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Vážení spoluobčané
Mrazivé počasí a čtvrtá svíčka na adventním věnci nám oznamují, že doba
vánoční, štědrý den i konec roku jsou za dveřmi. Blíží se čas, který máme od dětství
spojený s tajemstvím a napjatým očekáváním, čas, kdy se snažíme svým blízkým
splnit tajná přání, čas pohádek a rozzářených dětských očí. Setkáváním,
obdarováváním dělat šťastnými všechny kolem sebe. Takové svátky se snažíme
vytvořit a trávit je v kruhu nejbližších. Vánoce jsou také časem rozjímání,
pozastavením se, na chvíli zapomenout na běžné starosti.
Ohlížíme se za končícím rokem, hodnotíme, bilancujeme, co dobrého se nám
podařilo udělat, co je potřeba dotáhnout do zdárného konce, co nebylo naopak to
pravé, zda právě tento rok byl lepší než ten předchozí. Ať už hodnocení skončí kladně
nebo záporně, vždy se snažme, aby ten nadcházející rok byl lepší.
Jsou před námi nejen pracovní úspěchy či prohry, ale i vztahy se spoluobčany a
našimi blízkými. Se smutkem si připomeneme ty, kteří se s námi u rozsvíceného
stromečku nesetkají, ale přejme radost a štěstí tam, kde naopak nový človíček do
rodiny přibude. Nejenom každý rok, ale každý den, kdy se ve zdraví dočkáme západu
slunce, kdy můžeme říct, nikomu jsme neublížili, nikoho nezranili, kdy můžeme říct,
že jsme někomu pomohli, někoho potěšili, udělali radost, stojí za to.
Když nás potkají těžké chvíle, je dobré mít kolem sebe lidi, kteří nám pomohou,
anebo naopak můžeme pomoci my. Nenechme si zkazit náladu zprávami, které denně
slyšíme v médiích i v tomto krásném předvánočním období.
Přeji Vám a Vašim blízkým, jménem svým i jménem zastupitelstva příjemné
prožití Vánoc, mnoho radostí při setkání se svými nejbližšími u rozsvíceného
stromečku, klid a pohodu. Do nadcházejícího roku přeji Vám všem pevné zdraví,
spoustu splněných přání, pohodový, šťastný a pokud možno i veselý a velmi úspěšný
rok 2011.
Starosta

Jan Požár

Složení zastupitelstva na volební období 2010-2014
V pondělí 8. 11. 2010 proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu ustavující schůze
zastupitelstva obce Čikov.
Na této schůzi nově zvolení zastupitelé převzali osvědčení o zvolení a složili zákonem
předepsaný slib. Ve veřejném hlasování, byli zvolení do funkcí tito zastupitelé:
Starosta – Jan Požár tel. 737 252 129 email PozarJ@seznam.cz
Místostarosta – ing. František Martinek tel. 737 243 209
email martinek.f@gmail.com

Kontrolní výbor
Bc. Petr Ležovič – předseda
Kamil Musil – člen
Ivan Ležovič - člen

Finanční výbor
Ivan Ležovič – předseda
Bohumil Teplý – člen
Marek Odehnal – člen

Ohlédnutí za volebním obdobím 2006 – 2010
1. Oprava venkovní terasy u kulturního domu
2. Odizolování sklepních prostor KD
3. Rekonstrukce kuchyňky a skladu v KD. Omítky, elektřina, odpad, voda atd.
4. Cesta u jednoty (asfaltový koberec, kanalizační přípojky)
5. Dodělání chodníku u autobusové zastávky
6. Vybudování chodníku u Coufalových
7. Zhotovení územního plánu
8. Odbahnění Ratnovského rybníka
9. Kompletní výměna oken v KD
10. Bezdrátový rozhlas
11. Projekt na inženýrské sítě pro stavbu rodinných domků, získání územního
rozhodnutí
12. Odkup pozemku pro 5 rodinných domků o výměře cca 6000 m2
13. Projekt multifunkční hřiště – stavební povolení
14. Projekt na odbahnění rybníka Bejkovec
15. Rekonstrukce záchodů v KD
16. Rekonstrukce prostoru obecního úřadu a knihovny
17. Cech- point
18. Projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod –
bylo vydáno územní rozhodnutí
19. Zavedení domácího kompostování
20. Oprava vozovky u čekárny
21. Zastřešení kontejnerů na komunální odpad

Obec nabízí parcely pro stavbu čtyř rodinných domků o velikosti 800 m2.
Cena za m2 je 45 Kč. Případní zájemci o koupi ať se nahlásí na obecním úřadě do
konce měsíce února, potom budou parcely nabídnuty realitní kanceláři.
Inženýrské sítě k těmto parcelám má v plánu obec vybudovat dle svých
finančních možností do konce roku 2012. Parcely budou prodány jen těm zájemcům,
kteří se smluvně zaváží, že do určité doby se stavbou započnou, aby nedocházelo
ke spekulacím s pozemky.
Starosta.

Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.11.2010

Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté transfery
Příjmy celkem:

Plnění k 30. 11. 2010
1.809.717,00 Kč
250.665,04 Kč
3.959,00 Kč
787.934,61 Kč
2.852.275,65 Kč

Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem:

2.868.575,66 Kč
27.798,00 Kč
2.896.373,66 Kč

Třída 8 – financování
Z toho: základní běžný účet KB

44.098,01 /schodek/
44.098,01 Kč

K 30.11 2010 je na základním účtu 420.749,60 Kč.
K 30.11.2010 je v pokladně 6.762,00 Kč
Dotace:
4112 - běžná dotace neinvest. na správu
4111 – dotace na volby
4222 – dotace POVV- oprava soc.zařízení
4122 – dotace program obnovy venkova bioodpady

7.980,00 Kč
27.200,00 Kč
111.000,00 Kč
26.424,00 Kč

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 30.11.2010
018 Nehmotný majetek
019 Ostatní nehmotný majetek
031 pozemky
021 stavby
022 sam.mov.věci
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
042 nedokončený dlouhodobý hm.majetek

k 30.11.2010
2.230,00 Kč
170.000,00 Kč
4.827.818,24 Kč
16.650.012,60 Kč
482.409,30 Kč
1.092.775,55 Kč
470.782,00 Kč
Marie Gruberová

Informace obecního úřadu:
Úřední hodiny: pondělí 16,00 – 18,00hodin
Poplatky na rok 2011 se nemění:
za vodu :
23,- Kč za m2
50,- Kč/za rok
příspěvek na provoz kanalizace (stočné) :
za psa :
100,- Kč/ za rok – osvobozeni od poplatku jsou psi do 1 roku
za odpady :
400,- Kč na osobu a rok

200,- Kč na třetí dítě a studenta bydlícího přes týden mimo obec za rok
Systém sběru pro rok 2011 bude upřesněn.
Tyto poplatky budou vybírány v únoru po zveřejnění.
Marie Gruberová

Kraj Vysočina - zajímavosti:
Rozloha:
* 6.795 km2 (páté místo mezi 14 českými regiony), 9 % rozlohy ČR
Počet obyvatel:
* 514.992 (k 30. 6. 2010)
Počet okresů a obcí:
* 5 okresů (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár n. Sázavou)
* 704 obcí (druhý nejvyšší počet mezi kraji)
Hustota zalidnění:
* 76 lidí na km2 (třetí nejnižší mezi kraji)
Průměrný věk obyvatel:
* 39,5 roku
Zajímavosti kraje Vysočina:
* leží zde geografický střed Evropy - v blízkosti Stvořidel
* nejvyšším bodem je Javořice (837 m n. m.)
* asi jednu třetinu území tvoří lesy
* je zde 2.900 km značených turistických tras a 2.250 km cyklotras
* jsou zde 2 chráněné krajinné oblasti (Žďárské vrchy a Železné hory), 9 přírodních parků a
170 maloplošných chráněných území
* jsou zde 3 památky UNESCO (historické centrum města Telč, Poutní kostel Sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Hoře a židovská čtvrť, židovský hřbitov a Bazilika svatého Prokopa v
Třebíči).

Obecní lesy
Rok 2010 pro vlastníky lesa měl jednu zvláštnost. Na jaře a v časném létě nás trápilo velké
množství srážek, které zapříčinilo dobré ujmutí lesních sazenic, ale na druhé straně nešlo použít
chemické prostředky na likvidaci buřeně. Práce v obecním lese jako každý rok proběhly
v časovém sledu. V letošním roce bylo vytěženo celkem 84,39 m3 ve dvou lokalitách – vývraty
po silném větru v Šébkách a malé množství kůrovce v Célechu (asi 8,60 m3). Vedení obce
rozhodlo, že od příštího roku část paliva z obecního lesa bude dodávána do místního
pohostinství. Všem těm, kteří se podíleli na pracích v obecním lese, děkuji a přeji občanům obce
v roce 2011 mnoho úspěchů v dnešní nelehké a především uspěchané době.
MS Čikov zve občany na tradiční myslivecký ples, který se koná dne 15. 1. 2011 v kulturním
domě.

Bohumil Teplý

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení občané, využívám každoročně obecní Zpravodaj k tomu, abych Vás seznámil s
činností našeho sboru v průběhu celého roku. Sešli jsme se jako obvykle na začátku roku na výroční
schůzi, a to 9. ledna. Zhodnotili jsme rok 2009, co se nám povedlo, co je třeba zlepšit a domluvili
jsme se na akcích na rok 2010. Například na vymalování bývalé Jednoty, tato se dala do pořádku
v druhé půli března, na předvelikonočním úklidu silnic, projednali jsme účast v letošním 4. kole
Žďárské ligy. Na výroční schůzi bylo do sboru přijato osm dívek, které utvořily soutěžní družstvo
(družstvo je složeno z dívek ze tří obcí). Během roku přistoupil ještě jeden občan Čikova. Členská
základna se tímto rozrostla a v současnosti je nás dohromady 43 členů s věkovým průměrem: starší
hasiči 48,3 let a mladší 18,5 let. V průběhu roku jsme uspořádali Maškarní bál, zabezpečovali
pořádek na Horácké Rally, která byla letos velmi brzo (3. dubna), v dubnu jsme se pustili do úpravy
hřiště - odvodnění, zabudování laviček. 8. května jsme jako každý rok provedli sběr kovového šrotu,
v červenci uspořádali předpouťovou zábavu a zajišťovali ve spolupráci s obcí nedělní pouťovou
zábavu. Pro získání finančních prostředků na pohonné hmoty a různé opravy hasiči uspořádali
v listopadu taneční zábavu se skupinou Bagr. Poslední akcí bylo zajištění diskotéky v kulturním
domě po Mikulášské besídce.
Děkuji všem, kteří nám nezištně pomáhali. Přeji Vám milí občané hodně zdraví a pohody do
dalších let a krásné prožití vánočních svátků.
Ivan Ležovič

Zhodnocení hasičské sezony 2010 – příspěvek Ondřeje Lukeše v plném znění na
http://www.cikov.eu/
Seznam všech závodů, kterých jsme se zúčastnili v sezoně 2010
DATUM
21.02.2010
09.05.2010
15.05.2010
23.05.2010
05.06.2010
12.06.2010
13.06.2010
20.06.2010
27.06.2010
02.07.2010
05.07.2010
10.07.2010
17.07.2010
07.08.2010
08.08.2010
21.08.2010
22.08.2010
28.08.2010

MÍSTO
Dolní Loučky
Litava
Velké Meziříčí
Netín
Čikov
Maršovice
Tasov
Olší
Kněžice
Hluboké
Jasenice
Zbraslav
Čechtín
Hrotovice
Němčice
Heroltice
Katov
Vícenice

ČAS
N
D
20,24
19,25
18,82
24,55
19,14
19,68
18,01
19,34
21,71
22,17
19,90
18,98
N
19,63
18,78
20,??

LP
N
D
19,19
18,87
18,82
24,30
17,88
18,76

PP
N
D
20,24
19,25
18,35
24,55
19,14
19,68

19,23

19,34

18,22
19,90
18,89
N
19,38
18,51
20,??

22,17
18,44
18,98
N
19,63
18,78
20,??

POŘADÍ
?
28.
9.
6.
7.
18.
7.
6.
5.
3.
2.
8.
10.
1.
?.
7.
7.
1.

SOUTĚŽ
Pohárová
ŽL
ŽL
ŽL
ŽL
ŽL
Pohárová
ŽL
TL
Okrsek
Pohárová
Pohárová
TL
TL
VCB
ŽL
ŽL
Pohárová

29.08.2010
04.09.2010
05.09.2010
12.09.2010
19.09.2010
25.09.2010
26.09.2010
09.10.2010

Petrovice
Krokočín
Lavičky
Benetice
Lhotky
Meziříčko
Stanoviště
Čikov

D
20,26
18,49
21,23
17,63
N
N
17,51

19,19
19,30
17,57
18,??
17,57
N
N
17,51

20,26
18,49
21,23
17,63
N
N
17,51

47.
14.
6.
10.
6.
?.
?.
2.

EXL
ŽL
ŽL
Pohárová
ŽL
Pohárová
ŽL
Pohárová

Ondřej Lukeš, Patrik Vařílek, Tomáš „Čuma“ Musil, Vojtěch „Vaju“ Horký, Michal „Komár“
Komínek, Miroslav Horký, David Komínek

Kulturní dům 1980-2010
(dle obecní kroniky)
Před vybudováním Kulturního domu se veškeré kulturní akce, tancovačky i schůze udávaly
v hostinci u Vlčků, což byla v té době jediná společenská místnost. V roce 1965 byl hostinec kvůli
stáří majitele Bohumila Vlčka uzavřen a pro akce se využívaly místnosti kulturního klubu, které byly
postaveny adaptací stájí a části obytné budovy č. 23. Ty byly dány do užívání v létě roku 1959.
Dodatečně byl vystavěn ve dvoře č. 23 malý sál, kde se pořádaly menší akce, jako například
ostatkové zábavy. Obec přesto potřebovala větší prostory pro společenské akce, neboť taneční
zábavy většího druhu zde nebylo možno pořádat. Pouťové zábavy se pořádaly dříve na návsi na
postaveném parketu, později ve stodole č. 3, kterou zemědělské družstvo užívalo jako skladiště
strojů.
Stavba kulturního domu byla zahájena v květnu 1973. Projekt byl vypracován Stavebním bytovým
družstvem Zbrojovky Brno v hodnotě díla 1.359.715 Kč. Zajištěním stavby byli pověřeni Vojtěch
Horký a Karel Pokorný. Stavba byla prováděna svépomocí občanů vyjma prací řemeslnických a
odborných. Stavbu provázely mnohé problémy po stránce finančního zajištění materiálu i pracovních
sil. Většina prací se udála brigádnicky o sobotách a nedělích.
Mimo kulturních akcí, ke kterým měla tato budova sloužit, byly zde vystavěny i prostory pro
hostinec, místní národní výbor, dětskou poradnu a nocležnu pro řidiče ČSAD.
Kulturní dům byl slavnostně otevřen 6. července 1980, týden před pouťovou zábavou a to
s následujícím programem. Občané Čikova a zástupci Národního výboru z Tasova přešli v průvodu

návsí za doprovodu místní kapely Doubravanky ke společenskému domu. Před vstupem do budovy
měl projev předseda Národního výboru Vojtěch Horký. Slavnostní přestřižení pásky provedl
předseda sloučeného MNV Karel Švestka. Poté následovala slavnostní schůze místního národního
výboru, představení dětí z Čikovské školy, prohlídka všech prostor budovy a volná zábava s místní
kapelou.
V následujícím roce 1981 se v nově postaveném kulturním domě konaly různé akce, například:
Okrskový požárnický ples ( ČSPO)
Ples Mysliveckého sdružení Holubí Zhoř
Ples Mysliveckého sdružení Čikov
Ples Českého svazu žen Čikov
Oslava MDŽ – POSSM, mateřská škola a JZD
Předpouťová a pouťová zábava
Nyní se přesuneme do současnosti a let nedávno minulých, neboť náš kulturní dům prochází
postupnou rekonstrukcí. Mimo běžných údržbových prací vybírám tyto největší opravy:
2005 – Nové zastřešení ( 1.303.066 Kč )
2007 – Rekonstrukce prostorů pod pódiem, tzv. „pekla“ ( 117.165 Kč )
2007 – 1. etapa výměny oken ( 17.813 Kč )
2008 – 2.etapa výměny oken ( 401.499 Kč )
2009 – Rozhlas ( 254.598 Kč )
2009 – 3.etapa výměny oken ( 33.450 Kč )
2009 – Nové prostory pro knihovnu ( 35.105 Kč )
2009 – Rekonstrukce místností obecního úřadu ( 37.833 Kč )
2010 – Rekonstrukce sociálního zařízení ( 350.456 Kč )
Na většinu těchto akcí se podařilo získat nemalé dotace. Mimo výše uvedených stavebních úprav
snad stojí za zmínku ještě nákup nových židlí, které vhodně doplňují vnitřní vybavení kulturního
domu na oslavách narozenin, svatbách či plesech.
Pokud bychom chtěli srovnat využití kulturního domu v minulosti a dnes, myslím, že na tom
rozhodně není hůře. Pokud nebudu počítat svatby, oslavy narozenin a jiné soukromé akce, ke
kterým byl kulturní dům pronajat, pořádaly se zde v letošním roce tyto akce pro veřejnost:
9.1.2010 – Myslivecký ples
13.2.2010 – Maškarní ples
9.7.2010 – Předpouťová zábava
11.7.2010 – Pouťová zábava
29.10.2010 – Taneční zábava
20.11.2010 – Den důchodců
4.12.2010 – Mikulášská besídka + diskotéka
Doufám, že i v následujících letech bude náš „kulturák“ používán co nejvíce, neboť ve srovnání
s okolními obcemi máme skutečně velké prostory a zázemí pro nejrůznější akce a bylo by škoda
toho nevyužít.
Petr Ležovič

Chůze a běh jsou pro člověka nejpřirozenějším pohybem

Chůze a běh jsou pro člověka nejpřirozenějším pohybem. Všechny sportovní i pohybové
aktivity vycházejí ze stoje a z běhu. Bohužel různá civilizační onemocnění nohou
i pohybového aparátu způsobují, že mnoha lidem tato zcela přirozená činnost přináší místo
radosti problémy.
Zdraví prospěšný je jakýkoli typ chůze nebo běhu, pokud člověka něco nebolí. Poslední
dobou je populární chůze s hůlkami (nordic walking). Při ní se těžiště posouvá dopředu, člověk
lépe vnímá povrch. Lidé, kteří mají potíže s nadváhou nebo klouby, můžou odlehčit nohám.
Zapojují se svaly rukou, zlepšuje se funkce plic, srdce, celková kondice.
Chůze chrání ženy před řídnutím kostí, které se urychluje po padesátce, kdy přestávají
působit ženské hormony. Pravidelný pohyb totiž zpevňuje svaly, a tím i kosti, které jsou pak
méně náchylné ke zlomeninám.
Pohyb je prý na depresi nejmíň stejně tak účinný jako léky.
Už v 70. a 80. letech se prováděly studie, které prokázaly, že ten, kdo cvičí, nepodléhá
depresi v přítomnosti a chrání se před ní i pro budoucnost. Studie prokázala, že cvičení
aerobiku mělo na pacienty s depresí stejné účinky jako antidepresivum a že cvičení zlepšuje
náladu.
"Zdá se, že pro člověka je cvičení normálnější a přirozenější než vysedávání," řekl Holmes.
Člověk není stvořen k celodennímu sezení v těsných místnostech a jeho mozek není uzpůsoben
k životu bez fyzické aktivity.
Aktivní životní styl zbaví člověka nadbytečných kilogramů snáze a příjemněji než redukční
diety. Procházka v přírodě nebo výlet na kole, nebo třeba i vygruntování bytu, to vše nás stojí
fyzickou energii, ale odměnou je energie psychická, radost z pohybu, radost z času stráveného

s přáteli, v přírodě, radost z výsledku práce. K tomu jako bonus navíc jsou i shozené
kilogramy.
Češi patří mezi národy, které se sportovním a fyzickým aktivitám pravidelně věnují skoro
nejméně z Evropské unie. Podle zveřejněných výsledků průzkumu nám v tomto směru patří
mezi 27 státy bloku sedmá nejhorší pozice.
A proto jsme se rozhodli, že i v naší malé obci se budeme snažit udržet v kondici a začali
jsme 2x týdně (v úterý a ve čtvrtek, v 19:00 hodin) organizovaně jednu hodinu cvičit. Mladá a
šikovná cvičitelka Dana Hofmanová nás nejdřív trochu zahřeje aerobikem a pak nám protáhne
všechny svaly, o kterých jsme ani nevěděli, že je máme.
Chtěla bych Vás všechny pozvat, přidejte se k nám a přijďte si s námi zacvičit.
Marie Gruberová

Evidence obyvatel
Narození
V roce 2010 se narodila Lidce Pulkrábkové dcera Dominika Tóthová
Nejkrásnější ze všech dárků
dává život do kočárků,
a i když bude zlobit maličko,
pamatujte, že je to Vaše štěstíčko.
Blahopřejeme k narození děťátka.
Odstěhovali se: Miluše Sladká

Věkové složení obce
Věk
Muži
Ženy
CELKEM
1- 5
2
2
4
6 - 10
4
4
8
11 - 15
4
5
9
16 - 20
15
7
22
21 - 25
4
8
12
26 - 30
4
4
8
31 - 35
5
4
9
36 - 40
9
10
19
41 - 45
9
6
15
46 - 50
6
6
12
51 - 55
7
6
13
56 - 60
4
3
7
61 - 65
12
13
25
66 - 70
6
8
14
71 - 75
3
8
11
76 - 80
4
3
7
81 - 85
2
4
6
86 - 90
0
1
1
============================================
CELKEM
100
102
202
============================================
46.35
44.22
Průměrný věk : 42.07
=====================================================

Jubilanti v roce 2010
V tomto roce oslavili své kulaté narozeniny tito jubilanti:
60 let oslavila Zdeňka Káfuňková a Bohumila Kafková
65 let oslavili – Anežka Studená, Anežka Nevrtalová, Ivan Teplý, Dušan Zajac-Číž, Oldřich Osoba a
Karel Kafka
70 let oslavili - Martin Odehnal, Václav Nevrtal
75 let oslavili – Vojtěch Horký, Josef Tůma, Alena Krátká
80 let oslavila Marie Nevrtalová
85 let oslavila Anežka Havelková
Hodně zdraví, štěstí, lásky,
žádné strasti, žádné vrásky,
radost z vnoučat, z rodiny,
krásné narozeniny.

Srdečně Vás zveme na Maškarní ples ČIKOV, který se
koná 12. 2. 2011 v místním KD od 19.30 hod.
Vstupné: 80 Kč bez masky/60 Kč masky
Celý večer Vás u tance bude provázet skupina A JE TO.
Proběhne zde soutěž o nejlepší masku a
samozřejmě bude připravena bohatá
tombola se spoustou zajímavých cen.

Krásný stromek, zlaté jmelí, za okny ať sníh se bělí.
Stálé zdraví, pevný krok ať provází Vás celý rok.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje
zastupitelstvo obce

Ordinační hodiny lékařů v Náměšti n. Oslavou
Dr. Horký (Lipová 394), obj.
Po
7 - 12
Út
12 - 18
St
7 - 12
Čt
7 - 12
Pá
7 - 12
Psychiatrie
Po 7 - 12 13 - 15

Dr. Pokorný
7 - 12
7 - 12
13 – 18
7 - 12
7 - 12

Oční optik(Lipová 414)
Po÷Pá 9 - 17

Dr. Novotná(interna + DIA)
objednává se
Út 7 - 14
St 7.30 – 13.30
Čt 7 – 12, 13 – 16

Dr. Vavřínek , obj.
13 – 18
7 - 12
7 - 12
13 - 18
7 - 12

ORL - Dr. Janková
Čt
8 - 11.30
objednává se

Oční - Dr. Preininger
Po 8 – 17 objednává se

Dr. Hůlka

Laboratoř

Neurologie
Dr. Štefek

7-15
7-12 13-16 Dr.Žažová
Mohelno
7 - 15
7.30-13.30 Dr.Žažová

7 - 12
ráno dia 9.30 - 12
7 - 12
ráno dia 10.30 - 12

Dr. Hodáňová
Po 7 - 13
Út 7 – 9 9 - 13
St 7 - 12 12.30-14 por.
Čt 8 - 10 por. 12.30-18
Pá 7 - 12

Dr. Marková(Lipová 438)
8 - 14.30
8 - 12
8 - 10 por.12-18
8 - 12
8 - 12

Ortopedie
Dr. Kovář
objednává se
Po
7-13
Pá
7-13

Kožní
Dr.Kučík
objednává se
Út 8 -12, 14 - 17

Dr. Soukopová
7 - 11.30
8.30 - 11.30 12 - 18
7.30 - 11.30
7.30 – 11
11 - 12
7.30- 11.30

Logopedie
Mgr.Dusilová
objednává se
St
8 - 17

Zubaři: Dr.Machová, Dr.Berka, Dr.Horáková, Dr.Syrová

RTG - denně 7

.30

Dr. Kerndlová
7 - 12
7 - 12
7 - 12
13 - 18
7 - 12

8 – 13
11 - 16.30

Chlupová

Pá 8 – 12 obj.

Chlupová

Dr.P.Veselý
7-12 v ord.DD
objednává se

Kardiologie, interna
Dr.Dvořák
objednává se
Po 7 – 12 14 - 17
Út 7 - 14
St 11 - 17
Čt 7 - 14
Pá 8 - 13

Chirurgie
Dr.Šilhavý
Po 7 - 16 cévní por.
Út 7 - 14
St 10- 17
Čt 11 - 17

-12

Rehabilitace:
Dr. P.Veselý – tel.
Dr. J.Štefek – tel.

568 620 316
568 624 223

Telefonní čísla - poliklinika Náměšť nad Oslavou:
spojovatelka
Mgr.Dusilová
MUDr.Dvořák
MUDr.Hodáňová
MUDr.Horký
MUDr.Hůlka
MUDr.Kerndlová
MUDr.Kovář
MUDr.Preininger
MUDr.Kučik
MUDr.Marková

568 620 041, 42, 43
kl.55
kl.26
kl.30, 568 620 314
568 62 30 41
kl.55
568 422 115
kl.41
kl.43
kl.43
731419208

MUDr.Nováček
MUDr.Pek
MUDr.Pokorný
MUDr.Sobotková
MUDr.Soukopová
MUDr.Šilhavý
MUDr.Štefek
MUDr.Vavřínek
MUDr.Novotná

kl.37
kl.55
568 62 41 52
kl.37
kl.48, 568 620 352
kl.40
kl.37
kl.56, 568 62 43 90
kl.41

Rychlá zdravotnická pomoc Jihlava
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