nováková Anežka  90 let

Společenská kronikaSpolečenská kronika

Lada Pavlová
– Lukáš Machá�ek
Role�ková Jitka
– Role�ek Tomáš

Jubilea S�atky

Narození

Úmrtí

Vašátko Filip
Krupková Natálie
Kocián Tomáš
Aldorfová Daniela

Ubr Ji�í
Chorvátová Hana
R�ži�ková Milada

Oprava
Omlouváme se za
uvedení chybného

jména v minulém čísle
zpravodaje. 

Sňatek uzavřeli
Vlk Tomáš

a Piskorová Hana.
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 V sobotu 12. 11. 2011 se konal Svatomartinský lampionový pr�vod. V pod-
ve�er se u školy v Kva-
sinách sešlo mnoho 
d�tí i dosp�lých. Dora-
zil i sv. Martin na koni. 
B�hem trasy d�ti u 
dom� zapalovaly sví�-
ky jako symbol tepla, 
sv�tla a lásky. Pr�vod 
došel až k restauraci U 
Zvone�ku, kde všichni 
ochutnali výborné sva-
tomartinské rohlí�ky. 
Na zah�átí se podával 
�aj a sva�ené víno. I 
p�es mrazivé po�así se 
akce vyda�ila.

Zprávy kulturní komiseZprávy kulturní komise
Svatomartinský lampionový pr�vod

 V ned�li 4.12.2011 se v restauraci U Zvone�ku konala Mikulášská besíd-
ka. D�ti si nejd�íve zasout�žily, pak dostaly od Mikuláše balí�ky s dobrotami 
a nakonec si za�ádily na diskotéce.

Mikulášská besídka
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 S velkým ohlasem pokra�ovala sout�ž o nejlepší cukrá�ku. Další kolo bylo 
30. 10. 2011.
Sout�že o n�jlepší ned�lní roládu se zú�astnilo 14 sout�žících, hodnotilo 80 
návšt�vník�.

� 1. místo Brožová Jana
� 2. místo Koblásová Jana
� 3. místo Pavlová Anna

Vít�zný recept - Stresová roládaStresová roláda
6 vajec, 120g cukru mou�ky, 4 lžíce kakaa, marmeláda na pot�ení, 500 ml 
šleha�ky (33%), 2 vanilkové cukry, 2 ztužova�e šleha�ky

 Z bílk� vyšleháme tuhý sníh, postupn� p�idáme cukr, žloutky a kakao. 
T�sto nalijeme na plech vyložený pe�ícím papírem. Vložíme do p�edeh�á-
té trouby a pe�eme 8 minut p�i 180° C.
 Po upe�ení stáhneme i s papírem z plechu na vál a opatrn� namažeme 
marmeládou. Šleha�ku ušleháme s cukrem, rozet�eme a roládu sroluje-
me. Necháme 1–2 hodiny ztuhnout v lednici.                       Dobrou chu�!

Sout�ž o nejlepší cukrá�ku
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 Sout�že o nejlepší medovou pochoutku se 27.11. 2011 zú�astnilo 18 sou-
t�žících, hodnotilo 86 host�. Tentokrát na akci vystoupila hudební skupina 
Ješt��ice a z celé akce se byla vysílána reportáž na televizi Prima, regionální 
vysílání RTA.

� 1. místo Pavlová Anna
� 2. místo Baranová Hana
� 3. místo Benešová Jana

Vít�zný recept - MedovníkMedovník
0,5 dg hl. mouky, 20 dg cukru, 20 dg tuku, 2 vejce, 2 lžíce medu
2 lžíce mléka, 2 lžíce jedlé sody
T�sto vyválet na 2 placky, jednu upéci a na druhou dát /neupe�enou/ nápl
.

Nápl�: 30 kg nahrubo nakráj. o�ech�, 8 dg cukr krupice, 12 kg másla
3 lžíce medu. Nápl
 asi 5 min. na pánvi orestovat

 Orestovanou hmotou pokryjeme druhou placku a pozvolna do r�žova 
upe�eme. Upe�ené spojíme krémem: máslo s karamelovým mlékem. 
(Slazené mléko SALKO va�íme ve vodní lázni 2 hod./sta�í i 1 nebo 1,5 
hod./ necháme vychladnout a pak spojíme s máslem ve šleha�i, m�že se 
p�idat trochu va�. pudinku. Medovník se krájí dob�e až to v chladnu ztuhne 
a trochu rozleží.                                                                      Dobrou chu�!

Sout�ž o nejlepší medovou pochoutku
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 18. 12. 2011 se uskute�nila záv�re�ná �ást oblíbené „ Cukrá�ky“. Tento-
krát se hodnotilo o�ima. K poslechu i tanci pak op�t zahrála kapela Ješt��ice. 
Sout�že o nejlepší váno�ní pe�ení se zú�astnilo 16 sout�žících, hodnotilo 
60 host�.

� 1. místo Koblásová Jana
� 2. místo Mat�jková Alicja
� 3. místo Kubcová Lenka

 Obrovský dík za celoro�ní organizaci a realizaci akce pat�í Jan� a Rudovi 
Benešovým. D�kujeme též restauraci U Zvone�ku.

Záv�re�ná �ást oblíbené „Cukrá�ky“
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 Provoz kulturního 
domu byl zahájen dne 
21. 12. 2011 koncertem 
dechové hudby skupi-
ny Valanka z Dobrušky. 
Akce se velmi povedla, 
navštívilo jí p�es 100 
host�.

 Lidé se v novém pro-
st�edí cítili velmi p�íjem-
n� a vyjad�ovali svou 
spokojenost.

Zahájení provozu kulturního domu
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             4. 2. 2012 – ples ZŠ a MŠ Kvasiny
11. 2. 2012 – ples d�chodc�
12. 2. 2012 – d�tský karneval
18. 2. 2012 – hasi�ský ples

P�ipravujeme:
��besedu s panem Ku�erou
            o historii Kvasin
��divadelní p�edstavení

Kulturní dům – plán akcí ( zima 2012 )Kulturní dům – plán akcí ( zima 2012 )

Model provozování kulturního domuModel provozování kulturního domu

� kulturní d�m nepronajímat nájemci, údržbu a evidenci akcí
          zajistí správce KD 

� kulturní d�m bude využíván pro po�ádání akcí
          - nebude provozován jako hospoda
          - možnost využití pro jiné ú�ely (cvi�ení, prodejní akce)
          - zákaz kou�ení v celém KD

� po�ádání akcí 
          - akce po�ádané kulturní komisí 
          - možnost pronájmu KD na akce po�ádané jinými subjekty
       po schválení radou

� ceník pronájmu 
            letní tarif  zimní tarif
          - hodinová sazba            300,- K�   600,- K�
          - denní pronájem (5 a více hodin)  1 500,- K�           3 000,- K�
          - dlouhodobý pravidelný opakovaný pronájem sleva 50%
          - obec a organizace z�ízené obcí pronájem neplatí
          - p�i zap�j�ení po�adatel akce zaplatí vratnou zálohu ve výši 5 000,- K�
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Rozpis služeb stomatologické léka�ské služby
první pomoci 

okres Rychnov nad Kn�žnou, rok 2012
ordina�ní hodiny: sobota, ned�le, svátek 08.00 - 12.00 hod. 

datum           jméno lékaře           adresa ordinace          telefon 

01. 01.  MUDr. Čapková Marie, Komenského 366, Doudleby nad Orlicí  494 383 417 
07. 01.  MUDr. Domáňová Iva, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou   494 515 694 
08. 01.  MUDr. Benešová Růžena, Tyršova 464, Dobruška    494 622 040 
14. 01.  MUDr. Havlová Marie, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225 
15. 01. MUDr. Hlavsová Lenka, Komenského 259, Kostelec nad Orlicí  494 323 958 
21. 01.  MUDr. Hrbáčová Eva, Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou  494 532 330 
22. 01.  MUDr. Ježková Marie, Komenského 481, Kostelec nad Orlicí   494 321 511 
28. 01.  MUDr. Kačerová Veronika, Poliklinika, Pulická 99, Dobruška  494 622 114 
29. 01.  MUDr. Kašková Kateřina, Kvasiny 145     494 596 174 
04. 02. MUDr. Kašparová Dagmar, Voříškova 169, Vamberk   602 514 715 
05. 02.  MUDr. Kašparová Helena, Smetanovo nábř. 334, Vamberk   494 501 711 
11. 02.  MUDr. Loukota Jan, Komenského 127, Opočno    494 621 665 
12. 02.  MUDr. Nentvichová Eva, K. Michla 942, Dobruška    494 623 775 
18. 02.  MUDr. Malátková Ludmila, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou  494 515 696 
19. 02.  MUDr. Plšková Ivona, Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou  494 534 841 

� správce KD bude zajiš�ovat:
          - vedení kalendá�e akcí
          - údržbu KD
          - kontrola po�ádku v KD
          - v zim� regulaci teploty - temperování, na akce zatopit
          - ode�et a kontrolu spot�eby energií a vody
          - p�edávání KD po�adateli akce
          - se správcem bude sepsána dohoda o provedení práce

� po�adatel akce zajiš�uje
          - ob�erstvení
          - po�adatelskou službu
          - úklid KD po akci
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25. 02.  MUDr. Podolská Jana, Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí  494 371 783 
26. 02.  MUDr. Pokorná Jaroslava, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou  494 515 697 
03. 03.  MUDr. Pokorná Věra, J. Pitry 448, Opočno    494 667 628 
04. 03.  MUDr. Přibylová Marta, Komenského 209, Častolovice   494 322 706 
10. 03.  MUDr. Ptačovská Eva, Komenského 481, Kostelec nad Orlicí   494 321 740 
11. 03.  MUDr. Seidlová Zdenka, Skuhrov nad Bělou 17    494 598 205 
17. 03.  MUDr. Skřičková Zdena, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou   494 515 695 
18. 03.  MUDr. Stejskalová Věra, ZS Kout 566, Borohrádek   494 381 263 
24. 03.  MUDr. Sudová Simona, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí  494 371 031 
25. 03.  MUDr. Světlík Filip, Tyršova 515, Opočno    494 667 553 
31. 03.  MUDr. Šmídová Alena, Poliklinika, Pulická 99, Dobruška   494 622 550 
01. 04.  MUDr. Štulík Richard, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou   494 515 693 
07. 04.  MUDr. Štastná Ludislava, ZS Rokytnice v Orlických horách   494 595 292 
08. 04.  MUDr. Tancurinová Jana, nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk   736 419 151 
09. 04.  MUDr. Tomanová Libuše, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl. 494 542 102 
14. 04.  MUDr. Tůmová Věra, J. Pitry 344, Opočno    494 667 154 
15. 04.  MUDr. Valešová Pavla, Poliklinika, Pulická 99, Dobruška   494 667 123 
21. 04.  MUDr. Vavřičková Hana, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.  494 371 782 
22. 04.  MUDr. Veselská Renata, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.  494 371 781 
28. 04.  MUDr. Vyčítalová Marie, dr. Lützova 244, Vamberk   494 541 757 
29. 04.  MUDr. Zdeňka Jiří, Kvasinská 129, Solnice    494 596 732 
01. 05.  MUDr. Andělová Jana, J. Pitry 448, Opočno    494 667 123 
05. 05.  MUDr. Bahník František, Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí  494 323 152 
06. 05.  MUDr. Benešová Růžena, Tyršova 464, Dobruška    494 622 040 
08. 05.  MUDr. Beránek Jan, Komenského 828, Týniště nad Orlicí   494 371 088 
12. 05.  MUDr. Čapková Marie, Komenského 366, Doudleby nad Orlicí  494 383 417 
13. 05  MUDr. Domáňová Iva, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou   494 515 694 
19. 05.  MUDr. Handl Jindřich, Panská 24, Rychnov nad Kněžnou   494 531 955 
20. 05.  MUDr. Havlová Marie, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou  494 539 225 
26. 05.  MUDr. Hlavsová Lenka, Komenského 259, Kostelec nad Orlicí  494 323 958 
27. 05. MUDr. Hrbáčová Eva, Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou  494 532 330 
02. 06.  MUDr. Ježková Marie, Komenského 481, Kostelec nad Orlicí   494 321 511 
03. 06.  MDDr. Kačerová Veronika, Poliklinika, Pulická 99, Dobruška  494 622 114 
09. 06.  MUDr. Kašková Kateřina, Kvasiny 145     494 596 174 
10. 06.  MUDr. Kašparová Dagmar, Voříškova 169, Vamberk   602 514 715 
16. 06.  MUDr. Kašparová Helena, Smetanovo nábř. 334, Vamberk   494 501 711 

´
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17. 06.  MUDr. Loukota Jan, Komenského 127, Opočno    494 621 665 
23. 06.  MUDr. Malátková Ludmila, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou  494 515 696 
24. 06.  MUDr. Nentvichová Eva, K. Michla 942, Dobruška    494 623 775 
30. 06.  MUDr. Plšková Ivona, Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou  494 534 841 
01. 07.  MUDr. Veselská Renata, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.  494 371 781 
05. 07.  MUDr. Pokorná Jaroslava, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou  494 515 697 
06. 07.  MUDr. Pokorná Věra, J. Pitry 448, Opočno    494 667 628 
07. 07.  MUDr. Přibylová Marta, Komenského 209, Častolovice   494 322 706 
08. 07.  MUDr. Ptačovská Eva, Komenského 481, Kostelec nad Orlicí   494 321 740 
14. 07.  MUDr. Seidlová Zdenka, Skuhrov nad Bělou 17    494 598 205 
15. 07.  MUDr. Skřičková Zdena, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou   494 515 695 
21. 07.  MUDr. Stejskalová Věra, ZS Kout 566, Borohrádek   494 381 263 
22. 07.  MUDr. Sudová Simona, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.  494 371 031 
28. 07.  MUDr. Světlík Filip, Tyršova 515, Opočno    494 667 553 
29. 07.  MUDr. Šmídová Alena, Poliklinika, Pulická 99, Dobruška   494 622 550 
04. 08.  MUDr. Štulík Richard, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou   494 515 693 
05. 08.  MUDr. Štastná Ludislava, ZS Rokytnice v Orlických horách   494 595 292 
11. 08.  MUDr. Tancurinová Jana, nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk   736 419 151 
12. 08.  MUDr. Tomanová Libuše, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.  494 542 102 
18. 08.  MUDr. Tůmová Věra, J. Pitry 344, Opočno    494 667 154 
19. 08.  MUDr. Valešová Pavla, Poliklinika, Pulická 99, Dobruška   494 667 123 
25. 08.  MUDr. Vavřičková Hana, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.  494 371 782 
26. 08.  MUDr. Podolská Jana, Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí  494 371 783 
01. 09.  MUDr. Vyčítalová Marie, dr. Lützova 244, Vamberk   494 541 757 
02. 09.  MUDr. Zdeňka Jiří, Kvasinská 129, Solnice    494 596 732 
08. 09.  MDDr. Andělová Jana, J. Pitry 448, Opočno    494 667 123 
09. 09.  MUDr. Bahník František, Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí  494 323 152 
15. 09.  MUDr. Benešová Růžena, Tyršova 464, Dobruška    494 622 040 
16. 09.  MUDr. Beránek Jan, Komenského 828, Týniště nad Orlicí   494 371 088 
22. 09.  MUDr. Čapková Marie, Komenského 366, Doudleby nad Orlicí  494 383 417 
23. 09.  MUDr. Domáňová Iva, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou   494 515 694 
28. 09.  MUDr. Handl Jindřich, Panská 24, Rychnov nad Kněžnou   494 531 955 
29. 09.  MUDr. Havlová Marie, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225 
30. 09.  MUDr. Hlavsová Lenka, Komenského 259, Kostelec nad Orlicí  494 323 958 
06. 10.  MUDr. Hrbáčová Eva, Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou 494 532 330 
07. 10.  MUDr. Ježková Marie, Komenského 481, Kostelec nad Orlicí   494 321 511 
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13. 10.  MDDr. Kačerová Veronika, Poliklinika, Pulická 99, Dobruška  494 622 114 
14. 10.  MUDr. Kašková Kateřina, Kvasiny 145     494 596 174 
20. 10.  MUDr. Kašparová Dagmar, Voříškova 169, Vamberk   602 514 715 
21. 10.  MUDr. Kašparová Helena, Smetanovo nábř. 334, Vamberk   494 501 711 
27. 10.  MUDr. Loukota Jan, Komenského 127, Opočno    494 621 665 
28. 10.  MUDr. Malátková Ludmila, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou  494 515 696 
03. 11.  MUDr. Nentvichová Eva, K. Michla 942, Dobruška    494 623 775 
04. 11.  MUDr. Plšková Ivona, Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou  494 534 841 
10. 11.  MUDr. Podolská Jana, Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí  494 371 783 
11. 11.  MUDr. Pokorná Jaroslava, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou  494 515 697 
17. 11.  MUDr. Pokorná Věra, J. Pitry 448, Opočno    494 667 628 
18. 11.  MUDr. Přibylová Marta, Komenského 209, Častolovice   494 322 706 
24. 11.  MUDr. Ptačovská Eva, Komenského 481, Kostelec nad Orlicí   494 321 740
25. 11.  MUDr. Seidlová Zdenka, Skuhrov nad Bělou 17    494 598 205 
01. 12.  MUDr. Skřičková Zdena, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou   494 515 695 
02. 12.  MUDr. Stejskalová Věra, ZS Kout 566, Borohrádek   494 381 263 
08. 12.  MUDr. Sudová Simona, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí  494 371 031 
09. 12.  MUDr. Světlík Filip, Tyršova 515, Opočno    494 667 553 
15. 12.  MUDr. Šmídová Alena, Poliklinika, Pulická 99, Dobruška   494 622 550 
16. 12.  MUDr. Štulík Richard, Poliklinika Rychnov nad Kněžnou   494 515 693 
22. 12.  MUDr. Štastná Ludislava, ZS Rokytnice v Orlických horách   494 595 292 
23. 12.  MUDr. Tancurinová Jana, nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk   736 419 151 
24. 12.  MUDr. Tomanová Libuše, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.  494 542 102 
25. 12.  MUDr. Tůmová Věra, J. Pitry 344, Opočno    494 667 154 
26. 12.  MUDr. Valešová Pavla, Poliklinika, Pulická 99, Dobruška   494 667 123 
29. 12.  MUDr. Vavřičková Hana, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.  494 371 782 
30. 12.  MUDr. Veselská Renata, Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orl.  494 371 781 
05.01.13  MUDr. Vyčítalová Marie, dr. Lützova 244, Vamberk  494 541 757 
06.01.13  MUDr. Zdeňka Jiří, Kvasinská 129, Solnice    494 596 732 
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