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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum v prvním čtvrtletí roku 2017 oslavili tito naši
spoluobčané:
55 let
KUBINCOVÁ Lenka

Černíkovice 163

60 let
SMOLOVÁ Jaroslava
ŠROM Jaroslav
VLKOVÁ Jiřina

Domašín 57
Černíkovice 176
Černíkovice 249

65 let
HOVORKA Miloslav
NOVOTNÁ Olga
OUBRECHTOVÁ Růžena
VLADYKOVÁ Dana

Černíkovice 150
Černíkovice 171
Černíkovice 22
Černíkovice 156

70 let
BURKET Josef
HOFMANOVÁ Marie
ŠPRACHTA František

Černíkovice 194
Černíkovice 56
Černíkovice 58

75 let
HLAVSOVÁ Milada

Černíkovice 109

80 let
RADILOVÁ Zdenka

Černíkovice 90

81 let
HLAVÁČEK Josef
VAŠÁTKOVÁ Alena

Domašín 12
Černíkovice 110

86 let
AUGUSTINOVÁ Zdenka

Černíkovice 151

90 let
ŠOLÍNOVÁ Bohumila

Černíkovice 179

91 let
PAVLOVÁ Eliška

Domašín 3
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K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
KOREČKOVÁ Valérie
PLÍŠTILOVÁ Tereza
TOMÁŠ David

Domašín 57
Černíkovice 230
Černíkovice 253

6. 1. 2017
21. 1. 2017
1. 2. 2017

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce a
klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
NETÍKOVÁ Blanka
NOVÁKOVÁ Zdeňka

Černíkovice 37
Černíkovice 46

3. 3. 2017 (84 let)
5. 3. 2017 (43 let)

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
„Vítám Tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí…“
V sobotu 18. 3. 2017 se v obřadní síni Obecního úřadu Černíkovice konala
opět slavnost „Vítání občánků“. Přivítali jsme 5 nových občánků z Černíkovic a
Domašína.
Milé vystoupení pro všechny
přítomné připravily děti z MŠ pod
vedením paní učitelky Pohlové.
Děkujeme.
Paní starostka Zdenka Jedlinská
ve svém projevu popřála všem dětem
pevné zdraví a šťastný vstup do života.
Následoval slib rodičů a jejich podpis
do pamětní knihy. Všechny občánky
pohoupali v kolébce jejich kamarádi
z MŠ. Následovalo fotografování.
Novými občánky z Černíkovic
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jsou Leoš Bubeníček, Jan Rambousek, Tereza Plíštilová a David Tomáš. Z Domašína
jsme přivítali Valérii Korečkovou.
Všem dětem přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a úspěchů na jejich cestě
životem!

ZLATÁ SVATBA
„Dnes zlato zdobí Vaše čela, jež myrta kdysi věnčila…“
Vzácné výročí, padesát let společného života, oslavili 23. prosince 2016 „zlatí
manželé“ Eva a Stanislav Mazurovi, Domašín č. p. 61.
V sobotu 7. ledna 2017 pro ně SPOZ v Černíkovicích uspořádal malou
slavnost. Do obřadní síně je
doprovodili i jejich blízcí rodinní
příslušníci.
Nejprve oslavencům popřály
děti z naší ZŠ. Následoval slavnostní
projev paní starostky Zdenky
Jedlinské, podpisy do pamětní knihy,
květiny, přípitek, fotografování a
přátelské posezení ve společenské
místnosti DPS.
„Zlatým manželům“ přejeme
pevné zdraví, ještě mnoho společně
prožitých let, hodně radosti a spokojenosti v kruhu svých blízkých.
Děkujeme také všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této malé slavnosti.
Mgr. Jana Hovorková
tajemnice SPOZ

USNESENÍ Č. 19
z veřejného jednání OZ, konaného ve středu 11. ledna 2017 ve společenské místnosti
DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Rozpočtové opatření č. 9
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II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 31. 12. 2016
2. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017
Tělovýchovné jednotě Sokol Černíkovice, Mysliveckému spolku Bělá
Černíkovice a Svazu dobrovolných hasičů Domašín u Rychnova nad Kněžnou,
pověřuje starostku podpisem smluv.
3. Prodej nemovité věci – parcela č. 1130/5 (ostatní plocha) o výměře 43 m2
zapsaných v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV č.
10001 zřízeném pro katastrální území a obec Černíkovice Lukáši Valáškovi,
nar. 6. 4. 1982, bytem Černíkovice 40, PSČ 517 04, za celkovou kupní cenu
4.300,- Kč (slovy čtyři tisíce tři sta korun) tzn. 100 Kč/m2, náklady spojené
s pořízením smlouvy a vklad na katastr hradí kupující, zastupitelstvo pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
4. Projednání a zachování stávající výše odměn neuvolněným členům
zastupitelstva od 1. 1. 2017.
5. Smlouvu o právu provést stavbu – přípojky kanalizace a přípojky vodovodu
k novostavbě RD na pozemcích p.č. 550/13 a 1230/6 k.ú. Černíkovice, stavebník
Stejskal Martin, nar. 27. 5. 1990, Mírová 1465, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
6. Kupní smlouvy dle geomet. plánu č. 532-7/2016 a pověřuje starostku podpisem
těchto smluv, viz. příloha č. 19/6/a
7. Předběžné rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na rok 2017 bez určení
konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny. „Změny v členění dle vyhlášky
o rozpočtové skladbě ve znění změn v průběhu roku 2017“
8. Podání žádosti o byt v Domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou,
paní Janě Vašatové, Černíkovice 142 s tím, že jednorázový poplatek za přijetí do
DPS bude hradit žadatelka (rodina žadatelky), dle vyjádření schváleného
zastupitelstvem obce na žádosti.
9. Prodej pozemkové parcely par. č. 3199/16 (orná půda) o výměře 1.061 m2 ,
která je ve vlastnictví manželů Ing. Oldřicha a Ing. Dagmary Kovářových,
Trmická 836/1, Prosek, 190 00 Praha 9, kteří ji prodávají s předkupním právem
pro Obec Černíkovice, dle stanovených podmínek v kupní smlouvě se smlouvou
o předkupním právu - dodržením termínu kolaudace, kupní cena pozemku je ve
výši 397.875,- Kč, (tj. 375 Kč/m2) manželům Martinu Jebavému a Michaele
Jebavé, bytem Kubelkova 1757, 560 02 Česká Třebová, zastupitelstvo pověřuje
starostku jako „vedlejšího účastníka“ podpisem smlouvy
10. Revokaci v Usnesení č. 16, II. schvaluje v bodě č. 3 z 8. září 2016 nákup
pozemku odděleno geometrickým plánem č. 172-123/2011pro k. ú. Domašín
u Černíkovic. Kupní cena činí celkem 4.830,- Kč (tj. 70,- Kč/m2), nové znění je
nákup pozemku odděleno geom. plánem č. 172-123/2011 z p. p. č. 40/2 část
o výměře 1 m2 a geometrickým plánem č. 189-92/2016 odměřit z p. č. st. 34
výměru 24 m2 a z p. p. č. 40/2 výměru 44 m2, tím vznikly nové parcely č. 481,
484 a 40/8, zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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11. Smlouvu o nájmu st p.čís. 2/1,zapsané na LV 10001 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
III. Ukládá
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 20
z veřejného jednání OZ, konaného 28. března 2017 ve společenské místnosti DPS v
Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
II. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Dodatek č. 1/2017 smlouvy o používání motorového vozidla při zajišťování
přepravy imobilních osob atd. ze dne 7. 1. 2016
4. Smlouvu o poskytnutí služeb zimní údržby místních komunikací firmou ZEAS
Podorlicko, a.s.
5. Závěrečný účet DSO Vodovodního svazku Císařská studánka za rok 2016 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VSCS za rok 2016 bez
výhrad
II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 28. 2. 2017
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černíkovice za rok 2016
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad (bez zjištěných
chyb a nedostatků)
4. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do
výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy
5. Kupní smlouvu o dodávce výrobků č. 67/2017, s firmou EMPO HOLZ, s.r.o.,
U Černého mostu 1029, Jemnice a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo změny č. 1 Územního plánu Černíkovice,
v bodě č. VI. Cena o dílo, zhotovitel Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110
00 Praha 1, pověřuje starostku podpisem dodatku
7. Rozšíření předmětu pořizované změny č. 1 Územního plánu Černíkovice – ve
změně územního plánu bude prověřena změna funkčního využití cesty mezi
zastavitelnými plochami Z2 a Z3 v části obce „Na Mělích“. Jedná se o
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záležitost, která vyplynula z pořizované územní studie pro lokalitu
(zastavitelné plochy Z2 a Z3), jejichž zpracovatelem je Ing. arch., akad. arch.
Jan Hendrych (za firmu Stapring). Bude prověřena změna funkčního využití
části pozemku parc. č. 3393 (tj. část mezi zastavitelnými plochami Z2 a Z3 dle
platného územního plánu) z DS – dopravní infrastruktura silniční na funkční
využití SV- smíšené obytné venkovské.
8. Hospodářský výsledek PO Základní škola a Mateřská škola Černíkovice –
celkový výsledek hospodaření v přebytku převést do rezervního fondu, viz
příloha
9. Nabídkovou cenu při zpracování průběžných monitorovacích zpráv v době
udržitelnosti projektu (max. 5) „Protipovodňová opatření Černíkovice“, firmou
Dabona, s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku
podpisem Příkazní smlouvy
10.Smlouvu o dílo č. 52060684 s firmou VČE – montáže, a.s., Pardubice na akci
„Černíkovice - veřejné osvětlení“ dle přiložené cenové nabídky, pověřuje
starostku podpisem
III. Ukládá starostce
1. Připravit podklady pro odkoupení pozemku 466/2 k.ú. Domašín u Černíkovic
(50,- Kč/m2)
2. Dořešit s majitelem pozemku p. č. 265/1 k.ú. Domašín u Černíkovic majetkové
vztahy na pozemcích p. č. 266/5 a p. č. 3061, jež jsou v majetku obce (směna)
3. Dořešení s Raiffeisen stavební spořitelnou smlouvu o stavebním spoření č.
476115604/7950 uzavřenou v roce 2002.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
dny se pomalu, ale jistě prodlužují a po krásné zimě, jiné než v uplynulých
třech letech, nás již brzy čeká jaro plné sluníčka. Zaznamenáváme první projevy jara,
kterými jsou sněženky a bledule, zpívající ptactvo a rašící zeleň. Oslavou příchodu
jara je významný křesťanský svátek oslavující zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše
Krista, a to Velikonoce. Většina z nás vnímá tento svátek spíše jako oslavu probuzení
přírody a nástup teplejších a sluncem rozjasněných dnů, na které se všichni po dlouhé
zimě těšíme… Je tedy čas nabrat potřebnou energii na vše, co nás v letošním roce
čeká.
V prosinci loňského roku jsme schválili rozpočet na rok 2017, a proto můžeme
začít s jeho plněním. První akcí byl již tradičně Novoroční pochod, v březnu jsme
navštívili divadelní představení v Praze, proběhlo jarní aranžování a teď probíhala
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soutěž o Nejkrásnější velikonoční výrobek. V průběhu roku bude opět připravena
soutěž o Nejkrásnější čarodějnici, Noční Glóriák a sportovní odpoledne pro děti.
Začátkem roku došlo k narovnání majetkových vztahů na pozemcích za okály.
Dořešen byl rovněž výkup pozemků pod nově opraveným chodníkem v Domašíně.
Na našem úřadě došlo k přeobsazení pozice účetní, dnes je zde ke spokojenosti nás
všech Bc. Kristýna Vodrážková.
Od března letošního roku probíhají přípravy na realizaci díla „Černíkovice –
rek. NN za kNN „ jedná se o umístění vedení NN do chodníku od č. p. 54 k č. p. 95.
Realizace samotné opravy je plánována na duben – květen, při této opravě obec
využije možnosti a v daném úseku budou přidány a vyměněny některé sloupy
veřejného osvětlení a zároveň bude doplněno veřejné osvětlení okolo nově
vykoupeného a vyčištěného pozemku za křižovatkou u prodejny. Výsledkem by měl
být v úseku od č. p. 54 – až po č. p. 95 nový chodník ze zámkové dlažby. Provoz
v naší obci není také zrovna malý, a proto Vás v době realizace této stavby prosím o
zvýšenou bezpečnost.
Život nás všech je od loňského roku velmi ovlivněn masivním rozvojem
průmyslu v blízkosti naší obce. Mezi nedalekým Rychnovem n. Kn. a obcí Kvasiny
je v současné době v průmyslové zóně zaměstnáno 11 tisíc zaměstnanců a jenom v
závodě společnosti Škoda auto, a.s. , v Kvasinách je okolo 8,5 tis. zaměstnanců, kteří
pracují od počátku roku 2017 v 18-ti směnném pracovním provozu také o sobotách.
Se starosty okolních obcí jsme však předpokládali navýšení v celé průmyslové zóně,
v souladu s přijatým Usnesením vlády č.97/2015, pouze o 1300 zaměstnanců. Ztráta
pocitu bezpečí u většiny občanů obcí v blízkosti průmyslové zóny je nejvážnějším
dopadem vzniklé situace. Dalšími nepříznivými skutečnostmi jsou vysoké ceny
pozemků, bytů, nájmů, nedostatek bytů a další skutečnosti, jako např. přestupky
v dopravě, zácpy na komunikacích, atd. Vše se samozřejmě do určité míry dotýká i
našich obcí. Proto vítáme zejména další posun v přípravě obchvatu Domašína.
V nejbližší době bude jednáno s majiteli dotčených pozemků a řešeny budou
majetkoprávní věci – smlouvy o právu provést stavbu, vyjádření vlastníků a kupní
smlouvy. Na akci „II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ je již projektová
dokumentace připravena a bude předána všem dotčeným orgánům k vyjádření.
Po domluvě s firmou AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou, by měl
v tomto měsíci v obci Domašín probíhat monitoring a následné čištění obecní
kanalizace. V rozpočtu je dále počítáno například s vybudováním zpevněné plochy za
kapličkou v Domašíně, podání žádosti na dotaci opravy komunikace „Drážka“
v Černíkovicích, nákup „nového“ užitkového devítimístného automobilu za
dosluhující stařičký Mercedes, dále pracovat na přípravě územní studie Měle, obnovit
jednání na výkup pozemků a pokračovat v přípravě projektové dokumentace na
sídliště Záhumna II. Právě teď připravujeme vyhlášení výběrového řízení na
projektanta „nové“ základní školy a tělocvičny a poté vše připravíme pro případné
podání žádosti o dotaci na realizaci stavby.
Začátkem roku všechny spolky a organizace v našich obcích bilancují svoji
činnost za uplynulý rok. Ráda bych jim touto cestou ještě jednou poděkovala jménem
obecního úřadu za pozvání na jejich VVH. Velice se vážíme nezištné práce všech
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našich spolků. Děkuji dobrovolníkům, kteří se bez nároku na odměnu podílejí na
obohacení života v našich obcích.
Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné jarní dny, plné jarního klidu a
sluníčka.
Zdenka Jedlinská

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Odpady
Připomínáme povinnost zaplatit místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Poplatek ve výši 600,-Kč za osobu nebo rekreační objekt byl splatný 31. 3.
2017. Tento den byl splatný i poplatek ze psů.
Od nového roku se týdenní svoz komunálního odpadu změnil na 14- ti denní
svoz a poplatek zůstal stejný. Ale proč? Na 14- ti denní svoz jsme
přešli z toho důvodu, abychom nemuseli přistoupit na zdražování
poplatku. Svozová firma totiž docela rapidně zdražila odvoz
odpadu, proto jsme snížili počet svozů, a tím jsme došli k určitému
kompromisu. Dalším důvodem bylo i to, že popelnice nebyly plně
využívány (v domácnostech už se upouští od topení tuhými
palivy).
Jestliže se vám interval svozu zdá dlouhý a jednu popelnici
naplníte dříve, nic vám nebrání vtom pořídit si další popelnici,
svozová firma vám je vyveze všechny.
V tabulce je přehled příjmů a výdajů za odpady za minulý rok. Jak je vidět,
rozdíl mezi výdaji a příjmy je 161 443,50 Kč. Z rozpočtu obce se tedy na svoz
odpadů doplácí.
Příjmy
Výdaje
Vybrané poplatky
400 200,-Kč Komunální odpad
EKO-KOM
102 495,50 Kč Tříděný odpad
Velkoobjemový odpad
KO - hřbitov
Nebezpečný odpad
Bioodpad
Stavební suť
Celkem

502 695,50 Kč Celkem
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315 252,-Kč
273 594,42 Kč
28 2420,08 Kč
9 920,-Kč
15 858,50 Kč
18 973,-Kč
2 299,-Kč
664 139,-Kč

Ve dnech 12. – 14. 5. 2017 proběhne sběr velkoobjemového
odpadu. V obci budou přistaveny kontejnery, do kterých můžete tento odpad
odložit. Můžete zde uložit matrace, nepotřebné hadry, boty, koberce. Nepatří
sem elektrické spotřebiče, pneumatiky. Kontejnery budou umístěny
v Domašíně na návsi za kapličkou a na odbočce na Dubinu, v Černíkovicích
na sídlišti U Jána, u Kovpalu, u Michaličkových a u Noskových.

V sobotu 8. dubna probíhala na celém území České republiky dobrovolnická
úklidová akce. Jejím cílem bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Do této akce se zapojili i naši mladí dobrovolní hasiči a uklidili obec a její okolí. Za
tuto akci jim patří velké díky!
Tříkrálová sbírka 2017
Za velice mrazivého sobotního rána 7. ledna vyrazili
koledníci do ulic obou obcí. Možná i díky tomuto počasí
koledníci vykoledovali krásných 30.927,-Kč (26.257,-Kč
Černíkovice, 4670,-Kč Domašín).
Výnos Tříkrálové sbírky z větší části putuje na podporu lidí
v nouzi, žijících na území ČR. Jedná se o různé formy pomoci pro
nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky
s dětmi v tísni. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly
vybrány. V našem regionu byl výtěžek použit, dle schváleného záměru, na podporu
činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním
postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a
regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi.
Všem dětem - koledníkům a vedoucím skupinek velice děkujeme. Největší dík
ale patří štědrým dárcům, kteří každoročně do sbírky přispějí.
Kompostéry
V létě loňského roku jste obdrželi dotazník, zda byste měli zájem o zapůjčení
plastových kompostérů. Zpátky se nám jich vrátilo opravdu hodně – skoro 120.
Osloveny byly i jiné obce, a tak se přišlo s návrhem propojení potřeb obcí v jeden
projekt pod záštitou DSO Mikroregion Rychnovsko. Žádost o dotaci na realizaci
projektu Kompostéry tedy podával DSO Mikroregion Rychnovsko za všechny obce,
které měly zájem. Bohužel s žádostí mikroregion v prvním kole výzev neuspěl, proto
na podzim tohoto roku budou podávat další žádost a my věříme, že ta už dopadne
s kladným výsledkem a my budeme moci využít kompostéry.
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Nabídka
Vodovodní svaz Císařská studánka Solnice vydal u příležitosti 70. výročí
založení svazku knihu
„Voda pro život“
Kniha z části mapuje historii vodních děl na řece Bělé a odbočujících
náhonech a dále historii vodního hospodářství, založení Vodovodního svazu Císařská
studánka a budování vodovodů, včetně všech souvislostí, až do dnešní doby.
Autorem knihy je Miroslav Daněk.
Část výtisků je určena k volnému prodeji za částku 230,-Kč/kus. Pokud jsou
v našich obcích zájemci o tuto publikaci, mohou si ji zakoupit na OÚ.
Pozvánka na výstavu
Jednou
z nejsledovanějších
epizod, kterou Černíkovice vstoupily do
širšího povědomí, je pád amerického
bombardéru na samém konci druhé
světové války 24. 3. 1945. Vlastní
bombardér se ještě nad zemí roztrhl a
spadl do rybníka, odkud Němci jeho
trosky vyzvedli a odvezli na recyklaci,
která již stěží mohla odvrátit jejich
porážku.
K obnovení zájmu o spadlé
letadlo došlo v létě minulého roku,
když amatérští badatelé, zajímající se o
historii leteckých bojů nad naším
územím, objevili další místo dopadu
skrumáže trosek na hřbetu nad
rybníkem. Po vzájemné domluvě
pomohli místnímu rychnovskému
muzeu se zorganizováním odborně
vedeného záchranného výzkumu.
Vojenský historický a archeologický
ústav zde posléze rozkryly prohořelou půdu, která skrývala poslední z motorů letadla
(ostatní měly být odvezeny Němci hned po dopadu).
Nově nalezené části letadla budou k vidění na výstavě věnované 125. výročí
práce muzea v Rychnově nad Kněžnou. Výstava bude otevřena 7. 4. – 2. 7. 2017.
Zdenka Jedlinská, Bc. Klára Stillerová
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ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Soutěž "MOJE MĚSTO/MOJE VESNICE"
Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou vyhlásilo 1. ročník soutěže
na téma: MOJE MĚSTO/MOJE VESNICE. Den před uzávěrkou jsme se s dětmi na
výtvarném kroužku dohodly, že to zkusíme a během pár hodin byla díla na světě.
Vzhledem k tomu, že děti malovaly svůj dům, práce jim šla hezky od ruky. Asi
se nám ve stresu pracuje lépe a nápady létají vzduchem, protože obrázky Ondry
Školníka a Dorotky Rykrové skončily na prvním místě a děti dostaly plno
hodnotných výtvarných odměn. Je znát, že když se maluje s láskou, z díla je to vidět.

Pěvecká soutěž „Karlovarský skřivánek“ v Opočně
7. únor byl pro nás ve znamení zpěvu. Již tradičně se vybrané žákyně naší školy
zúčastnily oblastního kola dětské pěvecké soutěže
„Karlovarský skřivánek“ v sólovém zpěvu.
Do Kodymova domu v Opočně se sjelo 34
dětí z 11 škol. V kategorii A1 pro nejmladší žáky,
kteří se nevěnují studiu sólového zpěvu nebo
hlasové výchovy, reprezentovaly naši školu Laura
Šustková a Sára Součková. I přesto, že letos byla
příprava na soutěž velmi krátká a nedostatky jsme si
uvědomovaly všechny, nakonec obě děvčata podala
výborný výkon a Laura si odnášela 1. místo bez
postupu do Karlových Varů. Jsem hrdá na to, že tak
malá škola je v Opočně vždy velkým konkurentem.
Přeji děvčatům, aby jim láska ke zpěvu a
hudbě vydržela a aby každou situaci v životě zvládly s takovým přehledem jako při
této soutěži.
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Autor Večerníčku - Cyril Podolský
15. 2. jsme vyslechli přednášku o animovaném filmu a filmových žánrech
Cyrila Podolského, autora seriálu večerníčků Krysáci , hudebních klipů pánů Hapky
a Horáčka, i jiných animovaných filmů (animátor seriálů Pat a Mat, nebo Bob a
Bobek).
Animovaný film byl zaměřený především na tvorbu večerníčků (tento
fenomén přitom v loňském roce oslavil 50. výročí), skládal se z výkladu a vyprávění
o principech animovaného filmu (se zaměřením na loutkovou animaci), doplněném
projekcí filmových ukázek a předvedením reálných filmových loutek a rekvizit.
Filmové žánry vypráví o stavbě filmového příběhu, způsobech vyjadřování,
dělení jednotlivých žánrů, atd. včetně filmových ukázek.
Cyril Podolský je filmovým animátorem, scénáristou a režisérem. Zároveň je
autorem dětských knížek a písňovým textařem. Původní profesí měl být učitelem.
Několik let přednášel studentům na vysoké škole (i v zahraničí).

Soptíkovo lyžování
Poslední den jarních prázdnin jsme ukončili Soptíkovo lyžování ve Skiareálu v
Orlických horách. Myslíme si, že cíl kurzu byl splněn na výbornou. Děti se naučily
lyžovat, pobyt na horách je těšil a odvážely si příjemné zážitky a chuť do dalších
návštěv hor. Výcviku se zúčastnilo 12 dětí ze ZŠ a 2 děti z MŠ. Moc chválíme paní
Mgr. Kláru Feuermannovou za skvělou organizaci a vstřícné chování. Děkujeme!
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Karneval 2017
V neděli 5. 3. 2017 byl Černíkovický „kulturák“ plný veselých včeliček,
princezen, batmanů, potápěčů, kovbojů a jiných originálních karnevalových masek. I
když byla účast trochu nižší než vloni, užili jsme si zábavy naplno.
Už půl hodiny před zahájením karnevalu byly skoro zaplněné stoly v sále a lidé
nedočkavě skupovali lístky bohaté tomboly.
Karneval zahájili žáci 1., 2. a 3. ročníku svým tancováním s obrovským
padákem. Potom se už volně tancovalo a skotačilo.
Největším
lákadlem
byly
opět
bublinky. :) Děti se mohly zúčastnit různých
soutěží a získat malou sladkou nebo věcnou
odměnu.
Příští rok se budeme těšit opět na
shledání a doufáme, že masek a tance bude
víc a víc.
Rádi bychom tímto poděkovali všem
organizátorům této akce, zaměstnancům ZŠ a
MŠ Černíkovice, panu Štěpánkovi za
poskytnutí prostoru a hlavně SDH v
Černíkovicích za velkou pomoc.
Morana v MŠ
Vynášení SMRTKY-ZIMY-MORANY ze vsi se v naší
školce stalo tradicí. Ne jinak tomu bylo i letos. Náš průvod se
uskutečnil ve čtvrtek 23. března. Děti se chopily naší společně
vyrobené a ustrojené MORANY. Pak jsme se všichni vydali
na okružní cestu vesnicí. Cestou se k nám přidali někteří
rodiče s dětmi. Byli jsme se předvést v obchodě, za hlasitého
zpěvu „Zimo, zimo, táhni pryč…“, pískotu, rachotu řehtaček a
chrastítek. Za naše vystoupení jsme dostali od paní Fňoukové
čokoládu, která byla moc výborná - DĚKUJEME!!!
Za zpěvu a chrastění jsme došli k řece Bělé. Na lávce jsme pozorovali, jak paní
učitelky Moranu podpálily a hodily do řeky. Zima, lyžování a hry ve sněhu jsou
prima, ale my už se těšíme na jaro a teplé dny, takže jsme s ní neměli slitování.
Se slovy „ Hu, hu, hu, jaro už je tu …“ jsme naši pouť ukončili a vrátili se do školky.
Talentmánie 2017
Letošní talentmánie přinesla hodně zábavy, radosti a překvapení. K vidění,
slyšení i poučení bylo mnoho a všem zúčastněným patří velké poděkování za
přípravu i samotná vystoupení.
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Představilo se několik kouzelníků s kartami, malíř a kreslířka, která uměla číst
myšlenky, zazněly tóny fléten a houslí a písně s doprovodem kytar nebo kláves i
sólově, velký potlesk sklidilo sólo na bicí Míši Kaisera, Péťa Patzenhauer překvapil
mistrovským skládáním origami, Zuzka Hoffmanová „uvařila“ krásně barevnou
domácí modelínu, Dorotka Rykrová nás učila skládat něžné papírové květiny,
kouzelník Sidney Myhill připravil přehlídku bublin a bublinek. David Šabata
předvedl perfektní break dance, vyslechli jsme recitaci v podání Jirky Hovorky,
Tomáška Štěpána s Míšou Novotným, Kubíka Donáta, Lucinky Zemanové a Adélky
Bubeníčkové. Lucinka pobavila přítomné veršovanou hádankou, kterou tvořila
společně s maminkou, a Adélka nás všechny okouzlila svým projevem a přímo
ohromila dlouhou veršovanou pohádkou, kterou uměla zpaměti. Ondra Školník
připravil přednášku o významných osobnostech našeho kraje s mapou, obrázky a
letopočty, Matyáš Marek pracoval s elektrickými obvody.
Porota, která měla opět dvě oddělení – děti a dospělí, se na výsledcích shodla.
První místo patří Adélce Bubeníčkové, druhé obsadil Ondřej Školník, třetí David
Šabata, Nela Štěpánová se Sárou Součkovou, Dorotka Rykrová, Michael Kaiser a
Zuzka Hoffmanová. Zvláštní ocenění poroty patří Jirkovi Hovorkovi, Lauře
Šustkové, Sidneymu Myhill, Petrovi Patzenhauerovi a Matějovi Čihákovi.

Recitace
I letos se děti z naší školy pod
vedením paní Hovorkové zúčastnily
recitačních soutěží. Nejprve probíhala
soutěž „O rychnovský zvoneček“ a
následovalo Okresní kolo recitační soutěže
v Rychnově
nad
Kněžnou.
Laura
Šustková, Adéla Šitinová (2. ročník) a Jiří
Hovorka (4. ročník) zaujali porotu natolik,
že je vyslala reprezentovat náš okres do
krajského kola v Hradci Králové ve dnech
24. a 25. 4. Přejeme jim hodně úspěchů,
paní Hovorkové děkujeme za vzornou přípravu a paní Šustkové za zajištění dopravy.
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Zápis do mateřské školy
Zveme srdečně zájemce k ZÁPISU DĚTÍ do Mateřské školy v Černíkovicích,
který se koná ve čtvrtek 4. května 2017 od 14.30 do 17.00 hod. v budově MŠ.
Tiskopisy k vyplnění si můžete vyzvednout v MŠ nebo v ZŠ.
Poděkování
Děkujeme panu Luďkovi Charvátovi za bezplatné zhotovení police do šatny!

Hu, hu, hu, jaro už je tu!

Příspěvky napsaly: I. Dernerová, K. Holoubková, J. Rejzková a J. Rozumová

Z ČINNOSTI SDH
Z činnosti SDH Černíkovice
Rok jsme zahájili výroční valnou hromadou, která se konala 20. ledna
v kulturním domě. Členové našeho sboru se sešli v hojném počtu a nechyběli ani
zástupci jednotlivých sborů našeho okrsku, okresního výboru, MS Bělá, TJ Sokol a
starostka Zdenka Jedlinská. Valnou
hromadu nám zpříjemnilo vystoupení dětí,
které si naši nejmladší členové připravili
pod vedením Markéty Štěpánkové. Schůzi
jsme zakončili pohoštěním. Všichni si
pochutnali na řízku s bramborovým salátem
a zákuscích, které pro nás nachystaly sestry
hasičky. Výroční valná hromada okrsku se
konala 25. února v Domašíně. I zde jsme
měli své zástupce.
První březnovou sobotu jsme tradičně
uspořádali hasičský bál, kde se nám hned
v úvodu předvedly mažoretky z Kostelce
nad Orlicí se svým bravurním vystoupením. K tanci a poslechu hrála skupina Pokrok,
která s námi udržela krok až do brzkých ranních hodin, kdy zazněly také písničky na
přání. Připravena byla i bohatá tombola, kde každý mohl zkusit své štěstí.
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Nejhodnotnější ceny byly rozděleny v půlnočním losování. Kdo neměl šťastnou ruku
a žádnou z cen nevyhrál, poučil se z nevýherních losů o hasičské tematice.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří nám ceny do tomboly věnovali, a
také těm, kteří se podílejí na přípravách plesu i mnoha jiných akcích.
Výbor SDH Černíkovice

SDH Domašín

1/2017

Spolkový život našeho sboru byl i v letošním roce zahájen výroční valnou
hromadou, tentokrát konanou již 14. ledna. Kromě našich členů na ni přijali pozvání
zástupci ostatních sborů okrsku č. 7, včetně jeho starosty bratra Hartmana. Za okresní
výkonný výbor byl přítomen bratr Josef Šitina a obecní úřad zastupoval
místostarosta, pan Jiří Školník.
Stěžejním bodem programu byla velmi dobře vypracovaná zpráva bratra
starosty Luďka Pavla, z níž na prvním místě zmiňujeme dvě zásadní věci: V rámci
oslav 140. výročí od založení našeho sboru v roce 2018 budeme již letos 13. května
pořadateli okrskové soutěže v požárním sportu, opět na oblíbené Dubině. Kromě toho
chceme v průběhu roku zpracovat návrh a objednat hasičský prapor našeho sboru,
jehož posvěcení by bylo vyvrcholením oslav v příštím roce.
Dále ve své obsáhlé zprávě bratr starosta informoval o rozsáhlé brigádnické
činnosti v roce 2016, o které jsme psali v minulých zpravodajích. Protože vše, co
bylo zapotřebí udělat, bylo po značném úsilí uděláno, zaznělo z úst bratra starosty
velké poděkování všem, kdo přiložili ruku k dílu, za velkou pomoc obecnímu úřadu a
z těch nejaktivnějších členů vyzdvihl práci bratrů Miroslava Charváta a Romana
Pekáče. Poté dosti podrobně probral úspěšné uspořádání našich tradičních akcí:
Pálení čarodějnic, Rozloučení s prázdninami a létem a naši výpomoc domašínským
ženám se Zpíváním u kapličky. Všechny tyto akce chceme uspořádat i v letošním
roce. Zmínil rovněž společenskou akci pro členy sboru včetně manželek, která byla
myšlena jako odměna za brigádnickou činnost v průběhu roku.
Ve specifickém bodu své zprávy se věnoval našemu soutěžnímu družstvu: Za
poslední místo v okrskové soutěži borce mírně pokáral a vyzval je k pečlivější
přípravě, za osmé místo v soutěži o Třebešovského beránka je naopak mírně
pochválil. V obou soutěžích bude družstvo samozřejmě startovat i v roce letošním.
V závěru své výroční zprávy bratr Pavel ještě jednou všem aktivním členům
poděkoval za práci pro sbor a obecnímu úřadu za dobrou spolupráci a pomoc.
Neopomenul poděkovat za dobrou spolupráci i domašínským ženám. Sympatické
bylo, že se poté při diskusi ozvalo z pléna poděkování i panu starostovi, protože on
pro domašínský sbor dělá opravdu maximum.
Naše činnost v prvních měsících roku sestávala povětšinou ze schůzovních
aktivit. 25. února jsme byli hostiteli výroční valné hromady okrsku č. 7, což bylo
vlastně uznáním dobré práce obou našich kuchařů. Naši zástupci se zúčastňovali
výročních schůzí dalších sborů a bratr Pavel se zúčastnil okresního shromáždění
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zástupců SDH. Někteří naši členové si byli zatančit na velmi pěkném hasičském bále
u našich kamarádů v Černíkovicích.
Závěrem ještě chceme popřát bratru Štefanu Trebatickému k jeho
pětašedesátinám hodně zdraví a štěstí a věříme, že řádu Zlaté vařečky bude i nadále
dělat jenom čest! Přejeme všem našim členům a všem spoluobčanům krásné jaro plné
slunce a radostí!
Výbor SDH Domašín
Hasiči z Domašína pátrají po fotografii staré dřevěné zbrojnice, která přiléhala ke
kapličce. Víte-li někdo o tomto dokumentu, prosíme o zapůjčení nebo oskenování.
Naše blížící se oslava pak bude ještě dokonalejší.
Děkujeme, 732 770 646 a 732 777 346

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Máme za sebou pár jarních dnů, ale já bych se ve své zprávě vrátil na začátek
roku, který se nesl ve znamení příprav na tradiční myslivecký ples. Jeho 36. ročník se
konal 21. ledna v sále Kulturního domu v Černíkovicích. Na návštěvníky plesu
čekala bohatá myslivecká tombola, včetně půlnočního losování o hlavní ceny, v
jídelně se podávala myslivecká kuchyně. O hudební produkci se postarala skupina
Uniduo z Hradce Králové a mezi přestávky byla zařazena dvě předtančení, kdy
tanečníci Kristián Vit a Lucie Netíková z taneční školy BONSTEP z Hradce Králové
předvedli ukázky standardních a latinskoamerických tanců. Návštěva byla po
rozpačitém začátku velmi dobrá a my jsme rádi za vaši přízeň. Z tohoto místa
bychom chtěli ještě jednou poděkovat štědrým sponzorům, kteří nám věnovali ceny
do tomboly.
Poslední lednovou sobotu jsme uspořádali v naší honitbě lov na škodnou, při
této příležitosti jsme ulovili jednu lišku. Co se týče lovů, v loňském roce jsme ulovili
v naší honitbě 335 bažantů, 3 zajíce, 27 kusů srnčího, 12 kusů černé, 8 lišek a 5 kun.
Bohužel velké ztráty na srnčím máme na silnici, která spojuje Častolovice se Solnicí,
tady bohužel ani instalované odrazky nezabrání střetům s vozidly.
Druhou akcí, kterou jsme uspořádali pro veřejnost, byly zabijačkové hody na
naší myslivecké chatě na Proudnici. Akce se uskutečnila 10. března a vzhledem k
rostoucí oblibě mezi návštěvníky jsme na tuto akci zakoupili dva pašíky. Příprava
guláše, tlačenek, jitrnic , krup... začala již ve čtvrtek tak, aby na sobotní dopoledne
bylo vše nachystáno a připraveno k podávání.
Naše bilancování proběhlo na výroční členské schůzi dne 31. března, při němž
členové a pozvaní hosté byli informováni o činnosti spolku v roce 2016 a zároveň byl
předložen plán činnosti na letošní rok. Že myslivost není jenom o lovu, ale že tomu
předchází spousta hodin odpracovaných ve prospěch myslivosti, dokládá i to, že v
loňském roce členové odpracovali 1606 brigádnických hodin.
18

Poslední akcí, na kterou si vás dovolujeme pozvat v rámci našeho spolku, jsou
tradiční rybářské závody spojené s mysliveckým dnem, které se uskuteční 10. června
2017. Přijďte si buď zarybařit, nebo alespoň posedět a ochutnat něco z tradiční
myslivecké kuchyně. Všichni jste srdečně zváni.
Na závěr mé zprávy, bych Vás chtěl požádat, pokud na vycházky berete své
čtyřnohé kamarády, abyste brali v potaz, že se nacházíme v období vyvádění mláďat,
a pes, který je bez dozoru, může způsobit na těchto mláďatech škody.
Výbor MS Bělá

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Po podzimních někdy až tragických výsledcích zahájil A
tým zimní přípravu velice brzo, s jasným cílem připravit se na
jarní boje o záchranu co nejlépe. Část přípravy probíhala
v tělocvičně ve Voděradech pod vedením „kondičního“ trenéra p.
Zdeňka Čiháka – jemuž tímto patří velký dík za jeho čas a kvalitní
provedení tréninků. Mužstvo absolvovalo přípravná utkání
v rámci zimního turnaje na černíkovické umělce s vyrovnanou
bilancí výher i porážek.
Na začátek sezony čekaly tým důležité zápasy s přímými konkurenty v boji o
záchranu. K prvnímu utkání vyjíždělo na umělku do Dobrušky, aby se zde utkalo
s Opočnem. Po vyrovnaném prvním poločase jsme v poločase druhém brzy
inkasovali, to ale jako by tým paradoxně nakoplo, družstvo nakonec předvedlo
výborný výkon s konečným výsledkem 2:4 pro nás. Další utkání jsme sehráli se
Smiřicemi, kterým jsme měli za podzim, stejně jako Opočnu, co vracet. Utkání jsme
svými šancemi měli rozhodnout už do 20. minuty, ovšem o hubený výsledek jsme se
strachovali až do závěrečného hvizdu. Uhájili jsme. Bohužel poté zasáhla vyšší moc a
po vystoupení Jaroměře B ze soutěže, nám byly odebrány 3 body za podzimní
vítězství proti tomuto soupeři. Bohužel to nepostihlo okolní týmy, které s Jaroměří na
podzim prohrály, a my opět spadli tabulkou níže. S tímto vědomím jsme zajížděli k
třetímu jarnímu utkání na hřiště Lípy. Na týmu bylo vidět, jak moc chce uspět, ale to
mu paradoxně svázalo nohy. Po třech hrůzostrašných individuálních chybách, které
rozhodly o výsledku zápasu, jsme domácímu podlehli 4:1. Další zápas sehrajeme po
uzávěrce tohoto čísla doma se silnou Solnicí. Tým je doufám připraven a rozhodnut
udělat vše proto, abychom I. B třídu v Černíkovicích zachránili. Doufám, že nás
přijdou naši fanoušci v tomto snažení podpořit.
B tým začíná svoji sezonu 16.4. Sehrál pouze jedno přípravné utkání a někteří
hráči chodí pravidelně trénovat s A týmem. Do této soutěže, stejně jako do všech
ostatních, notně zasáhne směnování v automobilovém závodě Škoda. V týmu je sice
dost hráčů, ale také velkého počtu z nich se bude týkat sobotní směnování. Jaro
nebude jednoduché, ale s pomocí některých hráčů A týmu a svoji bojovností,
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doufáme, odehraje ve své soutěži dobré zápasy, na které též zveme všechny
fanoušky.
Naše mládežnické týmy se přes celou zimu připravovaly v hale ve Voděradech
a absolvovaly i některé halové turnaje. Dále naši Sokolíci odehráli turnaje na umělé
trávě, pořádané výborem a členy TJ Sokol. Oba turnaje – pro starší i mladší přípravku
se povedly, měly dobrou účast i úroveň. Oba týmy obsadily ve svých kategoriích
shodně vynikající 2. místo. Gratulujeme! Tímto děkujeme sponzorům a obci
Černíkovice. Jarní sezona i pro ně brzo začne a my jim přejeme, ať se jim daří, baví
se fotbalem a urvou co nejvíc pěkných vítězství.
Výbor TJ Sokol

PRAKTICKÁ ŽENA
Poslední březnovou sobotu proběhlo pod vedením Bc. Terezy Štenclové
jarní aranžování ve vintage stylu. Aranžováno bylo do keramických květináčů,
používány byly pouze přírodní materiály a vše laděno v pastelových barvách.
Atmosféra byla jako vždy veselá a jarní, sešlo se nás kolem 12- ti a myslím, že
byl každý se svým výtvorem spokojen. Již nyní se můžete těšit na vánoční
aranžování.

Zdenka Jedlinská
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PROBĚHLÉ AKCE
Novoroční pochod
Již tradičně jsme na Nový rok pořádali „Novoroční podchod“ a šli si
protáhnout těla po vánočním lenošení a přejídání všemi možnými dobrotami.
Letos se sešel hojný počet účastníků – 115 šlapajících, 6 kočárků a 4 psi.
Za přesné spočítání děkujeme panu Lockerovi. Sraz byl v parčíku před školou,
kde byl na zahřátí a posilněnou připraven teplý punč nebo čaj. Popřáli jsme si do
nového roku pevné zdraví a spokojenost a vyrazili jsme. Za příjemného počasí
jsme prošli obcí a přes most u Vilímkových jsme zamířili po stezce k Třebešovu.
Skoro dvouhodinová procházka byla zakončená v KD u pana Štěpánka, kde už
byla připravena teplá knedlíčková polévka a k velké radosti dětí i špekáčky,
které si mohly hned opéct.
Těší nás, že je stále zájem o tuto akci, a doufáme, že se počet účastníků
bude každý rok zvyšovat. 1. ledna 2018 vyrazíme znovu!
Byli jsme v divadle…
V sobotu 11. března jsme vyrazili do Prahy za kulturou, do Divadla Bez
zábradlí. Tentokrát byla na programu činohra „Kdes to byl(a) v noci“, už z názvu
vyplývá, že odpověď na tuto otázku může být za jistých okolností jedna
z nejtěžších.
Z Černíkovic jsme vyjeli už ráno v 9.00 hodin, autobus nás vyložil nedaleko
Prašné brány před polednem a do 17.00 hodin, kdy začínalo představení, bylo
dost času na vlastní program. Byl hezký jarní den, a tak někteří účastníci zvolili
procházku po Praze a zamířili na Pražský hrad.
Před pátou hodinou už jsme všichni seděli na svých místech v divadle a
těšili se na představení. Na hercích (Rudolf Hrušínký, Veronika Freimanová,
Zdeněk Žák, Jana Švandová, Josef Carda a Barbora Leichnerová) bylo vidět, že
si své herecké vystoupení velice užívají, a my jsme se smáli od začátku do
konce. Představení bylo opravdu povedené.
Po představení jsme se sešli na hlavním nádraží, kde nás autobus naložil a
my jsme v dobré náladě pokračovali zpátky domů.
Děkujeme všem zúčastněným, na podzim vyrazíme znovu!
Bc. Klára Stillerová
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Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1967
Různé
V lednu navštívil kouzelník Majxner Černíkovice a předvedl našim občanům
svá kouzla. Na jeho představení se jich přišlo podívat asi 70 a byli všichni docela
spokojeni.
26. dubna se konal v Černíkovicích vojenský pohřeb 21- letého desátníka Jana
Hubálka, který tragicky zahynul v Bohdanči u Pardubic, kde prodělával základní
vojenskou službu. Pohřbu se zúčastnilo asi 70 vojínů, vojenská hudba z Hradce
Králové v počtu 32 muzikantů a mnoho civilních osob. Bližší popis této události je v
kronice.
14. září byla v Jednotě u Kadleců oslava k 50. výročí VŘSR. Návštěva byla
velká. Pěkný program předvedly děti z místní základní školy. Po promítnutí filmu
hrála k poslechu vojenská hudba z Rychnova nad Kněžnou.
Dnem 1. července 1967 ukončila vyučování i funkci ředitelky školy paní
Františka Sajdlová. Působila zde trvale od roku 1933. Po jejím odchodu nastoupil
jako ředitel Jaroslav Šťovíček. K 1. září odešla na ZDŠ do Rychnova nad Kněžnou
učitelka M. Sisrová, místo ní nastoupila Eva Brandová ze Solnice. V tomto školním
roce navštěvovalo naši školu 42 žáků.
4. srpna byla velká bouřka s deštěm, blesk zapálil Vašátkovu stodolu, ale
naštěstí tam bylo přítomno několik členů JZD a oheň se jim podařilo uhasit.
V týdnu 7. až 12. srpna 1967 bylo provedeno vyasfaltování silnice „na
Zahumení“, a to až ke škole.
V části o práci v JZD jsou v kronice údaje o stavu zvířectva, o výnosech v
rostlinné i živočišné výrobě.
Plesy a zábava
Plesy byly opět jen tři, a to požárnický s hudbou St. Vlčka, ples JZD s hudbou z
Kvasin a sokolský maškarní. Návštěvy všech plesů byly vždy dobré.
O pouťovou zábavu se postarala Osvětová beseda. Návštěva byla velmi dobrá.
Na konci května ČSM a JZD pořádali „kácení máje“. Májka stála ve dvoře JZD a
byla vysoká 26 m. Po skácení májky se pokračovalo v Kulturním domě v tanci, ale
návštěva byla velmi slabá.
V červenci OB pořádala estrádu s účinkujícími z Hradce Králové a po
skončení následovala taneční zábava s hudbou z AZNP.
Ve dnech 10. 11. a 12. července hostoval v Kulturním domě kouzelník Kellner.
Návštěva byla každý den kolem 80 osob, vstupné bylo 5,- Kč.
V září mělo JZD dožínkovou zábavu, 16. září pak Rada žen posvícenskou, a
aby toho nebylo málo, den poté měl Svaz mládeže také posvícenskou a navíc 18. září
byla posvícenská Zlatá hodinka. Vinobraní má už tradičně Požární ochrana. Stojí za
zmínku - podobně jako loni se vyčepovalo asi 450 l vína, pan Kadlec vytočil asi 400
l piva a mnoho limonád. Zábava skončila asi ve 4 hodiny ráno.
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Počasí
Rok 1967 začal deštěm, pak hned druhý den nasněžilo až na 15 cm s teplotou
kolem -14°C. Další dny byly střídavé, ale víc teplé než mrazivé. Na sv. Řehoře přišla
silná vichřice s bouřkou. Ale sněhové přeháňky se objevovaly i v dubnu.
Léto bylo docela pěkné, teploty dosahovaly až +36°C. Září bylo zato deštivé,
říjen zase krásně teplý. V listopadu a v prosinci už častěji sněžilo, ale vždy sníh
roztál, hlavně k Vánocům bylo v řece hodně vody, až hasiči měli pohotovost.
Z kroniky vypsal B. Augustin

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Pálení čarodějnic
Datum: 30. 4. 2017
Zveme Vás na pálení čarodějnic, které bude v neděli
30. 4. 2017 za školkou směrem na Byzhradec. Doufáme, že
se čarodějnic a čarodějů sejde co nejvíce a my budeme moci
vybrat tu „nejhezčí“. Pálení čarodějnic samozřejmě
proběhne i v Domašíně.
Rybářský den
Datum: 10. 6. 2017
V sobotu 10. června se uskuteční další tradiční akce, tentokrát si přijdou na své
milovníci rybaření, a nejen ti. Připraveno bude také výborné občerstvení. Rybářský
den se bude konat na myslivecké chatě na Proudnici.
Noční Glóriák
Datum: 30. 6. 2017
Na závěr školního roku, pátek 30. června, bude pro děti
připravena stezka odvahy „Noční Glóriák“, která prověří statečnost
dětí a jejich rodičů. Jako každý rok bude sraz účastníků
okolo 19.00 hodiny v parku. Na stezku se bude vycházet až za tmy,
kolem 22.00 hod.
Těšíme se na Vás!!!
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ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hod
datum
14.04.
15.04.
16.04.
17.04.
22.04.
23.04.
29.04.
30.04.
01.05.
06.05.
07.05.
08.05.
13.05.
14.05.
20.05.
21.05.
27.05.
28.05.
03.06.
04.06.
10.06.
11.06.
17.06.
18.06.
24.06.
25.06.
01.07.
02.07.
05.07.
06.07.
08.07.
09.07.
15.07.
16.07.
22.07.
23.07.

jméno lékaře
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MDDr. Petrák Tomáš
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Vodová Jana
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina

adresa ordinace
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
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, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 461, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
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telefon
494 323 152
775 224 093
494 623 775
734 324 600
494 595 292
494 541 757
721 460 150
494 515 697
494 667 628
494 322 706
721 460 150
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 622 550
494 515 693
736 419 151
494 542 102
777 667 353
494 622 114
494 371 781
494 622 114
603 933 466
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
734 324 600
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 596 174

Z redakce zpravodaje
Kontaktní spojení:
Adresa:
Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
Tel./fax:
494 384 124
e-mail:
obec.cernikovice@tiscali.cz
www stránky: www.cernikovice.cz
Fotografie poskytli: Mgr. Iva Dernerová, Ing. Tomáš Klapal, Vladimír Locker
Zpravodaj zpracovala: Bc. Klára Stillerová
cernikovicky.zpravodaj@email.cz
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