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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve druhém čtvrtletí roku 2018 oslavili tito naši
spoluobčané:
55 let
BENEŠ Jiří

Černíkovice

60 let
DUSBABA Petr
CHARVÁTOVÁ Marie
TOMASOVÁ Zdenka

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

65 let
ČIHÁČEK František
HLAVÁČEK Jaroslav
NĚMEČKOVÁ Jana
SMOLA Vladislav

Domašín
Černíkovice
Černíkovice
Domašín

70 let
MAZUROVÁ Eva

Domašín

75 let
DUSILOVÁ Marie

Černíkovice

80 let
HLAVSA Ladislav

Černíkovice

83 let
BRANDEJSOVÁ Zdenka
TOMASOVÁ Růžena

Černíkovice
Černíkovice

84 let
FAIGLOVÁ Božena
ŠANTOVÁ Hana
VAŠÁTKO Karel

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

87 let
ŠMÍDA Josef

Domašín

88 let
VANICKÁ Marie

Domašín

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
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Vítáme nové občánky naší obce:
SOJÁKOVÁ Eliška
GRONYCH David
KLÁROVÁ Terezie

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

květen
červen
červen

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
DYNTAR Josef
PAVLOVÁ Marta

Černíkovice
Černíkovice

duben
květen

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

USNESENÍ Č. 31
z veřejného jednání OZ, konaného ve středu 22. května 2018 ve společenské
místnosti DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 30. 4. 2018
2. Rozpočtové opatření č. 4
3. Smlouvu o dílo s firmou ICT plus, s.r.o. se sídlem Piletická 486, 503 41 Hradec
Králové a pověřuje starostku podpisem smlouvy
4. Smlouvu příkazní na zajištění služeb (pověřenec pro ochranu osobních údajů)
s firmou ICT plus, s.r.o. zastoupena Mgr. Karlem Rejentem, jednatelem
společnosti, se sídlem Piletická 486, 503 41 Hradec Králové a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
5. Smlouvu na poskytnutí hostingových služeb č. INS02247/1 s firmou ALIS,
spol s.r.o., se sídlem Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa a Smlouvu o
zpracování osobních údajů s firmou Galileo Corporation s.r.o., Březenecká
4808, 430 04 Chomutov a pověřuje starostku podpisem výše uvedených smluv
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005935/VB/01
Černíkovice - rek. NN za kNN od TS RK_0980 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
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III. Zamítá
1. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 Praha 8
2. Podání Žádosti o byt v Domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad
Kněžnou, panu Stanislavu Hanušovi, Černíkovice 213 z důvodu neúplné
žádosti.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 32
z veřejného jednání OZ, konaného v úterý 26. června 2018 ve společenské místnosti
DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I.

Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Doručení druhé žádosti na odkoupení pozemku p.č. 1136/26

II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 31. 5. 2018
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Závěrečný účet Obce Černíkovice s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením za rok 2017 bez výhrad.
4. Účetní závěrku Obce Černíkovice za rok 2017. Kladný hospodářský výsledek
bude použit na splácení úvěru a na financování investičních akcí v roce 2018.
5. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Černíkovice sestavenou
k 31.12. 2017. Kladný hospodářský výsledek byl po schválení převeden do
rezervního fondu.
6. Mandátní smlouvu č. 2018102, kde předmětem této smlouvy je výkon práv a
povinností zadavatele soutěže na dodavatele el. energie a zemního plynu pro
Obec Černíkovice a jí zřízené nebo založené organizace.
7. Plán rozvoje sportu Obce Černíkovice na období let 2018 – 2021.
8. Prodej nemovité věci – pozemek p.č. 550/34 o výměře 164 m2 zapsaného
v katastru nemovitostí Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV
10001 zřízeného pro k.ú. Černíkovice, odděleno GP 561-35/2018 z pozemku
p.č. 550/12 panu Jiřímu Hovorkovi, bytem Černíkovice 207, 517 04
Černíkovice za celkovou cenu 16.400,- Kč (šestnáct tisíc čtyři sta korun
českých), tzn.100,- Kč/m2. Náklady spojené s pořízením smlouvy a vklad na
katastr hradí kupující, zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy.
9. Prodej nemovité věci – pozemek p.č. 1136/26 o výměře 112 m2 zapsaného
v katastru nemovitostí Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV
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10001 zřízeného pro k.ú. Černíkovice, odděleno GP 562-36/2018 z pozemku
p.č. 1136/8 panu Ing. Petrovi Vítečkovi, bytem Černíkovice 18, 517 04
Černíkovice za celkovou cenu 11.200,- Kč (jedenáct tisíc dvě stě korun
českých), tzn.100,- Kč/m2. Náklady spojené s pořízením smlouvy a vklad na
katastr hradí kupující, zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy.
10.Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu č. 5 Program obnovy a rozvoj
venkova 2018 (MMR), - oprava /rekonstrukce místní komunikace.
11.Podání žádosti v rámci realizace SCLLD 2. pololetí 2018, Programový rámec
IROP – ekologická a bezpečná doprava (zastávka BUS).
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je tady léto, čas prázdnin a dovolených. Než se na ně
vypravíme, dovolte mi malé ohlédnutí za naší prací. Proběhla celková rekonstrukce
lávky u Komůrkových, v těchto dnech je dokončován nový „frézinkový“ povrch na
místní komunikaci u letiště. Na všech místních komunikacích bylo vyměněno zašlé
dopravní značení. Zaměstnanci obce vybudovali dvě nová garážová stání pro novou
obecní techniku. Obecní úřad uspořádal dvě akce pro naše nejmenší, první byl zájezd
do Prahy na muzikál Šíleně smutná princezna a druhou, trochu strašidelnou, na
ukončení školního roku byl Noční Glóriák.
Proběhlo jednání se zástupci firmy ŠKODA Auto, a.s. Kvasiny o finančním
příspěvku na obnovu víceúčelového hřiště či doplnění prvků na dětské hřiště v parku.
V současné době probíhají jednání o opravě chodníku před rozšiřujícím se areálem
firmy KOVPAL. Hlavním úkolem, na kterém intenzivně pracujeme, je rozšíření MŠ
o jednu třídu, už je připravena projektová dokumentace pro stavební povolení. Na
posledním jednání zastupitelstva obce bylo schváleno podání žádostí o dotaci na
opravu komunikace v Drážkách a vybudování nové autobusové zastávky u pomníku.
Snad budeme v podání žádostí úspěšní a dotace nám přidělí.
Milí spoluobčané, přeji nám všem, abychom si v nadcházejícím období
odpočinuli, užili si volný čas s dětmi, rodinami a nabrali nové síly do dalšího
koloběhu pracovních povinností.
Parkování…
Ač nerada, vracím se k tématu neoprávněné užívání pozemků ve
vlastnictví obce, o kterém jsem informovala v minulém vydání
zpravodaje. Je mnoho míst v obcích, kde naši občané stále tento zákon
porušují. To, že jsem v minulém článku zmínila některé lokality v
obcích, mě bylo sice vyčítáno, ale domnívám se, pokud by se zde
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objevila konkrétní jména, věc by byla řešena úplně jinak… a myslím, že i rychleji.
Ve většině případů je to o naší lenosti a stačilo by jen otevřít bránu a zaparkovat na
vlastní pozemek.
… Malé upozornění - zastupitelstvo obce přistoupilo k dalšímu kroku, a tím budou
zákazy stání. První bude umístěn u prodejny potravin (plocha u prodejny není veřejné
parkoviště).
… Stačí jen málo - dodržujme zákon o pozemních komunikacích a bude bezpečnost a
vzhled obce ku prospěchu nás všech.
Zdenka Jedlinská

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018
 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s
kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč
za vydání občanského průkazu s čipem),
 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může
tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a
deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci
držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna
hromadná výměna dokladů),
 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou
vydávány pouze z důvodu voleb,
 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno
vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v
pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s
rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale
také Ministerstvo vnitra,
 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své
telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o
možnosti převzetí dokladu,
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u
Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice
„Pražského povstání“).
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v
Praze u úřadů měst. částí Praha 1 - 22) nebo u Ministerstva vnitra
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PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v
Praze u úřadů měst. částí Praha 1 - 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti
nebo u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v
Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22), nelze žádat u
Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti
nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan
uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč (nelze přebírat u
Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
 ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
 ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
 ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve
zkrácené lhůtě
 ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
 ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
Kde se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se
celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme
občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správního
poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018 - Vydávání cestovních pasů ve
zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů
občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách:
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 do 5 pracovních dnů.
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Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
 u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo
nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí
vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin
pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice
„Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra
nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1
až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas
převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s
rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas
na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a
druhou při převzetí cestovního pasu.
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách
Vydání do 24 hodin v
pracovních dnech
MV → MV = 6.000 Kč
Občané starší 15 let

Vydání do 5 pracovních dnů
MV → MV = 3.000 Kč

ORP → MV = 4.000 + 2.000 Kč ORP → MV = 2.000 + 1.000 Kč
ORP → ORP = 3.000 Kč
MV → MV = 2.000 Kč

Občané mladší 15 let ORP → MV = 1.500 + 500 Kč

MV → MV = 1.000 Kč
ORP → MV = 500 + 500 Kč
ORP → ORP = 1.000 Kč

Komunální volby
Ve dnech 5. a 6. října proběhnou
volby do zastupitelstva obce. Volební
místnost bude na klasickém místě –
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Černíkovice. První den voleb, v pátek
5. 10. 2018, bude možné volit od 14:00 do 22:00 hodin, druhý den voleb, v sobotu
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6. 10. 2018, se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin. Hlasovací lístky budou
voličům doručeny na adresu trvalého pobytu nejpozději 3 dny před volbami.
Náhradní hlasovací lístky také každý volič obdrží na požádání přímo ve volební
místnosti.
Právo volit do zastupitelstva obce má občan Černíkovic a Domašína za
předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu,
a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je
v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu nebo má evidovaný přechodný pobyt
v příslušné obci na území ČR, požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného
dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz
o povolení pobytu).
Cizinci – občané EU musí být zapsáni ve lhůtě do 3. října 2018 do 16:00 hod.
do dodatku seznamu voličů. V případě, že si nejste jisti, zda, jste zapsáni v seznamu
voličů, popř. jeho dodatku dané obce, doporučujeme, abyste se na obecním úřadě
informovali s dostatečným předstihem. Voliče, který není státním občanem České
republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu
voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní
občanství státu (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci. Každý volič si může
v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může
požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Při těchto
volbách také není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič
hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební
schránky mimo volební místnost. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební
schránkou můžete uplatnit v kanceláři obecního úřadu – tel. 494 384 124.
Do Zastupitelstva obce Černíkovice se bude volit 11 zastupitelů, každý volič
tedy má 11 hlasů. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku:
 označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti
jednotlivých volebních stran (max. 11 křížků),
 označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany
nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
 označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje,
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany.
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Informace pro volební strany - Podávání kandidátních listin
Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Černíkovice se podávají na
Městském úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odboru správních činností a ŽÚ,
pouze prostřednictvím zmocněnce nejpozději do 31. července 2018 do 16:00
hodin.
Vzory kandidátních listin, prohlášení apod. naleznete na webových stránkách
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou – www.rychnov-city.cz „Volby do
zastupitelstva města“.
Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích

Černíkovice

Počet
obyvatel

Nezávislý
kandidát

Sdružení
nezávislých
kandidátů

768

31

54
Bc. Klára Stillerová

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Tak už je to tady! Kalendář nám jasně říká, že je konec školního roku a začínají
prázdniny. Potřebují si odpočinout děti i učitelé. Škola není jenom předávání učiva,
ale měla by naučit děti i vystupovat na veřejnosti. To se nám, myslím, povedlo
dokonale. Posuďte sami:
Talentmánie 2018
Letošní Talentmánie byla plná nezapomenutelných zážitků. Viděli a slyšeli
jsme sympatické výkony z oblasti hudby, tance a
recitace, ochutnali pekařské výrobky a seznámili se
s postupem pečení, už víme, jak si vyrobit
želatinové bonbóny nebo šumivé koule do koupele,
překvapila nás perfektně předvedená kouzla i
znalosti spolužáků například o rostlinách nebo ústní
hygieně.
Těší nás, jak jsou děti tvořivé a většinou bez
trémy a potíží dovedou prezentovat svůj výtvor před
početným publikem. Celá přehlídka probíhala v
hravé a uvolněné atmosféře, všichni se navzájem
podporovali, ale také bodovali. Talentmánie splnila
svůj cíl – je symbolem tvořivosti, spolupráce, zájmu
o druhé a také významné rodičovské podpory –
pomoci při přípravě projevu, krásných kostýmů,
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rekvizit a pomůcek, výběru básní apod. Je hezké pozorovat, kolik energie a podpory
mnozí rodiče vložili do možnosti svého potomka prožít radost a úspěch.
Přednáška o cestování se sládkem
5. 4. 2018 se sešli ve škole ti, kteří se zajímají o cestování, ale i o výrobu piva.
Přednáška pana Martina Vrby zaujala především pány z Černíkovic. Program byl
velmi zajímavý.
Beseda "Nebezpečí internetu pro děti a mladistvé“
26. 4. 2018 na naší škole proběhla interaktivní beseda Mgr. Martina Vlasáka
„Nebezpečí internetu pro děti a mladistvé“. Zúčastnilo se jí 9 rodičů a 3 učitelé.
Obsah přednášky:
Průměrný 15letý žák stráví denně 4-5 hodin u mobilního telefonu, tabletu nebo
notebooku. Na internetu je vystaven různým více či méně nebezpečným jevům.
Nejdůležitější z nich pokrývala právě tato beseda. Účastníci byli seznámeni s
doporučenými principy a kroky prevence.
Seznámili jsme se s pojmem “digitální demence“, kdy časté používání
internetu vede k:
- poruchám paměti, soustředění společně s těkavostí
- citovému „zploštění“
- děti hůře čtou psaný text a méně mu rozumí
Cyklovýlet do Lible
V pondělí 30. dubna 2018 se celá černíkovická škola rozhodla, že věnuje den
dopravní výchově.
Úderem osmé hodiny ranní se ke škole
sjelo 50 cyklistů všech věkových kategorií.
Každý jezdec musel být vybaven ochrannou
přilbou a vyfasoval i bezpečnostní reflexní
vestu. Paní ředitelka Dernerová proškolila děti
o bezpečnosti jízdy v peletonu a zopakovala
nejdůležitější pravidla silničního provozu.
Poté se celý dlouhý had vydal na trasu.
Cesta vedla od školy po cyklostezce
pod Třebešovem do Lible. Cyklisté ze 3., 4. a
5. třídy měli tolik energie, že vyšlápli libelský kopec bez zadýchání.
Po příjezdu se všichni účastníci posilnili vydatnou svačinou a potom se
smíšené skupiny pustily do vyplňování složitého testu o dopravních značkách. Za
odměnu se všichni žáci vydali založit oheň a opéct si k obědu buřtíky.
Celý výlet se za slunečného počasí vydařil bez problémů a za to si děti,
dobrovolný doprovod a paní učitelky zaslouží velikánskou jedničku s hvězdičkou.
Děkuji všem za návštěvu Jitka Vaňková
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VÝPRAVA PRO CESTOVATELE DO PRAHY
8. 5. 2018 jsme uskutečnili výlet do Prahy.
 Příjezd vlakem do Prahy v 8.49 hod
 Metrem na Vyšehrad (Čertovy
kameny, rotunda sv. Martina, Slavín,
park, kostel sv. Petra a Pavla…)
 Tramvají z Výtoně (kolem Tančícího
domu a Národního divadla) na Újezd
(možnost prohlídky lanovky na Petřín
a Pražského Jezulátka)
 Říční ulicí na Kampu (dům, kde žili
br. Čapkové, dům z filmu Jak utopit
dr. Mráčka, Sovovy mlýny, sochy,…)
 Karlův most
 Staroměstské a Václavské nám. (podle času a zájmu pěšky nebo metrem na
hlavní nádraží)
Projektu EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“
V týdnu od 21. 5. do 25. 5. jsme v rámci projektu EU „Ovoce a zelenina do
škol“ a „Mléko do škol“ - DOPROVODNÁ OPATŘENÍ, proměnili velkou přestávku
v ochutnávku různých druhů mléčných výrobků a ovoce. Děti si samy natíraly různé
druhy pomazánek na pečivo, ochutnávaly plátkové sýry a různé druhy ovoce. Dostaly
i jahodový, borůvkový a kakaový jogurt a tvaroh.
Škola za získané body obdržela 4 OCHUTNÁVKOVÉ KOŠE, které
obsahovaly různé druhy mléka a mléčných výrobků a 3 koše s domácím exotickým
ovocem.
Školní výlet do Žďáru nad Sázavou 19. 6. 2018
Letos jsme se vydali do vzdáleného
Žďáru nad Sázavou ve Žďárských vrších.
Navštívili jsme klášter a zúčastnili jsme se
programu „Voda“, kde děti skrze areál
kláštera poznávaly význam vody pro život
cisterciáckých mnichů, kteří zde žili.
Prohlédli jsme si i kostel Nanebevzetí
Panny Marie, muzeum a samozřejmě
nakoupili dárky pro své blízké. Potom jsme
se procházkou vydali k Santiniho kostelu
na |Zelené hoře. Závěr výletu patřil
prohlídce náměstí a nákupům v centru
města.
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Odpoledne spolu aneb Bavíme se navzájem 8. 6. 2018
Každoroční Odpoledne s kroužky jsme letos chtěli trochu ozvláštnit, v čemž
nám obětavě pomohli mnozí z rodičů. V
duchu tradice si děti se svými učitelkami
připravily program pro rodiče – letos
jsme se snažili propojit dovednosti ze
všech kroužků a akcí do jednoho celku
(zpěv, hudební doprovod kytar a fléten,
recitace), zajímavý program s kostýmy
nastudovaly děti v angličtině s paní
Hedvikou Myhill, došlo i na malé
divadelní představení nejstarších žáků.
Potom se děti přesunuly k osmi
stanovištím s pestrým programem
připraveným rodiči. Děti se nesmírně těšily a činnosti vedené rodiči je velice bavily.
Všichni jsme litovali, že nám déšť hraní si s rodiči předčasně ukončil.
Všem dětem, paním učitelkám, paní Myhill, paní Hovorkové a paní Šustkové
(za zapůjčení skákacího hradu) i všem rodičům patří veliký dík za hezké chvíle spolu.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny a rodičům slunečnou dovolenou!
Iva Dernerová

Z ČINNOSTI SDH
SDH Černíkovice
Již druhým rokem se naši mladí hasiči za doprovodu několika dospělých
účastnili projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Tato dobrovolnická akce probíhá
během dubna po celé České republice a má za úkol uklidit nepořádek a nelegální
černé skládky. Hasiči vytipovali několik nejvíce znečištěných lokalit v naší obci a
vrhli se do práce vybaveni igelitovými pytli a rukavicemi. Odpadu se nasbíralo
opravdu hodně a většinu bylo možné vytřídit do tříděného odpadu. Děkujeme
dobrovolníkům, jak dětem, tak dospělým, že pomáhají udržovat naši obec v čistotě.
Doufejme, že napřesrok již odpadu nebude tolik.
Posledního dubna se tradičně do Černíkovic slétají čarodějnice. V parčíku před
školou nejprve malé čarodějnice plnili nejrůznější úkoly, za které obdržely drobné
ceny a také poukázku na párek a limonádu, kterou si letos nově vyzvedli v parku, kde
měli hasiči přichystané zázemí s občerstvením a pálil se zde čarodějnický oheň.
Počasí nám letos přálo, a tak se některé čarodějnice zdržely až do ranních hodin.
Druhý květnový víkend se konala v Libli okrsková soutěž. Náš sbor vyslal dva
týmy závodníků, a to družstvo mužů a družstvo žen. Muži od rána zápolili v tvrdém
boji. Porovnali síly ve štafetě 4x100 metrů a v požárním útoku. Požární útok mají
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naši muži bravurní a snaží se tak vždy dohnat ztracený čas ze štafety, kde by byly
potřeba krapet rychlejší nohy našich závodníků. Po sečtení časů z obou disciplín byli
všichni velice napnutí, jelikož boj byl vyrovnaný a jedná se zde pouze o vteřiny. Naši
muži nakonec dosáhli na bednu a vybojovali třetí místo. Ženy na okrskové soutěži
závodí pouze v požárním útoku a závodí na kratší dráze pouze se dvěma hadicemi B.
Jejich čas tak přichází až po ukončení útoků mužů, aby dráha nebyla příliš mokrá. I
když muži již mohli slavit, oplatili ženám jejich povzbuzování a usilovně fandili a
přispěli mnoha radami. Vše klaplo, tak jak má a družstvo žen se radovalo z prvního
místa, které si drží už čtvrtým rokem.

O víkendu 25. až 27. května proběhlo za slunečného počasí okresní kolo hry
Plamen, které se letos konalo v Přepychách v areálu místního hřiště. Děti během
celého víkendu porovnávají své
znalosti a dovednosti v několika
štafetách a požárním útoku. Družstvo
mladších skončilo na 12. místě
z dvaceti a družstvo starších na
krásném 7. místě z celkových 21
družstev.
Začátkem června náš sbor opět
navštívil čáp či spíše vrána. Do rodiny
našich dlouholetých členů Lucie a
Tomáše Klárových přibyla druhá holčička, malá Terezka. Rodičům i malé přejeme
mnoho zdraví a radosti.
V neděli 10. června pořádali hasiči společně s obecním úřadem dětské
odpoledne, které bylo letos zaměřeno na dopravu. Více o akci v samostatném článku.
Výbor SDH Černíkovice
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SDH Domašín
2/2018
S příchodem jarních měsíců nastalo pro náš sbor období zvýšeného pracovního
úsilí. Bylo zapotřebí připravit vše potřebné, aby oslavy 140. výročí založení našeho
sboru byly důstojné a proběhly podle našich představ. Byl proto proveden nový nátěr
pergoly, úpravy grilu a namontovány nové zásuvné dveře, které zhotovil pan Luděk
Charvát. Opravu fasády a nový nátěr budovy provedl bratr Miroslav Charvát. Na
budovu byl umístěn nový hasičský znak s motivem Domašína. Na vlajkových
stožárech byl rovněž obnoven nátěr. Klubovna byla vymalována a stěny byly
obloženy palubkami. Dále zde byla nainstalována nová nábytková stěna s vitrínou
pro vystavení praporu a vyměněny záclony. Do kuchyně byly zakoupeny nové
skříňky a v budově byly vyměněny záchody. Kaplička na návsi byla vybílená, prasklé
tabulky v okně byly vyměněny a kaplička byla vyzdobena k oslavám. Pracovalo se
také na opravách historické techniky: Byla znovu zprovozněna stříkačka PS-4
MINORKA a trakařová stříkačka z roku 1905. Zrestaurovat stříkačku MARA z roku
1938 se do termínu oslav bohužel nestihlo. Při schůzkách byl domlouván a
dolaďován konečný vzhled praporu, který utkal pan František Tobiška z Nebeské
Rybné. Před samotnou akcí byl proveden generální úklid.
Z uvedeného vyplývá, že práce bylo vykonáno opravdu hodně a všem, kdo se
na ní jakkoli podíleli, včetně domašínských žen, výbor velmi děkuje, děkujeme za
velkou pomoc také obecnímu úřadu.
I přes velké starosti s přípravou oslav, jsme samozřejmě neopominuli uspořádat
tradiční Pálení čarodějnic. Sešla se až nečekaně velká návštěva dětí i dospělých a
akce měla jednu premiéru. Byla
vyhlášena
soutěž
o
Královnu
domašínských čarodějnic. Hodnotila se
úroveň čarodějného nalíčení a oblečení a
jistota při řízení tryskového koštěte,
které bylo pro tuto soutěž vyrobeno ve
specielních čarodějnických dílnách.
Královnou se stala paní, která již po
několik let na naši akci přilétává
v perfektním čarodějnickém outfitu a
s řízením
nezvyklého
dopravního
prostředku se vypořádala s elegancí a
bravurou. Soutěž se bude samozřejmě opakovat i příští rok. Akce se velmi vydařila,
čarodějný potěr si zařádil okolo ohně, o občerstvení bylo postaráno a tak se
společnost rozešla opět až po půlnoci.
Naše soutěžní družstvo 12. května startovalo na okrskové soutěži, jejímž
pořadatelem byl SDH Libel. Konečně se po 3 letech smůly povedlo vylepšit naše
umístění a opustit nepříjemné poslední místo! Po štafetě jsme figurovali na 5. místě a
stejné bylo i naše konečné umístění. Zvítězilo v současné době asi bezkonkurenční
družstvo z Třebešova, před výbornými družstvy z Černíkovic a Lična. Našim borcům
děkujeme za reprezentaci sboru a přejeme jim, aby se jim příští rok svůj výkon
podařilo opět vylepšit.
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Poté se již rychle přiblížilo datum 5. července, termín prvého dne našich oslav.
Zahájeny byly v ten den odpoledne slavnostní Velkou Valnou Hromadou, na kterou
byli jako hosté pozváni zástupci obce s paní starostkou, zástupci OSH, výboru okrsku
č. 7, zástupci všech ostatních sborů okrsku, zástupci složek v obci – myslivců a
sportovců - a také zástupkyně domašínských žen.
Valnou Hromadu zahájil bratr velitel Josef Šmída a po přivítání přítomných
požádal o povstání a uctění památky našich zesnulých bratrů. Pak předal slovo bratru
starostovi Luďku Pavlovi, aby přednesl slavnostní projev. Ten v úvodu zmínil historii
vzniku dobrovolných hasičských sborů v českých zemích, připomněl historii sboru
v Domašíně, jeho postupné vyzbrojování, jeho úlohu a činnost v současnosti. Dále se
věnoval shrnutí prací, které byly prováděny při budování a vylepšování na zbrojnici i
na pergole. Ocenil letitou dobrou spolupráci s obecním úřadem, s domašínskými
ženami, s OSH i s výborem okrsku č. 7. Poděkoval všem aktivním členům za jejich
práci a některé tzv. tahouny vyjmenoval.
Dalším bodem programu bylo udílení vyznamenání členům sboru. Nejprve ale
byly zástupkyním domašínských žen,
kromě kytičky, předány upomínkové
medaile, jednalo se o Pamětní řád starosty
sboru. Vyznamenání pro naše členy
předávali jak zástupci OSH, tak starosta
okrsku č. 7, tak i členové výboru našeho
SDH. Pamětní listy ke 140. výročí založení
SDH Domašín obdrželi zástupci všech
sborů okrsku, obecního úřadu, složek
v obci, bratr Šitina a sestra Martincová za
OSH a starosta okrsku č 7.
V následné
diskusi
přednesli
pozvaní hosté své zdravice a v jejím závěru jsme byli velmi potěšeni, když bratr
Šitina předal do rukou našeho bratra starosty medaili Za Zásluhy, kterou našemu
sboru udělil výbor OSH. Tím oficiální část schůze skončila, následovalo občerstvení
a další diskuse a bratření, jak to vždy mezi hasiči správně bývá.
Druhý den 6. 7. ve 14 hodin byla u kapličky na návsi zahájena hlavní část
oslav, jejíž součástí bylo posvěcení
nového praporu našeho SDH. Program
zde uváděl bratr Mirek Pavel, jako
doprovodná hudba se představilo
Žesťové sdružení z Dobrušky. Hlavní
projev pronesl bratr starosta Luděk
Pavel, další projevy přednesly za obecní
úřad paní starostka Zdenka Jedlinská a
za domašínské ženy paní Helena
Hubálková. A poté konečně přišla ta
slavnostní chvíle, na kterou se náš sbor
již dlouho těšil a připravoval. Aktu se
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ujal s důstojností sobě vlastní pan farář Alois Šeliga z Dobrušky a po krátké
bohoslužbě slova byl prapor konečně požehnán a posvěcen. Vše poté ještě pojistilo
krátké rozeznění zvonu na kapličce a samozřejmě zahrání státní hymny. Následoval
průvod na kopeček ke zbrojnici, v jehož čele nesl prapor bratr Petr Danda.
U zbrojnice bylo připraveno bohaté občerstvení, posezení pod stany a program
na celé odpoledne, který doprovázela dechová hudba pana Karla Šedivého. Byla zde
k vidění výstava historické hasičské techniky, bratři z Dobrušky vozili na svém autě
děti na okružní jízdy a dětem se nejvíce líbila stará trakařová stříkačka, protože si z ní
mohli sami zastříkat. Některé stříkačky byly nastartovány, jako důkaz, že jsou stále
funkční.

Asi největším tahákem programu bylo vystoupení skupiny historického šermu
BALESTRA Letohrad, malovalo se na obličej, děti se učily, jak dávat první pomoc
při úrazu a mohly se vyřádit při slézání nafukovacího hradu. V prostoru klubovny
byla na paravanech nainstalována výstava o historii i současnosti našeho SDH i obce
Domašín.
Odpoledne rychle ubíhalo a po 18 hodině vystřídala dechovku skupina Combi.
Ta pak hrála k poslechu i k tanci. Na prostranství před pergolou se vesele tančilo, i
když se trochu prášilo od bot. Protože bylo stále co jíst a hlavně také co pít, byla stále
dobrá nálada, která pokračovala dalece přes půlnoc. Ti největší vytrvalci vydrželi
opravdu dlouho, bratr pokladník zamykal klubovnu v 6.30 ráno. Byla to určitě
nejvelkolepější oslava v historii sboru!
Výbor proto ještě jednou děkuje všem aktivním členům za veliké penzum
práce, kterou odvedli, za vynikající pomoc děkujeme domašínským ženám, děkujeme
také za velikou podporu obecnímu zastupitelstvu, především paní starostce Zdence
Jedlinské. Děkujeme též ostatním sponzorům: Firmám Matrix Třebešov, HJH
Černíkovice, ZEAS Trnov, ZATO Černíkovice, ŠKODA AUTO, STEEL
RECYCLING Radovan Skřítecký Rychnov n. Kn., PHB čerpací stanice Voříšek,
MSV výtahy Josef Kudera, Ovocnářství u Hlaváčků Domašín, Ladislav Klár
Černíkovice, AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou, Gres Rychnov n. Kn., Dostav
Kostelec n. Orlicí, ASV Solnice, MH servis plus Rychnov n. Kn., KOVPAL
Černíkovice, J. Fňouková - Potraviny Černíkovice.
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Výbor také děkuje paní Mileně Novákové a bratru Karlovi Jakubcovi za
sestavení Almanachu ke 140. výročí založení SDH Domašín a paní Mileně Novákové
za obsáhlou publikaci Z historie Domašína, Černíkovic a okolí.
Výbor také velmi děkuje svému starostovi za zvládnutí velkého náporu starostí
spojených s přípravou a organizací oslav!
Závěrem ještě chceme připomenout, že v uplynulém období se dožili naši bratři
těchto výročí:
Tomáš Pekáč 25 let, Jiří Trejtnar 40 let a Vladimír Smola a František Čiháček 65 let.
Přejeme jim hodně zdraví a děkujeme za jejich činnost ve sboru.
Naše spoluobčany a širokou veřejnost zveme na Rozloučení s létem, které
budeme u zbrojnice pořádat pravděpodobně v sobotu 1. září.
Na úplný závěr přejeme našim členům, jejich rodinám a všem spoluobčanům
hezké prožití letních měsíců a dětem krásné prázdniny!
Výbor SDH Domašín

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Letošní jarní část fotbalové sezóny skončila velice brzy
díky fotbalovému mistrovství světa v Rusku, kam se naše
národní mužstvo nedostalo, a tak musíme fandit jiným
mužstvům. Naši nejmenší zakončili sezónu 15. června
tréninkem a zápasem s rodiči. Na ukončení nechybělo něco
sladkého, o které se postaraly maminky hráčů a dobré
grilované steaky. Na ukončení pohovořili trenéři o příští
sezóně, že tréninky budou pokračovat i o prázdninách a děti
čeká soustředění v našem areálu od 15. do 19. srpna. Rodiče
pak potravinovým balíčkem poděkovali trenérům za to, jaký
mají přístup k dětem a jak se o ně vzorně starají. Pro malé
fotbalisty s rodiči se v měsíci listopad připravuje zájezd na mistrovské utkání
Bordeaux, kde náš začínající žáček Jarda Plašil prodloužil smlouvu.
O den později ukončilo sezónu i družstvo dospělých v doprovodu manželek či
přítelkyň a společně se sponzory, bez kterých se sport dělat nedá.
Po sestupu z 1. B třídy a odchodu 9 hráčů se neočekával boj o přední místa.
Spokojenost by měla být s 5. místem, což bylo velice dosažitelné, ale neukázněnost
některých hráčů (vykartování po 4 žlutých, ale i zbytečným vyloučením se to
nedokázalo) a i směnnost v závodě Škoda nám škodila.
Pro novou sezónu se náš trávník vylepšil Vertikutací, pískováním a Arifikací,
už to potřeboval. Bohužel trávník nám navštěvují krtci, se kterými zatím marně
bojujeme.
Nová sezóna začíná pohárovým zápasem, a to na našem hřišti 5. srpna od 17.00
hod, 29. 7. krajem - přátelský zápas v Častolovicích a 11. 8. první kolo OP II. tř., pak
v neděli 19. 8. od 17.00 hodin hostíme Sokol Lukavice.
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V našem kádru dojde k několika změnám. Odchází Jan Jedlinský do RK,
Malashevskyi a Kotevych (v jednání) do Opočna. Vrací se D. Hanuš ze Solnice.
Další hráči jsou v jednání. Do nové sezóny přejeme všem hráčům, trenérům,
fanouškům hodně zdraví, štěstí a radosti ze hry.
V. Dušek

MYSLIVECKÝ SPOLEK BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Volby do výboru
V měsíci dubnu 2018 se uskutečnila volba nového výboru Mysliveckého
spolku „Bělá“ Černíkovice. Předsedou byl zvolen Bc. Milan Hlavsa, místopředsedou
pan Jaroslav Ehl. Dalšími členy výboru byli zvoleni Ing. Petr Víteček, pan Karel
Šedivý a pan Jiří Školník.
Začátek loveckého roku
V dubnu začal pro myslivce nový lovecký rok, jarní měsíce s sebou přinesly
mnohé povinnosti v péči o zvěř, ale i ostatní živočichy v přírodě. Myslivci se zaměřili
především na krmelce a zásypy, které bylo potřeba opravit, vyčistit a dezinfikovat, a
tím chránit zvěř před šířením nemocí a parazitů.
Jarní období a následně rovněž období senosečí a žní navíc přináší nepříjemné
střety přírody se zemědělstvím. Polní práce jsou v plném proudu a velké zemědělské
stroje vyrážejí do polí. Právě v tomto období musí myslivci ochránit nejen dospělou
zvěř, ale především čerstvě narozená mláďata. Srnčí zvěř, bažanti, zajíci i někteří
zpěvní ptáci totiž vyvádějí svá mláďata v polích a loukách. Velkými pomocníky jsou
myslivcům v tomto úsilí lovečtí psi, kteří v určených lokalitách vyhledávají odložená
mláďata a hnízda ptáků.
Zemědělci mají povinnost myslivcům oznamovat, kdy se pole chystají
chemicky ošetřovat nebo sklízet tak, aby bylo možné ztrátám na zvěři předejít a
výrazně je minimalizovat. Věříme, že přístup zemědělců v této oblasti bude vstřícný a
že spolupráce v zájmu záchrany zvěře bude pokračovat.
Myslivecký den
Na sobotu 9. června 2018 přichystali myslivci v krásném prostředí rybníčku Na
Proudnici Myslivecký den, který byl již tradičně spojený se závody v chytání ryb.
Závodů se zúčastnilo celkem 22 soutěžících, z toho 13 dospělých a 9 dětí. Kromě
rybářských zážitků bylo pro příchozí připraveno výborné občerstvení v podobě
grilovaných makrel, kuřat a klobás. Návštěvníci si mohli pochutnat i na zvěřinovém
guláši a kančím mase na zelenině. Vítězem dětské kategorie se stal Matouš Novotný,
mezi dospělými rybáři si nejlépe vedl pan Šubrt, který za vítězství obdržel hlavní
cenu - srnce.
Za MS „Bělá“ Černíkovice Bc. Milan Hlavsa
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PROBĚHLÉ AKCE
Čarodějnice
Dne 30. 4. 2018 se v parčíku pod školou
uskutečnilo již tradiční dětské odpoledne,
které bylo zakončeno táborákem. V tento den
se pálí čarodějnice, proto děti na každém
stanovišti vítala zkušená čarodějnice nebo
čaroděj, kteří pro ně měli připravenou nějakou
disciplínu.
Děti si mj. zkusily vyrobit kouzelné
kamínky, malovaly křídou na tabulky, procházely
stezkou, při které pomáhaly čarodějnici
přenášet pytlíčky s čarovným kořením, skládaly
puzzle, poznávaly květiny nebo odpovídaly na
vědomostní otázky. Na každém stanovišti byl účastník odměněn buď věcným
dárkem, nebo nějakou sladkou odměnou.
V cíli pak každý dostal poukázku na párek a limonádu zdarma.
V letošním roce byl rekordní
počet účastníků! Celkem si přišlo
zasoutěžit 86 dětí a to 14
předškolkového věku, 37 školkového
věku a 35 účastníků mladšího
školního věku. Nejvíce dětí, tedy
přesně 70, bylo z Černíkovic, zbylých
16 pak z okolních vesnic.
Dle slov zúčastněných byla
akce povedená, počasí nám dopřálo, i
když jsme se chvílemi obávali, že začne pršet.
Všem rodičům i dětem děkujeme za účast a věříme, že se za rok sejdeme
v tak hojném počtu, jako letos. Velké poděkování patří též všem čarodějnicím a
čarodějům, kteří pomáhali s organizací. Jsou to: I. Čeplová, P. Školníková, Š.
Šafránková, N. Zemanová, H. Myhill, V. Stejskalová, N. Šťovíčková, J. Beneš, T.
Rykrová, T. Hlavsová, R. Laubová, T. Voříšková, P. Procházková, N. Šabatová, L.
Čeplová, M. Tobišková, A. Popiolková, K. Nosková, H. Dušková a A. Štěpánková.
O občerstvení u ohně se starali členové SDH Černíkovice. Velmi
děkujeme P. Hoffmanové a V. Lockerovi za zapůjčení pomůcek na stanoviště a
za fotodokumentaci celé akce. Též patří velké poděkování ZŠ Černíkovice za
zapůjčení stolů a židlí.
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Sponzoři akce byli: OÚ Černíkovice, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Všem sponzorům a těm, kteří se
podíleli na přípravě, nebo na chodu celé akce ještě jednou děkujeme a budeme
se těšit někdy příště na další akci!

Dětský dopravní den
Dne 10. 6. 2018 SDH Černíkovice a Obec Černíkovice uspořádali dětský
den, který byl letos věnovaný dopravě. Děti se nejprve zapsaly na startu u
pošty, a pak už se vydaly na
vyznačenou trasu, na které potkaly
celkem 14 stanovišť. Děti si mj. zkusily
přejít přechod pro chodce, třídily co
do lékárničky patří a co ne, jezdily na
koloběžkách po stezce pro cyklisty,
házely
barevné
míčky
do
odpovídajících
barev
semaforu,
doplňovaly správnou výbavu na kolo, na
chvíli se staly řidiči a projely kruhovým objezdem, na jehož konci dostaly
pitíčko z obchodu od p. Fňoukové, přiřazovaly správná telefonní čísla k
záchranným složkám, nebo hrály pexeso s dopravními značkami. V cíli pak každý
malý účastník dostal tašku plnou cen od našich sponzorů, které letos stály
opravdu zato.
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Akce se celkem zúčastnilo 75 dětí, z nichž nejvíce bylo mladšího školního
věku. Více jak polovina dětí byla z Černíkovice, ostatní pak z okolních i
vzdálenějších vesnic a měst. Sice jsme se všichni obávali, že začne pršet, ale
nakonec nám počasí dopřálo pěkný den a jestliže se akce dětem líbila, pak
splnila svůj účel.
Veliké poděkování za pomoc při organizaci průběhu dětského dne si
zaslouží: N. Zemanová, R. Kerhartová, P. Školníková, M. Štěpánková, K.
Stillerová, J. Šanta, P. Procházková, I. Čeplová, P. Kaiserová, T. Rykrová, L.
Čeplová, H. Štěpánová, T. Šitina, A. Štěpánková, A. Dynterová, T. Hlavsová, Z.
Čihák, P. Hynek, R. Vrbová, N. Šťovíčková, J. Beneš, Z. Jedlinská, K.
Vodrážková, V. Procházková, V. Stejskalová, N. Stejskalová, Š. Šafránková, M.
Vodrážková, B. Klapalová a M. Šitinová.
Poděkování si též zaslouží členové SDH Černíkovice, kteří se starali o
občerstvení, dále ZŠ a MŠ Černíkovice za zapůjčení pomůcek na stanoviště a P.
Hoffmanová za fotodokumentaci celé akce. Nesmíme též zapomenout na
sponzory, bez jejichž pomoci by to nešlo. Jsou to: Obecní úřad Černíkovice,
Stamont, Stavmat, Besip, V. Mrštný- dřevostavby, Zaměstnanecká pojišťovna
Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Škoda auto a Jarmila
Fňouková- Smíšené zboží Černíkovice.
Všem sponzorům, organizátorům, ale především dětem děkujeme za účast,
a budeme se těšit někdy příště na další akci.

F. Hovorka
22

Noční Glóriák
Pátek 29. června nebyl jen poslední den školního roku, kdy se rozdávala
vysvědčení, ale i den, kdy se do Černíkovic sjela všemožná strašidla. Pro děti
totiž byla připravena stezka odvahy – Noční Glóriák.
První odvážlivci se do sportovního areálu začali trousit po 19.00 hodině.
Na posilněnou zde děti dostaly langoš a limonádu. Dětí různých věkových
kategorií letos dorazilo něco přes stovku.
Se setměním se na „startu“ začal tvořit zástup nedočkavých dětí a
rodičů. Jako první, po 22.00 hodině, na trasu osvětlenou svíčkami vyrazila sama
dvě nebojácná děvčata, ta celou trasu prošla bez problému. Letošní ročník byl
zajímavý tím, že se šlo přes zámecký areál - park. Už jen projití kolem
opuštěného zámku je samo o sobě strašidelné, natož když nevíte, jaké strašidlo
na vás kde vyskočí. Trasa dále
vedla kolem kostela k vyhlídce na
Glóriáku, kde už čekaly zombie
nevěsty a děti se zde podepsaly na
velké plátno. Děti v průběhu trasy
dostaly i sladké odměny, aby se
strašidel tolik nebály. Nikdo se,
naštěstí, na stezce neztratil, ani si
ho strašidla nenechala a všichni
(tedy skoro – od strašidel máme
informaci, že některé děti trasu strachy vzdaly a šly domů) dorazily zpátky do
parku.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci této
akce pro děti, příprava není jednoduchá. Doufejme, že se na Glóriáku líbilo i
strašidlům a příští rok se zase vrátí. Také samozřejmě děkujeme všem
zúčastněným.
Bc. Klára Stillerová

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROKY 1970 - 1973
Další společenské organizace, které se zúčastňovaly života v naší obci:
Osvětová beseda (OB) je zařízením Obecního úřadu. V uplynulých čtyřech
letech se zapojila hlavně do kulturní činnosti v obci. Tvoří ji kolektiv asi 16 členů,
kteří si vzali za své zapojit občany do akcí pořádaných obcí, ať už vlastním
provedením nebo i hostujícími soubory, dále pořádat poznávací zájezdy do
zajímavých míst v naší zemi a také pobavit občany přítomné na Silvestrovských
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zábavách. První takové vystoupení bylo v r. 1970 a program, který členové OB
předvedli, se docela líbilo, takže v tomto duchu pokračovali nejen na Silvestra, ale i
na schůzích např. JZD.
Programy byly vybírány tak, aby se líbily, a zdá se, že se to dařilo. Jakousi
odměnou účinkujícím za jejich obětavost při nácviku bylo pořádání zájezdů po
zemích Českých za kulturou. Zasloužili si to, vždyť zkoušky se konaly v zimě v
Kulturním domě, později pak ve škole.
V r. 1970 bylo navštíveno divadlo v Karlíně, v r. 1971 představení v Českém
Krumlově, kde účastníci shlédli nádherně provedenou hru Sen noci svatojánské.
Divadlo je v přírodě v zámeckém parku a má otáčivé hlediště. Další rok to byl zájezd
po západních Čechách.
Členové OB se každým rokem zúčastňují oslavy Dne dětí, kterou pořádá
několik složek na konec školního roku v parku. Oslava končí vždy táborákem s
opékáním buřtů.
Osm členů OB vytvořilo hudební soubor, který účinkoval dvakrát při dětském
karnevalu, večer pak pro rodičovské sdružení, dvakrát na schůzích JZD, jednou v
Kulturním domě, podruhé v Domašíně u Šabatů. Hudba však skončila proto, že
někteří členové stavěli domky a na hraní není pak čas. Dokonce čtyři mladší členové
téměř dva roky hráli na kytary, ale nevydrželi.
Za uplynulé období se neuskutečnila žádná přednáška, kterou by pořádala
Osvětová beseda. Většina těchto akcí byla hostujícími lidmi.
Svaz rybářů má svoji organizaci v Solnici. Před druhou světovou válkou a ještě
během ní byla rybářská organizace kromě Solnice a Častolovic i v Černíkovicích.
Vždyť na velkém rybníku se pěstovaly ryby ve velkém množství a výlov býval vždy
událostí. Po válce nebyl Svaz v Černíkovicích obnoven. Teprve později asi v létech
1966–67 několik bývalých členů se pokusilo o obnovení rybářského svazu v
Černíkovicích, ale po několikerém neúspěšném jednání na krajském svazu v Hradci
Králové bylo od tohoto úmyslu upuštěno a zájemci se stali členy v Solnici. Členů
je tu asi deset a vykonali pro jejich věc a tím i pro obec kus dobré práce.
V parku dali do pořádku rybník i splav (dnes tam už není) a nasadili sem ryby.
U rybníka bývala pěkná chata, která za působení učňů na zámku vzala značně za své,
takže to co tam stojí dnes, je jen část chaty původní. Chata je nyní spravována
rybářským svazem.
Příště se podíváme, jak si počínali v letech 1970 až 1973 další společenské
organizace v Černíkovicích.
Z kroniky vypsal B. Augustin
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TISKOVÁ ZPRÁVA ŠKODA AUTO
ŠKODA AUTO otevřela cyklostezku vedoucí k závodu v Kvasinách
 Závod Kvasiny má v současné době přes 8 500 zaměstnanců, kteří denně
dojíždějí z širokého okolí
 Cyklostezka bude zaměstnancům závodu Kvasiny ulehčovat dopravu do
zaměstnání
 Celková investice společnosti ŠKODA AUTO činila 3,45 mil. Kč
 Součástí aktivit společnosti je také podpora alternativních způsobů dopravy
 Dalším vylepšením je inteligentní parkovací systém řídící individuální
automobilovou dopravu
ŠKODA AUTO aktivně podpořila výstavbu cyklostezky vedoucí ve směru z
Rychnova nad Kněžnou k závodu Kvasiny, která má zaměstnancům umožnit
alternativní dopravu do závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách. Jde o jednu z mnoha
aktivit, kterými se ŠKODA AUTO snaží ulehčit svým zaměstnancům dojíždění za
prací a zároveň snížit dopravní zátěž místních komunikací. Dalšími aktivitami jsou
například řízení individuální automobilové dopravy a podpora hromadných
svozových linek nebo spolujízdy.
Počátky automobilky ŠKODA AUTO jsou úzce spjaty s výrobou jízdních kol –
právě tím začínala v roce 1895 spolupráce Václava Laurina a Václava Klementa,
která postupem let přešla přes výrobu motocyklů až k výrobě automobilů. Není proto
divu, že ŠKODA AUTO aktivně podpořila výstavbu cyklostezky o délce 213 metrů
vedoucí ve směru od výrobního závodu Kvasiny do nedalekého Rychnova nad
Kněžnou. „Cyklostezku jsme slavnostně otevřeli poněkud netradičně závodem z
nedalekého Rychnova nad Kněžnou do závodu Kvasiny. Účastníci akce si mohli dále
prohlédnout výstavu kol z kolekce ŠKODA nebo model ŠKODA KODIAQ v řezu.
Doplňkové aktivity jsme měli připravené i pro děti,“ říká vedoucí závodu Kvasiny
Jiří Černý.
Celková investice společnosti ŠKODA AUTO do prodloužení cyklostezky
směrem k závodu činila 3,45 mil Kč. Jedním z účelů této cyklostezky bude totiž
doprava zaměstnanců ŠKODA AUTO do a ze zaměstnání. Cyklostezka přispěje k
vyšší bezpečnosti cyklistů a uleví dopravní situaci v Kvasinách a okolí. Ve výrobním
závodu Kvasiny pracuje přes 8 500 zaměstnanců, kteří často dojíždějí za prací ze
širokého okolí, což zvyšuje vytížení místních komunikací. ŠKODA AUTO proto
hledá cesty, jak lokální dopravě co nejvíce ulehčit. V rámci těchto aktivit podporuje
automobilka kromě jízdy na kole také spolujízdu a svozové linky, které denně
využívá přes 1 300 osob.
Dalším krokem k efektivnější dopravě zaměstnanců závodu je inteligentní
parkovací systém. Parkovací plochy v těsné blízkosti závodu Kvasiny čítají v
současné době přes 2 000 míst. Nárazově se plní před začátkem směn.
Zaměstnancům, kteří se do závodu dopravují automobilem, je proto nově k dispozici
informační a parkovací systém. Přijíždějící řidiče navádí pomocí navigačních tabulí s
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aktuálním stavem obsazenosti na volná parkovací místa ze všech směrů, a to již na
samotném vjezdu do přilehlých obcí.
„Parkovací systém funguje na bázi průjezdových čidel, která v současné době
monitorují kolem 2 200 parkovacích míst v těsné blízkosti závodu Kvasiny,“ říká
Černý. Zaměstnanci mají jako doplněk k navigačním tabulím k dispozici
jednoduchou webovou aplikaci (dostupnou na adrese http://kvasiny.skodaparking.cz), která jim umožní na jedno kliknutí zjistit obsazenost parkovacích ploch.
„Tím předejdeme zbytečnému zajíždění k již plným parkovištím,“ doplňuje Černý.
Informační systém zároveň monitoruje dopravní zátěž v okolních obcích, s cílem
minimalizovat zbytečné cesty. Tento systém má pomoci i starostům přilehlých obcí,
kteří díky němu budou moci sledovat nejen dopravní zátěž, ale také statistiky o
překračování rychlosti, čímž systém přispívá k větší bezpečnosti v okolních obcích.
ŠKODA AUTO Kvasiny zve na promítání v letním kině a autokině
Opět po roce se obyvatelé Rychnovska mohou těšit na prázdninové filmové
večery se ŠKODA AUTO. Provoz letního kina v Rychnově nad Kněžnou bude
probíhat od 27. července do 18. srpna, provoz autokina pak od 26. července do 23.
srpna v Prorubkách. Návštěvníci se mohou těšit na řadu zahraničních filmů.
„Po mnoha kladných ohlasech z minulého roku se společnost ŠKODA AUTO
rozhodla svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a obyvatelům
kvasinského regionu znovu nabídnout filmové večery v letním kině v zámeckém
parku v Rychnově a v autokině na fotbalovém hřišti v Prorubkách. Tyto aktivity jsou
pro všechny zájemce zdarma,“ říká vedoucí závodu ŠKODA AUTO Kvasiny Jiří
Černý.
V Rychnově nad Kněžnou se bude promítat každý pátek a sobotu od 27.
července do 18. srpna. Návštěvníci se nemusí bát ani nepříznivého počasí. Při
špatných povětrnostních podmínkách se projekce přesune do sousední kryté jízdárny.
Diváci se mohou těšit na zajímavý průřez zahraniční kinematografií.
Nejen pro fanoušky novodobých akčních komiksů se budou promítat filmy
Doctor Strange a Strážci Galaxie Vol. 2, pro zájemce o historii je v nabídce film
Anthropoid, kde se vedle zahraničních herců objeví mimo jiné také Anna Geislerová,
Alena Mihulová nebo Jan Budař. Milovníci pohádek zase ocení nové zpracování
Knihy džunglí a muzikálové nadšence potěší Oscary ověnčený La La Land s Ryanem
Goslingem a Emmou Stone v hlavních rolích.
Autokino v Prorubkách bude stejně jako v loňském roce otevřeno každý
čtvrtek od 26. července do 23. srpna. Motorističtí návštěvníci si přijdou na své během
pěti projekcí, těšit se mohou na komiksového hrdinu Deadpoola, válečný snímek
Dunkerk, komedii Baby Driver, mysteriózní sci-fi Příchozí a akční film Šílený Max:
Zběsilá cesta.
Veškeré projekce letního kina i autokina jsou zdarma, zaměstnanci ŠKODA
AUTO navíc obdrží při předložení zaměstnanecké karty popcorn a nápoj.
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ZUBNÍ POHOTOVOST
ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod
datum
14.07.
15.07.
21.07.
22.07.
28.07.
29.07.
04.08.
05.08.
11.08.
12.08.
18.08.
19.08.
25.08.
26.08.
01.09.
02.09.
08.09.
09.09.
15.09.
16.09.
22.09.
23.09.
28.09.
29.09.
30.09.
06.10.
07.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.

jméno lékaře
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Majer Rostislav
MUDr. Stejskalová Věra
MDDr. Matějková Denisa
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata

adresa ordinace
Jana Pitry 448, Opočno
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 209 , Častolovice
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
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telefon
731 980 112
494 623 775
734 324 600
494 322 706
494 532 330
494 596 174
602 514 715
494 621 665
608 382 500
494 381 263
734 324 600
494 323 152
777 667 353
494 531 955
494 515 696
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 323 958
603 933 466
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
775 224 093
494 622 114
494 371 781
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