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Český výrobce oken a dveří

TROJSKLO ZA CENU
DVOJSKLA
• trojsklo minimalizuje tepelné úniky z vašeho domu až o 50 %
• navíc snižuje i míru přenášeného hluku dovnitř domu
Akce se vztahuje pouze na fyzické osoby a objednávky uzavřené
od 1. 3. do 31. 5. 2019. Realizaci následně provedeme v dohodnutém termínu.
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JARO JE TU…
„Jedno slunce z nebe září
usměvavou zlatou tváří.
Jedno slunce, jeden svět,
a ten svět je samý květ.“
Pranostiky na duben:
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
V dubnu svrchu hřeje, odspodu mrazí.
Ukáže duben, jaký bude pecen.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Pranostiky na květen:
Ledoví muži spalují mrazem ovoce.
Svatba v máji volá na máry.
O svatém Duše choď ještě v kožiše.
Jestliže v máji mnoho hřímá, úrodný
rok na to bývá.
Krásným jarním svátkem, který si
připomínáme
druhou
květnovou
neděli, je Den matek. Připomíná
jedinečnost a nezastupitelnou roli ženy –
matky ve společnosti. Oslava ženy –
dárkyně života má dávnou historii, již
staří Řekové jí vzdávali úctu a
oslavovali. V našich zemích svátek
zavedla Alice Masaryková v minulém
století.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum v prvním čtvrtletí roku 2019 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
DANDOVÁ EHLOVÁ Hana Domašín
ŠIMERDA Martin
Domašín
55 let
MACHO Vladimír
PAVLOVÁ Marie
ŠTEFANIDES Milan

Černíkovice
Domašín
Černíkovice

60 let
HOFMAN Stanislav
ŠMÍDOVÁ Jaroslava
ŠOLÍNOVÁ Zdeňka

Domašín
Domašín
Černíkovice

65 let
HOVORKOVÁ Marie
ŠŤOVÍČKOVÁ Jiřina
VOBORNÍK Josef
ZEMÁNEK Jozef

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

70 let
BRANDEJSOVÁ Marie
CICHYOVÁ Marta
KLÁR Josef
KLÁROVÁ Věra
KOPECKÁ Jiřina
MYŠÁKOVÁ Věra
ŠITINA Zdeněk

Černíkovice
Domašín
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

75 let
HOFMAN Miroslav
KLÁROVÁ Marie
ŠKOLNÍK František

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

80 let
DUSILOVÁ Olga

Domašín

81 let
BENEŠOVÁ Jaroslava
KOLLEROVÁ Zdeňka

Domašín
Černíkovice
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83 let
HLAVÁČEK Josef
VAŠÁTKOVÁ Alena

Domašín
Černíkovice

88 let
AUGUSTINOVÁ Zdenka

Černíkovice

93 let
PAVLOVÁ Eliška

Domašín 3

K vašemu životnímu jubileu vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
TOMÁŠ Filip
ŽID Patrik

Černíkovice
Černíkovice

leden 2019
únor 2019

V jednom z minulých zpravodajů nebyla uvedena nově narozená Eliška
KOŠŤÁLOVÁ z Černíkovic, která se narodila v září 2018. Za chybu se omlouváme.
Vážení rodiče, vám i vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce a
klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
JANEČKOVÁ Anežka
KRYNKOVÁ Věra

Černíkovice
Černíkovice

17. 3. 2019 (76 let)
9. 4. 2019 (73 let)

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
„Vítám Tě na svět, děťátko malé, tátova pýcho a mámino štěstí, děťátko sladké,
živote nový, kytičko rozkvetlá na rozcestí…“
Poslední březnovou sobotu, tedy 30. 3. 2019, se v obřadní místnosti Obecního
úřadu Černíkovice konalo vítání našich občánků. Této malé slavnosti se účastnilo
celkem 5 miminek s rodiči a dalšími příbuznými.
Po zahájení krátkým úvodním slovem a po milém vystoupení dětí z naší
mateřské školy následovalo představení miminek paní starostce, která pronesla
slavnostní projev. Poté, co se rodiče podepsali do pamětní knihy, maminky obdržely
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kytičku a miminka dárky, se obřad pomalu chýlil ke konci. Na samém závěru ještě
proběhlo focení každé rodiny s miminkem v kolébce.
Přivítali jsme tyto děti: Eliška Košťálová, Patrik Stiller, Adéla Krynková, Filip
Tomáš a Patrik Žid.
Stejně jako předchozí vítání i toto se uskutečnilo v srdečné atmosféře,
slavnostní ráz aktu dodala přítomnost příbuzných a přátel rodin nyní přivítaných
spoluobčánků.
Přejme našim malým spoluobčanům, aby si užili radostné dětství v naší krásné
obci a jejím okolí a přilnuli k ní tak, že se sem budou v dospělosti vždy rádi vracet,
nebo zde přímo zůstanou a založí rodiny ...

ZLATÁ SVATBA
„Dnes zlato zdobí vaše čela, jež myrta kdysi věnčila…“
Vzácné výročí, padesát let společného života,
oslavili 30. prosince 2018 „zlatí manželé“, Marie a
Miroslav Hofmanovi z Černíkovic.
Oslavy tohoto vzácného výročí se tentokrát
ujaly jejich děti a uspořádaly jim tajnou oslavu na
místě, kde se před 50 lety brali. Pojaly to opravdu
velkolepě a pozvaly celou rodinu – takový rodinný
sraz při krásné příležitosti. Zlatí manželé do
poslední chvíle o ničem nevěděli, a tak jim pohled
do místnosti plné rodinných příslušníků vehnal slzy
do očí. Takové překvapení nečekali!
I my jsme rádi přijali pozvání se této „tajné
akce“ účastnit, za což děkujeme. Paní starostka
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pronesla slavnostní projev, zlatí manželé se podepsali do pamětní knihy, poté
následoval přípitek a slavnostní oběd.
„Zlatým manželům“ přejeme pevné zdraví, ještě mnoho společně prožitých let,
hodně radosti a spokojenosti v kruhu svých blízkých
Bc. Klára Stillerová

USNESENÍ Č. 3
z veřejného jednání OZ konaného 18. prosince 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. Jmenování inventarizačních komisí
4. Průzkum trhu – projektová dokumentace Záhumna II.
5. Kolektivní smlouvu (na r. 2019-2022)
II. Schvaluje:
1. Hospodaření obce k 30. 11. 2018.
2. Rozpočet na rok 2019 – rozpočet je v odvětvovém (§) členění jako přebytkový,
a to ve výši PŘÍJMŮ 16.563.440,- Kč a VÝDAJŮ 16.099.280,- Kč. Rozdíl ve
výši 464.160,- Kč bude použit ve FINANCOVÁNÍ ke splácení dlouhodobého
úvěru. Zastupitelstvo dále schvaluje k rozpočtu přílohu č. 1 – rozpis příspěvků
a dotací, přílohu č. 2 – transfery, dle předložených návrhů.
3. Střednědobý výhled rozpočtu obce Černíkovice na roky 2020-2021, dle
předloženého návrhu.
4. Pověření příkazce operace a správce rozpočtu k provedení rozpočtových
opatření v položkách příjmy a výdaje neomezeně v měsíci prosinec, od termínu
konání schůze zastupitelstva do 31. 12. 2018 i v případě, kdy se bude měnit
objem rozpočtu či dojde k přesunu finančních prostředků mezi paragrafy. Na
dalším nejbližším veřejném zasedání bude zastupitelstvo s tímto provedeným
rozpočtovým opatřením seznámeno.
5. Realizaci investiční akce „8P - Záhumna II, Černíkovice“, podání žádosti o
dotaci z dotačního programu 117D162 - Výstavba strategické infrastruktury
v oblasti se strategickou průmyslovou zónou 2019, vyhlášeného MMR ČR a
dofinancování této akce z rozpočtu obce v letech 2019-2020.
6. Příkazní smlouvu – podání žádosti o dotaci z dotačního programu 117D162 na
investiční akci „8P - Záhumna, Černíkovice“ a přílohu č. 1, plnou moc Bc.
Vladimíru Bukovskému, Skuhrov na Bělou 92, IČO 739 84 990 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
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III. Ukládá:
1. Provést průzkum trhu – projektová dokumentace Záhumna II.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 4
z veřejného jednání OZ konaného v pondělí 11. února 2019 ve Společenské místnosti DPS
v Černíkovicích.

Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Hospodaření obce k 31. 12. 2018
4. Rozpočtové patření č. 11
5. Průzkum trhu workoutové hřiště (příloha č. 2/us4)
6. Odpověď na dopis – bránění zimní údržbě
7. Žádost o přidělení bytu v DPS Černíkovice
8. Rozhodnutí o Registraci obce k dani z přidané hodnoty od 1. 2. 2019
II. Schvaluje:
1. Předběžné rozpočtové opatření č.1P k rozpočtu obce na rok 2019 bez určení
konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny, příloha č. 1/us4
2. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce spolkům TJ Sokol
Černíkovice, z.s., sídlo Černíkovice 200, Mysliveckému spolku Bělá
Černíkovice se sídlem Černíkovice 92, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Domašín u Rychnova nad Kněžnou se sídlem Domašín 62 a Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska-Sbor dobrovolných hasičů Černíkovice se sídlem
Černíkovice 55, pověřuje starostku podpisem smluv.
3. Žádost Kultury Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., o individuální dotaci poskytnutou
z rozpočtu obce Černíkovice na rok 2019 a pověřuje starostku podpisem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do
výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb.
4. Smlouvu o reklamě na rok 2019 s firmou MATRIX, a.s., Třebešov 1, 516 01
Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
5. Smlouvu příkazní na zajištění služeb pro rok 2019 s firmou ICT plus, s.r.o.,
Piletická 486, Hradec Králové a pověřuje starostku podpisem.
6. Ekologickou likvidaci osobního automobilu Mercedes, KB II SPZ RKE1122.
7. Zvýšení nájmů v obecních bytech na 50,- Kč/m2 a sjednocení výše záloh od 1.
6. 2019.
8. Ceník obce Černíkovice od 1. února 2019 (příloha č. 3/us4)
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9. Smlouvu o dílo č. 2/2019, firma WORKOUT CLUB PARKS, s.r.o., OstravaRadvánice a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
10.Smlouvu o poskytnutí daňového poradenství s firmou ESOP, účetní a daňová
Kancelář, s.r.o., Komenského 38 Rychnov nad Kněžnou, zastoupená Ing.
Danielou Buriánovou, jednatelkou společnosti a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
11.Podání žádosti ŠKODA AUTO, a.s., vnější vztahy, Mladá Boleslav o finanční
podporu projektů 2019.
III. Zamítá
1. Spolupráci s firmou REMA AOS, a. s., Praha 4 - Krč, Antala Staška 510/38 na
zajištění zpětného odběru obalů.
IV. Ukládá
1. Dořešení FA 11180326 práce pečovatelky a auta 2. pololetí 2018 pro obec
Černíkovice, předložení podkladů (příloha č. 4/us4)
2. Připravit podklady pro bezúplatný převod pozemku p. č. 2/1 (usnesení
19/2013).
3. Projednat a připravit smlouvu o výpůjčce - budova hasičské zbrojnice,
Domašín 62, pobočnému spolku SDH Domašín u Rychnova nad Kněžnou.
4. Řešení porušování Vyhlášky č. 2/2013 o místních poplatcích.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 5
z veřejného jednání OZ konaného ve středu 3. dubna 2019 ve Společenské místnosti DPS v
Černíkovicích.

Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Hospodaření k 28. 2. 2019
4. Rozpočtové patření č. 1, 2
5. Odložení podání žádosti o dotaci z dotačního programu 117D162
II. Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 3.
2. Finanční částku 180,- Kč/bm za omezení vlastnického práva – věcné břemeno.
3. A) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-2010714/SOBS VB/01, Černíkovice, Domašín, 159/4
- přípojka kNN, zastupitelstvo nesouhlasí s jednorázovou odměnou ve výši
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4.

5.

6.
7.

8.

1.000,- Kč za omezení vlastnického práva a požaduje částku schválenou
us5/II.sch./bod č. 2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
B) Vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění
inženýrských sítí v silničním pozemku p.č. 442, na základě žádosti firmy ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupené firmou Energomontáže Votroubek, s.r.o., Jiráskova
318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Žádost investora
, novostavba RD Černíkovice čp.
, pozemek
p.č. 3199/6, k.ú. Černíkovice ke zřízení sjezdu na místní komunikaci p. č.
3204/2, povoleno dle ustanovení § 10 zákona 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění (včetně úprav chodníku).
A) Ing. Petra Vítečka jako osobu znalou věci a souhlasí s výkonem služeb
v lesním hospodářství a pracemi s lesním majetkem obce Černíkovice, i když
současně vykonává funkci zastupitele.
B) Zdeňka Šitinu jako osobu znalou věci a souhlasí s výkonem prací týkajících
se elektroinstalací a veřejného osvětlení v majetku obce Černíkovice, i když
současně vykonává funkci zastupitele.
Realizaci investiční akce „Nová autobusová zastávka u Pomníku padlých
Černíkovice“ a financování této akce z rozpočtu obce 2019-2020.
Záměr obce darovat nemovitou věc – pozemek p. č. st. 2/1 (zastavěná plocha) o
výměře 262 m2, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 zřízený pro k. ú.
Černíkovice, Janu Kolowratu Krakowskému, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou a pověřuje starostku podpisem.
Přijetí daru nemovitého majetku – pozemku p. č. 550/3 (ostatní plocha) o
výměře 81m2, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 482 zřízený pro k. ú.
Černíkovice od Jana Kolowrata Krakowského, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Obec uhradí náklady na
přípravu darovací smlouvy a vklad na katastr nemovitostí.

III. Zamítá:
1. Žádost o prodej části pozemku p. č.443/1 k. ú. Domašín u Černíkovic.
2. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – I. Podorlická Rally.
IV. Ukládá
1. Pokračovat v jednání se Sociálními službami Rychnov nad Kněžnou.
2. Připravit Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce MŠ Černíkovice“, na
základě podkladů: Zápis o předání a převzetí dokončeného díla a Rozpočtu
víceprací a méněprací.
3. Provést průzkum trhu – „ autobusová zastávka…“.
4. Připravit podklady pro prodej pozemku 47/1 k.ú. Domašín u Černíkovic.
5. Zaslat Povodí Labe písemné upozornění o stavu koryta řeky Bělé (na základě
Zápisu z průběhu povodňové komise Černíkovice).
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem se vám dostává do rukou 1. vydání Černíkovického
zpravodaje. Letošní zima byla konečně štědrá na sníh, ale hřejivé paprsky sluníčka,
nás nejen ohřejí, ale také optimisticky naladí.
Úspěšně se podařilo dokončit i zkolaudovat rozšíření „horního“ oddělení
v mateřské škole. Pro letošní rok máme zažádáno o finanční podporu na vybavení
třídy od ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav, Atraktivita regionu na rok 2019 –
téma vzdělávání. Podporu máme odsouhlasenou, proto jsme z rozpočtu obce
„dočasně“ uvolnili částku 300.000,- Kč na nové vybavení. Zahájeny jsou také práce
na rozšíření herních prvků na zahradě mateřské školy.
Závěrem loňského roku jsme již nestihli zrealizovat vybudování nové
parkovací plochy u obecního úřadu. V únoru nám počasí přálo a plochu máme
hotovou. Zbývá opravit plot a instalovat bránu, osadit novou plochu zelení a
vybudovat přístřešek pro parkování vozidel pečovatelské služby.
Na konci minulého roku jsme také zahájili přípravy k podání dvou žádostí
o dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. První žádost se týká „Rekonstrukce
místní komunikace 15C“ - Drážka, ta byla ve spolupráci s firmou DABONA, s.r.o.,
podána a nyní čekáme na vyjádření. Druhá žádost se týká realizace investiční akce
„8P-Záhumna II. Černíkovice“ – ZTV, ale zde již teď víme, že nesplňujeme
vyhlášená kritéria, a to platné stavební povolení. Proto již nyní probíhá výběrové
řízení na zpracování projektové dokumentace a poté žádost o stavební povolení. Na
vyhlášení nové výzvy chceme být již 100% připraveni.
V běhu je průzkum trhu na vybudování „Nové autobusové zastávky u Pomníku
padlých Černíkovice“. Na tuto akci jsme rovněž požádali o finanční příspěvek
ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav, Atraktivita regionu na rok 2019 – téma
dopravní bezpečnost. Realizace této akce je naplánována na podzim 2019.
V loňském roce jsme na základě Darovací smlouvy se ŠKODA AUTO, a.s.,
Mladá Boleslav obdrželi peněžní prostředky ve výši 500.000,- Kč na workoutové
hřiště. V současné době probíhají přípravné práce. Zhotovitelem je firma
WORKOUT CLUB PARKS, s.r.o., Ostrava – Radvánice. Předání hřiště by se mělo
uskutečnit první týden v květnu 2019.
Poslední dubnový den se tradičně nese ve znamení pálení čarodějnic a ani
letošní rok nebude výjimkou. V souvislosti s „čarodějnicemi“ je třeba mít na
paměti zákon o požární ochraně a obecné bezpečnostní zásady. Jelikož jsou stále
velká sucha, je důležité vybrat vhodné místo, kde bude vatra pálena, druh a
množství páleného materiálu. Dbejte všichni na svoji bezpečnost a bezpečnost
ostatních přihlížejících osob u ohně a po pálení ohňů nezapomeňte ohniště uhasit
a ošetřit proti dalšímu rozšíření.
Závěrem bych vám chtěla popřát krásné jarní dny, plné sluníčka, jarního klidu
a pohody.
Zdenka Jedlinská
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Tříkrálová sbírka 2019
V sobotu 5. ledna 2019 navštívili naše obce tři mudrci z
Východu v rámci tzv. Tříkrálové sbírky. V Černíkovicích jste
mohly potkat dvě skupiny místních dětí s dospělým doprovodem, v
Domašíně pak jednu skupinu. Letos nastal menší problém v tom, že
nebyl vedoucí skupiny pro Domašín. Nakonec vše dobře dopadlo a
malých koledníků se ujala slečna Kristýna Vodrážková. Naše tři
krále jste vřele přivítali a štědře obdarovali. I vaše srdečné přijetí ukazuje našim
malým králům, že dělají něco správného a užitečného a že pomáhat se prostě má.
Celkem se vybralo krásných 39.043,-Kč (31.786,-Kč Černíkovice, 7.257,-Kč
Domašín). Děkujeme!
Výnos Tříkrálové sbírky z větší části putuje na podporu lidí v nouzi, žijících na
území ČR. Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které v regionu
koledování zaštítily. V našem regionu byly prostředky rozděleny takto: obnova
vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, konkrétním lidem a
rodinám v nouzi v působnosti Farní Charity RK (rodiny s dětmi žijící na hranici
chudoby, rodinám s postiženým dítětem), pořízení pracovních pomůcek pro lidi se
zdravotním postižením pracujících v chráněných dílnách Sdružení Neratov, krytí
nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů.
Všem dětem - koledníkům a vedoucím skupinek velice děkujeme. Největší dík
ale patří štědrým dárcům, kteří každoročně do sbírky přispějí.
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.
2019. Tento den byl splatný i poplatek ze psů.
Tak jako každý rok i letos proběhne sběr nebezpečných
odpadů a elektroodpadu, a to v úterý 14. 5. 2019. Do tohoto
odpadu patří například elektrické spotřebiče, zářivky, žárovky,
autobaterie, zaschlé barvy atd. Vše musí být nerozbité
a kompletní. Odpady k odvozu je nutné připravit již den předem
k veřejné komunikaci.
Ve dnech 17. – 19. 5. 2019 proběhne sběr
velkoobjemového
odpadu.
V obci
budou
přistaveny kontejnery, do kterých můžete tento
odpad odložit. Můžete zde uložit matrace,
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nepotřebné hadry, boty, koberce. Do těchto kontejnerů nepatří recyklovatelné
suroviny (železo, sklo, papír, pneumatiky, elektrické spotřebiče). 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.
Anonymy
Zastupitelstvo obce upozorňuje všechny pisatele anonymních zpráv, že na
ANONYMY REAGOVAT NEBUDEME!
Pálení
Velkým nešvarem při jarním úklidu zahrad je pálení!!!! Obec nemá žádnou
vyhlášku týkající se pálení na vlastních pozemcích. Máme zde, což nám zákon
ukládá, prostory pro skladování „větví“ a nádoby, kde je možné ukládát „drobný
biologický odpad“ …. tato místa jsou všem přístupná.
A to, že si vzájemně „čmoudíte pod nos“, je vaše věc. Děje se to jen v jedné
části obce, ostatní zřejmě pochopili – a to mě těší – stačí jen trochu té ohleduplnosti.
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky
upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Kdy se budou volby do Evropského parlamentu konat?
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat
- v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu na území České republiky?
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz. níže) a
- nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je
zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento
seznam vede příslušný městský/obecní úřad pro
každé volby do Evropského
parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem
voleb
(14. dubna 2019) zanese městský úřad do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je
každý občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a
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má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Obecní/městský úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (4. května 2019) zanese voliče, kteří
nemají ve správním obvodu tohoto obecního
úřadu trvalý pobyt, ale kteří v
jeho obvodu
a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v
obdobném ústavu a zařízení, nebo
b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu
trestu odnětí svobody a kteří byli
obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo
správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise
informuje obecní úřad v
místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis by měl volič požádat pouze v
případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení
zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze
provádět. (Není-li pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporučujeme voliči
požádat si o voličský průkaz – viz níže.)
Jak postupovat, když se volič přestěhuje?
1)Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území České republiky
po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 14.
dubnu 2019) bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky
vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič
mohl ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v místě nového trvalého
pobytu, je
třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu
požádal o potvrzení o vyškrtnutí.
Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu
úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května
2019 nebo ve dny
voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště.
Zároveň musí volič prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským
průkazem, průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého
pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se
přestěhuje v rámci území ČR před 14. dubnem 2019, nemusí činit žádný úkon;
stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže obce, resp. městské části
nebo městského obvodu.
2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl
veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve
volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu
voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je
nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22.
května 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti
příslušné podle místa trvalého pobytu.
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Kde lze hlasovat?
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního
úřadu je zapsán v seznamu. V Černíkovicích je vytvořen jeden volební okrsek,
volební místnost je zřízena v budově obecního úřadu.
2)Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může vysílat své členy
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Na
základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují
členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
3)Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České
republiky, musí však ve volební
místnosti (kromě prokázání své totožnosti a
občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz (viz níže).
Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může
požádat o voličský průkaz.
S voličským průkazem může volič hlasovat v
jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad
příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17.
května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem voliče, nebo zaslána
v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky (nestačí pouhý email).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to
buď voliči osobně, nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději 21.
května 2019. Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební místnosti. Volič
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR
platným průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR,
cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem.
Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové
volební
komisi.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích
lístků.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud
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volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního sezamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, nebo potvrzení o
vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se
změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Jak volič hlasuje?
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího
subjektu, pro který chce hlasovat.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům
udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud
volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému
přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování
vliv. Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při
vkládání hlasovacího lístku do
úřední obálky dát pozor na to, aby omylem
nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V
takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený
hlasovací lístek, nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i
úřední obálku vložit do volební schránky.
Podrobné informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o
podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu či příp. specifika
voličských práv pro občany nemající trvalý pobyt na území ČR naleznete na
stránkách Ministerstva vnitra ČR. Volby do Evropského parlamentu se budou
na území států Evropské unie konat v rozmezí od 23. května 2019 (čtvrtek) do
26. května 2019 (neděle).
AQUA SERVIS zavádí zálohy na vodné a stočné
Z důvodu rovnoměrného rozložení plateb za vodné na pravidelné měsíční
částky, zavádí placení záloh na vodné. Tato změna se týká jen tzv. maloodběrů (tj.
domácností a firem s malým odběrem vody), zálohy se nedotknou velkoodběratelů,
kteří mají již nyní nastaveno pravidelné měsíční vyúčtování. Zálohy bude možné
platit, buď trvalým příkazem z účtu, nebo prostřednictvím sdruženého poštovního
inkasa SIPO.
V této souvislosti upozorňujeme naše odběratele na skutečnost, že v období
2020 – 2024 dojde postupně v jednotlivých lokalitách ke snižování odečtů až na 1x
ročně. Kdo nebude mít sjednán režim zálohových plateb, bude muset počítat s
jednorázovou finanční zátěží. S ohledem na možnost zálohových plateb, nebudeme v
případě dlužných částek přistupovat na režim splátkových kalendářů.
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Současně s umožněním zálohových plateb probíhá aktualizace odběratelských
smluv, z důvodu splnění nových legislativních požadavků, daných novelou č.
275/2013 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích.
Jestli máte zájem o sjednání zálohových plateb, můžete navštívit webové
stránky společnosti AQUA SERVIS www.aquark.cz. Pod záložkou ZÁLOHY
PLATEB najdete bližší informace a oba formuláře jak pro přistoupení k platbě záloh,
tak pro změnu stávající smlouvy.
Pro další informace, či schůzku, můžete volat na tel.: 494 539 111, případně
napsat na e-mail: zalohy@aquark.cz.
Zdenka Jedlinská, Bc. Klára Stillerová

POŽÁRNÍ OCHRANA
Zde se v několika dalších zpravodajích budeme zabývat prevencí a přinášet
informace z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva či první pomoci.
Proč se vůbec požární ochranou zabýváme?
Na tuto otázku nám dává odpověď, a to velice pádnou, statistika požárů
v České republice včetně jejich následků.

Jsou to zejména následky požárů, které nás mrzí a velmi rádi bychom je snížili.
Ročně v České republice vznikne průměrně více jak 19 000 požárů, při kterých
dojde k usmrcení 120 osob a 1250 osob se zraní. Pokud se podíváme na statistiku,
pak uvidíme, že hoří všude kolem nás. Požáry vznikají v budovách, na volném
prostranství, ale hoří také vozidla.
Nejvíce dle následků nás zajímají požáry v domácnostech. V roce 2015 došlo
v domácnostech k 5279 požárům se škodou 451 236 900Kč, 61 osob bylo
usmrceno a dalších 737 osoby bylo zraněno. Neblahé následky se bohužel nevyhýbají
ani skupině seniorů. Statistiky evidují za posledních 5 let následující počty. Průměrně
32 osob ve věku nad 60 osob je při požárech usmrceno a 130 se jich zraní.
Požár - Co je to požár?
Máme několik definic, ale nám zde postačí jedno základní vyjádření – požár je
každé nežádoucí hoření, které ohrožuje osoby na zdraví a životě a ohrožuje majetek.
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Ano, oheň je něco jiného. Takový oheň v kamnech nás ohřeje, na ohni si můžeme
uvařit jídlo, ale vždy se musíme chovat obezřetně, aby se z dobrého sluhy nestal zlý
pán, který bude ničit.
Zpozorování požáru
Je velice důležité včas zpozorovat, že došlo k požáru. Jak na to? Máme dobré
pomocníky a těmi jsou hlásiče požáru. I Česká republika po vzoru mnoha jiných zemí
přijala v roce 2008 nové předpisy, které ukládají povinnost v nových rodinných
domech a bytech instalovat požární hlásiče.
Zdroje možného požáru (krby, kotelny, el. spotřebiče). Úniky plynu (karmy,
plynové kotle, plynové spotřebiče). Umístění v nejvyšším místě domu nebo v
rizikové místnosti bytu (chodba, schodiště, kotelna).
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Ohlášení požáru - čísla tísňového volání
150 Hasičský záchranný sbor
155 Zdravotní záchranná služba
158 Policie ČR
112 Centrum tísňového volání
156 Městská policie
Jak se správně zachovat v případě mimořádné události?
1) Oznámení mimořádné události na tísňovou linku.
2) Kde se stala událost (adresa události).
3) Co se stalo (popis události, její charakter).
4) Počet zraněných (kolik osob je zraněno).
5) Kdo volá (jméno a číslo telefonu volajícího). Nikdy nezavěšuj první, vyčkej
na zpětný dotaz operátora tísňové linky
Zdroj: Příručka pro občany
Bc. Klára Stillerová

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Setkání s J. S. Bachem
24. 1. 2019 jsme zažili neobyčejné setkání s hudbou J. S. Bacha. Naši školu
navštívil pan Martin Kubát, který vyučuje na konzervatoři v Opavě. Vyprávěl nám o
životě tohoto hudebního génia a spolu s vynikajícím podáním několika Bachových
skladeb a hudebních motivů, do kterých zapojil děti zpěvem i tancem, zanechal v nás
všech silný zážitek z barokní hudby i mnoho znalostí. Posuďte sami podle dojmů
dětí:
Nikola K. a Štěpán H.: J. S. Bach byl hudební skladatel. Narodil se v Německu,
navštívil i Česko. První manželka zemřela právě, když byl u nás. Takže si našel jinou,
která zpívala na zámku. Měl dohromady 21 dětí, do dospělosti se jich dožilo 9. V
překladu jeho jméno znamená Jan Šebestian Potok. Byl králem hudby.
Přátelské utkání ve vybíjené
V úterý 5. 2. 2019 se konal
dramatický souboj nováčků ve vybíjené.
ZŠ Voděrady hostila ZŠ Černíkovice ve
své tělocvičně. Přestože se jednalo o
přátelské utkání, boj byl nelítostný a
vítězství se střídalo hned na domácí
půdu a hned zase pro hosty.
Naše děti, ač připravené, chvíli
bojovaly s velkým prostorem, na který
nejsou zvyklé, ale brzy se rozkoukaly a
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zápasy byly nádherné. Děti ze ZŠ Černíkovice si zápas užívaly v nových dresech a
toto setkání s dětmi z jiné školy je pro ně výborná příprava na okresní i krajské
závody v Kostelci nad Orlicí.
Vybíjené zdar!
Muzikál Baron Prášil a výsledky výtvarné soutěže
Ve středu 30. 1. 2019 žáci 4. a 5. ročníku navštívili Pelclovo divadlo v
Rychnově nad Kněžnou, aby zhlédli autorský muzikál Baron Prášil rychnovské ZUŠ.
GRATULUJEME!
Únor přinesl našim dětem hodně
radosti. Po úspěchu ve výtvarné soutěži
vyhlášené Gymnáziem F. M. Pelcla v
Rychnově nad Kněžnou (Komiks na
téma Vyprávění prarodičů) – dvě 1.
místa (O. Školník a dvojice Z.
Hoffmanová a N. Kerhartová) a třetí
místo (trojice A. Šitinová, M. Čeplová a
Š. Hlavsa), si 12. 2. z pěvecké soutěže
Karlovarský skřivánek v Opočně
přivezly Ema Patzenhauer a M. Čeplová
2. místo a T. Dynterová 3. místo.
V recitační soutěži Rychnovský zvoneček byl 15. 2. úspěšný M. Čihák. Této
soutěže se zúčastnily i A. Šitinová a T. Oubrechtová, které v silné konkurenci
reprezentovaly školu opravdu se ctí.
Dětský karneval
Tradiční dětský karneval se v
letošním roce konal 3. března.
Vyzdobený sál se brzy zaplnil dětmi i
rodiči. Po přehlídce masek předvedli
žáci 4. a 5. třídy předtančení na píseň
LITTLE BIG SKIBIDI. Následoval
tanec masek a soutěže pro děti. Všude
pobíhali mravenci /učitelky ZŠ a MŠ/ a
dohlíželi na hladký průběh karnevalu a
na tombolu. Letos se sešlo opravdu
hodně krásných cen, za které moc všem
děkujeme.
Poděkování patří i panu Štěpánkovi za bezplatné zapůjčení sálu a zajištění hudby,
místním hasičům za pomoc při úklidu a paní Zemanové za to, že nám od různých
organizací sehnala tolik cen.
Prožili jsme společně opravdu příjemné odpoledne! :-)
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Lyžování se Soptíkem
Od 4. 3. do 8. 3. se některé děti ze ZŠ a MŠ zúčastnily odpoledního výcviku ve
skiareálu Olešnice v Orlických horách. Výcvik jsme všichni zvládli na jedničku!
Předškoláci ve škole
19. 3. přišlo 15 předškoláků za
doprovodu rodičů do školy. Prohlédli
si ji, všem se představili a potom řešili
za pomoci rodičů zajímavé úkoly.
Nechyběla ani pohádka, kterou děti
samy vyprávěly. Prožili jsme společně
pěkné odpoledne a děti se připravily na
zápis do 1. ročníku.
Digitální planetárium
1. 4. jsme se vypravili do hradeckého planetária. S dětmi si v planetáriu povídal
lektor, který pořad zaměřil především na střídání dne a noci, souhvězdí noční oblohy
a pomohl dětem najít světové strany podle Severky (Polárky). Navštívili jsme také
některé planety a další tělesa Sluneční soustavy. Podívali jsme se na astronomickou
pohádku Polaris.
Hvězdárna
Prohlédli jsme si dalekohledy v kopuli a podívali se na Slunce a sluneční skvrny.
Další možnosti /z časových důvodů jsme nestihli /
Cestou k dalekohledu lze ukázat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.
Ve vstupní hale je možné se zvážit na kosmické váze. V astronomické herně si děti
mohou z velkých kostek sestavit souhvězdí viditelná v jednotlivých ročních
obdobích. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v
planetáriu.
V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v
měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně, s menšími dětmi například
jen část po planetu Mars (230 m od hvězdárny).
Peněžní dar od ŠKODA AUTO
V březnu 2019 jsme ukončili nákup věcí z dotace od společnosti ŠKODA
AUTO. Jedná se o 49 000 Kč na projekt: „Oslava 170. výročí od otevření školní
budovy“. Peníze byly použity na nákup dataprojektoru, venkovních lavic, výtvarných
potřeb, odměn a sladkostí.
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Zápis dětí do MŠ 7. 5. 2019
Upozorňujeme rodiče, že zápis do MŠ Černíkovice proběhne v úterý 7. 5. 2019
v 1. patře mateřské školy od 15.00 hodin. Tiskopisy k vyplnění budou rozeslány nebo
si je můžete vyzvednout v ZŠ.
Těšíme se na vás a přejeme krásné jarní dny!
Mgr. Iva Dernerová

Z ČINNOSTI SDH
SDH Černíkovice
Nový rok jsme zahájili ohlédnutím za rokem minulým. Výroční valná hromada
proběhla letos poprvé v pohostinství na hřišti, kde jsme 26. ledna zhodnotili naši
práci za uplynulý rok a naplánovali činnost pro rok nadcházející. Výroční schůze se
zúčastnili i zástupci sborů našeho
okrsku, okresního výboru, MS
Bělá, TJ Sokol a starostka obce
Zdenka
Jedlinská.
Svým
vystoupením tradičně přispěli
nejmenší členové našeho sboru a
vystoupili s pásmem hasičských
vtipů a básniček. Od OSH obdržel
náš sbor Pamětní list k 100 letům
Českého státu a starosta sboru
předal Pamětní list k 100 letům
Českého státu starostce Zdence Jedlinské jako zástupkyni obecního úřadu. Celá
schůze byla doplněna promítáním fotek z uskutečněných akcí a drobným pohoštěním,
které nachystaly sestry hasičky. Nakonec
jsme vše završili výbornou večeří.
Zástupci našeho sboru se zúčastnili
také
výročních
valných
hromad
jednotlivých sborů v našem okrsku,
okrskové výroční valné hromady, která se
uskutečnila 23. února v Byzhradci a okresní
výroční valné hromady v Bílém Újezdě.
Naše mládež se zúčastnila 2. března
Provozské uzlovačky, kde prověřili své
znalosti a dovednosti ve vázání uzlů. Do soutěže jsme vyslali dvě družstva – starších
a mladších. Ani jednomu družstvu se příliš nedařilo a budou muset ještě trochu
trénovat a vše dopilovat.
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První březnová sobota je pro černíkovické hasiče spojena s přípravami
hasičského bálu. Letošní termín připadl na 2. března. Ples jsme zahájili slavnostním
nástupem
a
hasičskou
volenkou.
Večerem
nás
tradičně až do ranních hodin
provedla kapela Pokrok, která
hrála písničky k tanci i
poslechu a také písničky na
přání. Letos jsme se mohli
těšit z velké návštěvnosti i
účasti mnoha bratrů a sester z
okolních sborů, kteří nás přišli
podpořit
ve
vycházkové
uniformě.
Sešla se také
bohatá tombola, která čítala
více než 400 cen. Je to zásluha především přátel našeho sboru a chtěli bychom tak
mnohokrát poděkovat všem, kteří nám darem do tomboly přispěli, ať už to jsou
firmy, či jednotlivci. Rádi bychom také poděkovali všem, kteří si zakoupili vstupenku
na náš hasičský bál přesto, že se nezúčastnili, a přispěli tak na činnost našeho sboru.
Následující den, tedy 3. 3., pomáhali naši členové s organizací a přípravami
dětského karnevalu. Naši bratři zajišťovali přípravu a výzdobu sálu, výběr
dobrovolného vstupného a šatnu a také úklid sálu po ukončení akce.
V sobotu 30. března se zúčastnili zástupci naší mládeže halového turnaje
požárních dvojic ve sportovní hale ZŠ Rokytnice. Vyslali jsme šest družstev v
několika kategoriích. Všechna družstva šla do boje s velkým odhodláním a sklidila
obrovský úspěch. Hned čtyřikrát jsme vybojovali místo na bedně, konkrétně jednou
první místo, jednou druhé a dvakrát třetí místo. Naší mládeži gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů v budoucích soutěžích a turnajích. Zároveň děkujeme vedoucím, kteří
se o naši drobotinu starají a připravují je na nové výzvy.
Výbor SDH Černíkovice

SDH Domašín
1/2019
I v letošním roce jsme zahájili činnost sboru Výroční valnou hromadou, která
byla svolána na sobotu 19. ledna. Jako hosté byli přítomni zástupci ostatních sborů
okrsku, i se starostou okrsku, bratrem Hartmanem, za OV SDH se dostavil bratr Josef
Šitina a potěšeni jsme byli, že naše pozvání přijala starostka obce paní Zdenka
Jedlinská.
Kromě běžné agendy mělo jednání dva hlavní body: Nejprve obsáhlou zprávu
našeho bratra starosty, ve které označil uplynulý rok 2018 pro náš sbor za úspěšný,
především zvládnutím oslav 140. výročí od jeho založení, za což ještě jednou
poděkoval aktivním členům, ještě jednou poděkoval našim sponzorům a za pomoc a
přízeň obecnímu zastupitelstvu a paní starostce Jedlinské. Druhým důležitým bodem
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programu bylo přijetí dvou nových členů sboru: pana Stanislava Hofmana a malé
slečny Dorotky Doležalové.
Usnesení z jednání pak mimo jiné uložilo výboru zajistit pořádání všech
tradičních společenských akcí, včetně výpomoci domašínským ženám, při akci
Zpívání u kapličky.
První akcí, na kterou zveme naše příznivce a širokou veřejnost, hlavně děti,
bude tradiční Pálení čarodějnic 30. dubna. Naše družstvo bude 11. května soutěžit na
okrskové soutěži v Třebešově. Snad sobotní směny v automobilce nezasáhnou do
optimální sestavy našich borců!
Na počátku letošního roku se naši zástupci zúčastňovali Výročních valných
hromad ostatních sborů okrsku, výroční schůze okrsku v Byzhradci a na Shromáždění
starostů v Bílém Újezdě byl přítomen náš bratr starosta Luděk Pavel.
Při kontrole výročí našich členů jsme zjistili, že v uplynulém období se dožili
bratři Luboš Pavel 30 let, Mirek Pavel 35 let, Martin Šimerda 50 let a náš nový člen,
bratr Stanislav Hofman 60 let. Všem srdečně gratulujeme, děkujeme jim za dosavadní
práci pro sbor a do jejich další činnosti jim přejeme hodně zdraví!
Závěrem přejeme našim členům, našim sponzorům, našim příznivcům a všem
spoluobčanům krásné rozkvetlé jarní měsíce, plné sluníčka a dobré pohody.
Výbor SDH Domašín

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Myslivost je celoroční činnost v honitbách.
Svá specifika má i právě přicházející jaro.
V honitbách se nese v duchu klidu, jelikož na jaře se
zvěři rodí mláďata, ptáci hnízdí.
Pro myslivce je jaro obdobím, které využívají
k údržbě
mysliveckých
zařízení
umístěných
v honitbách. Posedy a žebříky umístěné v honitbách
čekají opravy, nebo dokonce výměny za nové, které
si budují sami. Čistí se místa, kde se v zimním čase
zvěř přikrmovala, a likvidují se zbytky potravy, která zde zůstala. Také tato zařízení
čeká nezbytná údržba, aby byla připravená na další zimu a mohla sloužit zvěři.
Přestože přichází jaro, zvěř by měla mít v přírodě přirozený dostatek potravy,
myslivci už musí myslet na další zimu a pracovat na potravních políčkách.
V březnu se příroda probouzí ze zimního spánku. Postupně k nám přilétají
tažní ptáci, začíná tok bažantů a kachen, honcují se zajíci a postupně se objevují první
mláďata. Myslivci v tomto období provádějí mimo zmiňovaných aktivit také kontrolu
stavu zvěře a především její sčítání.
1. duben je začátkem nového mysliveckého roku. V honitbách by měl být klid,
aby zvěř nebyla rušena, jelikož se jedná o období, kdy se rodí mláďata a samice se o
ně starají, ptactvo sedí na vejcích.
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Květen je ve znamení spárkaté zvěře, která začíná přivádět na svět svá
mláďata. V tuto dobu začínají hnízdit bažanti a zajíci mají dokonce druhé vrhy.
Červen je pak měsícem myslivosti a ochrany přírody.
MS „Bělá“ Černíkovice, Jaroslav Ehl

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Sportu zdar a černíkovickému fotbalu a jeho příznivcům zvlášť!
Začalo jaro, trávník se opět zelená a všichni se
těšíme na jarní kola ve všech kategoriích.
Jako obvykle začínám mládeží, dělá nám jen
radost. Děti trénovaly v hale ve Voděradech, později
na umělé trávě a tréninkový proces nebyl prakticky
vůbec přerušen. Vše se projevilo v zimních turnajích,
které mladší žáci a starší přípravka absolvovali v
Rokytnici ve velké hale. Starší přípravka skončila na
lichotivém 2. místě a i mladší žáci nezklamali - byli 3.
Mladší přípravka hrála v Rychnově, sehrávala se a skončila také slušně, byla celkově
ve velké konkurenci čtvrtá. V březnu byl také uspořádán zimní jednodenní turnaj na
UT, který mladší žáci vyhráli, starší přípravka byla třetí a mladší přípravka byla
čtvrtá. Musím upozornit, že turnaje se vydařily herně a bylo i slušné počasí a velká
účast rodičů a fanoušků. Všechny kategorie jsou vedeny kvalitními vyškolenými
trenéry, pomáhají i někteří rodiče a členové výboru, nutno ale vyzdvihnout práci
hlavního trenéra Josefa Cejpka a organizátora všech turnajů Michala Hovorky. Chci
tímto poděkovat paní starostce za záštitu a předání cen, sponzorům za podporu a
všem pomocníkům při turnaji.
Děti už trénují na trávě, vybavení, i míče máme kvalitní a je jich dostatek. Chci
pozvat všechny děti, které chtějí hrát fotbal, na tréninky - probíhají ve středu a v
pátek. Domluvte se s p. Cejpkem, nebo s kterýmkoliv jiným z trenérů nebo členů
výboru a staňte se fotbalistou!
Mužstvo A bylo doplněno pouze zkušeným Janem Voltrem, nepodařilo se
získat ostatní vyhlédnuté posily. Trenér Miloslav Bulušek si doplnil trenérskou třídu
C, zatím přišel pomáhat "krajský" trenér Pavel Krupka. Trénovat se začalo 15. ledna.
Tréninkový plán byl splněn, mužstvo se zúčastnilo zimního turnaje se střídavými
výsledky a různým složením sestavy a střídáním postů. Mužstvo se učí nové útočné i
obranné postavení, účast na trénincích i přípravných zápasech na umělé trávě byla
velmi slušná, i přes pracovní směny ve škodovce u několika hráčů. Hráli jsme již 1.
mistrovské utkání v Borohrádku, po remíze 3:3 v základní době, jsme vyhráli na
penalty a získali 2 body. Herně jsme ale byli lepší, měli jsme vyhrát, tak snad příště v
Kostelecké Lhotě. Fanoušci nás po rozlosování a odstoupení mužstva Ohnišova ze
soutěže doma uvidí až 21. 4. 2019 s Petrovicemi, chceme všechny pozvat.
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Nakonec bych chtěl všechny naše příznivce pozvat na fotbal - jak na A
mužstvo, tak na děti, rozpisy a výsledky jsou na našich webových
stránkách www.fotbalcernikovice.cz.
Přijďte si posedět do naší restaurace, kterou převzala nová vedoucí, a zároveň
děkuji pp. Duškovi a Voborníkovi za práci zde v loňském roce. Vezměte děti do
sportovního areálu a na dětské hřiště. Opět děkuji obecnímu úřadu a ostatním
sponzorům, buďte nám i nadále nakloněni. Děkuji všem rodičům a ostatním, kteří
nám pomáhají.
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru

PROBĚHLÉ AKCE
Novoroční pochod
Nemůžu začít jinak než … Velký obdiv všem účastníkům letošního
novoročního pochodu. Počasí se právě na Nový rok opravdu nevyvedlo –
přeháňky – déšť – liják – vítr, a přesto dorazilo 105 příznivců - opravdových
bláznů – nadšenců – vytrvalců – prostě borců. Po společném přípitku vyrazila
celá kolona směr Byzhradec-Lipky-a zpět ke kostelu do Černíkovic. U Lipek bylo
ještě jedno „zahřívací“ stanoviště. Ukončení bylo v letošním roce v Bistru na
hřišti. Všichni jsme si pochvalovali výbornou gulášovou polévku a špekáčky na
grilu od mistra kuchaře pana Voborníka. Někteří po návratu připomínali
„vodníky“ ale pevná vůle zvítězila…… „jak na nový rok, tak po celý rok“
Velmi nás těší zájem občanů o tento již tradiční Novoroční pochod, který
je jistě příjemným osvěžením nejen pro tělo, ale i mysl. Za rok na shledanou!

Zdenka Jedlinská
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Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROKY 1970 – 1973 (POKRAČOVÁNÍ)
Další společenskou organizací v těchto letech v Černíkovicích byl
Český svaz myslivců:
V této době má svaz 17 členů. Jeho dlouholetým předsedou je Jindřich Víteček.
Činnost tohoto sdružení je prospěšná, kromě vlastní myslivosti i pro obec, hlavně
svojí brigádnickou činností.
Každý člen má za povinnost odpracovat určitý počet brigádnických hodin,
většinou jsou to hodiny odpracované pro vlastní organizaci. V roce 1969 jich bylo
657, v roce 1970 asi 1500 hodin a v roce 1972 už asi 1770. Hodně hodin je z tohoto
počítáno na krmení zvěře, o kterou se členové starají dobře.
Vždy k měsíci myslivosti v červnu, připravují členové spolku filmy s
mysliveckou tematikou. U prodejny potravin si zřídili vývěsní skříňku, kde informují
občany o své činnosti.
V roce 1969 byly prováděny zkoušky honicích psů. Členové spolku vlastní
čtyři ohaře (z toho tři ještě neupotřebitelní), jedno štěně fouska, dva jezevčíky a
jednoho foxteriéra.
Svaz myslivců dodával ulovenou zvěř výkupní organizaci a do veřejného
zásobování přímo. Tak například v roce1971 bylo do veřejného zásobování dodáno
asi 400 kg zajíců, 29 kachen, 4 kg bažantů a 43 kusů divokých holubů. O rok později
v roce 1972 nemá výkupní organizace zájem o ulovenou zvěř.
Zásluhou myslivců byly zasázeny na Mělích topinambury, dále přes 2000
smrčků na Dusilově stráni a v Proudnici, byly upraveny a vybudovány zásypy pro
bažanty, byly položeny drenážní trubky na Hovorkově poli, byla vystavěna chata pro
spolkové účely na stráni a jiné drobné akce.
Dále byla provedena beseda s mládeží o myslivosti a ke Dni dětí byla
uspořádána soutěž o ceny.
Za brigádnickou činnost byli odměněni krásnými knihami Karel Oubrecht,
Josef Burian a Josef Holub. Bylo konstatováno, že v posledních letech se značně
rozmáhá škodná. Bylo tedy dohodnuto, že každý člen sdružení je povinen účastnit se
hubení škodné a předložit postupně na členských schůzích deset kusů znaků,
nejpozději do konce října 1973.
Každým rokem pořádá sdružení myslivců buď ples, nebo poslední leč. Zvláště
leče pořádané v Domašíně u Šabatů bývají velmi oblíbené, hlavně pro dobrou úroveň
myslivecké kuchyně.
Jmění mysliveckého sdružení je ke dni 31. 12. 1972 asi dvacet tisíc korun.
ČSZOS - Svaz zahrádkářů
Samostatná organizace v Černíkovicích není ustavena, členové patří buď do
Solnice, tam je šest členů, nebo do Rychnova, tam je organizováno asi dvacet členů z
naší obce. Tento svaz v obci žádnou činnost nemá.
Chovatelé drobného zvířectva
Je tu jen několik málo členů tohoto spolku, který má sídlo v Rychnově. Žádné
výhody z tohoto členství nevyplývají. Velkým pěstitelem kanárků je pan František
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Němeček. Se svými zpěváčky se zúčastnil i krajské soutěže. Je zde několik občanů,
kteří chovají angorské králíky pro vlnu, kterou posílají do Bystrého u Poličky a za ni
dostávají zpracovanou vlnu v přadýnkách.
ČČK - Červený kříž
Je to opět jedna z organizací, která mnoho činnosti nemá. Byly to většinou
zdravotnické přednášky pořádané pro veřejnost.
O společenských organizacích bude zmínka ještě v příštím zpravodaji.
Z kroniky vypsal B. Augustin

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Pálení čarodějnic
Datum: 30. 4. 2019
Na úterý 30. 4. 2019 je v obou obcích naplánováno pálení
čarodějnic, které pořádají dobrovolní hasiči. V Černíkovicích bude
místo upřesněno a v Domašíně proběhne u hasičské zbrojnice.
Myslivecký den
Datum: 8. 6. 2019
V sobotu 8. června se uskuteční další tradiční akce pořádaná
mysliveckým spolkem – Myslivecký den v myslivecké chatě na
Proudnici. Připraveno bude výborné občerstvení.
Noční Glóriák
Datum: 28. 6. 2019
Na závěr školního roku pátek 28. 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, kde bude připraveno i občerstvení.
Na stezku se bude samozřejmě vycházet až za tmy (kolem 22.00
hod).

TISKOVÁ ZPRÁVA ŠKODA AUTO
Společnost ŠKODA AUTO podporuje zdravotnictví v okolí závodu Kvasiny
ŠKODA AUTO darovala Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje
dva nové vozy ŠKODA KODIAQ, které budou sloužit v nejbližším okolí jejích výrobních
závodů: v Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově. Zdravotnickému nadačnímu fondu města
Rychnov nad Kněžnou společnost také poskytne finanční dar
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ve výši 1 000 000 Kč, který bude využit pro potřeby místní nemocnice. V rámci aktivit v
oblasti společenské odpovědnosti nedávno ŠKODA AUTO předala vozy či finančně přispěla
i sociálním službám v regionu a Městské policii v Rychnově nad Kněžnou.
„Společnost ŠKODA AUTO podporuje v souladu se svou strategií společenské
odpovědnosti v regionech v okolí
svých výrobních závodů také oblast
zdravotnictví. Jsme rádi, že můžeme
pomoci Královéhradeckému kraji v
zajištění kvalitní a funkční zdravotní
péče. Města v tomto kraji jsou pro nás
klíčovými partnery již řadu let,“ říká
Bohdan Wojnar, člen představenstva
společnosti ŠKODA AUTO za oblast
řízení lidských zdrojů.
Obě nová SUV ŠKODA
KODIAQ ve službách Zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého
kraje mají výkonný motor 2,0 TDI (140 kW), 7stupňovou automatickou převodovku a
pohon všech kol. Jeden vůz bude sloužit na Rychnovsku, druhý je pak určen pro Trutnov.
ŠKODA AUTO dlouhodobě přispívá k rozvoji zdravotnických a sociálních služeb či
bezpečnosti v regionu. Nemocnici Rychnov nad Kněžnou podporuje i dalšími prostředky.
Zdravotnickému nadačnímu fondu města Rychnov nad Kněžnou věnuje automobilka
finanční dar ve výši 1 000 000 Kč pro rozvoj místní nemocnice. Od roku 2017 společnost
ŠKODA AUTO investovala v rámci regionální odpovědnosti desítky milionů korun.
Společnost ŠKODA AUTO také aktivně participuje na zajištění odborné stomatologické
péče v regionu.
V roce 2017 ŠKODA AUTO poskytla tři vozy sociálním a zdravotnickým institucím:
Sociálním službám města Rychnov nad Kněžnou, neziskové organizaci Pferda a Nemocnici
Rychnov nad Kněžnou. Loni společnost předala Městské policii v Rychnově nad Kněžnou
již druhý vůz – SUV ŠKODA KAROQ. Mimo to automobilka každoročně poskytuje
místnímu policejnímu oddělení příspěvek ve výši 2 miliony korun pro zvýšení bezpečnosti v
regionu.
Prioritou společnosti ŠKODA AUTO je také zdraví vlastních zaměstnanců, a proto svým
pracovníkům poskytuje nepřeberné množství zdravotních benefitů. Zaměstnanci se mohou
například nechat zdarma očkovat proti chřipce či klíšťové encefalitidě, na podzim a v zimě
probíhá program vitaminové prevence. Zaměstnancům, kteří darují krev nebo kostní dřeň,
společnost poskytuje odměny.
ŠKODA AUTO také podporuje mnoho zdravotních programů, jako jsou například
preventivní rehabilitační programy, kardiovaskulární programy či komplexní programy na
podporu zdraví a spolupracuje i s externími odborníky v oblasti psychosociální péče.
K motivaci zaměstnanců pečovat o vlastní zdraví slouží aplikace Zdravotní benefity, kde
společnost odměňuje ty zaměstnance, kteří o své zdraví pečují. Tyto body si pak
zaměstnanci mohou převést na doplňkové penzijní spoření nebo na nákup zdravých potravin
v závodních restauracích a kioscích.
ŠKODA AUTO si v rámci své společenské odpovědnosti zakládá na dobrých
sousedských vztazích a podporuje regiony, v nichž působí, v řadě oblastí – vedle
zdravotnictví jde také o rozvoj infrastruktury a bezpečnosti, ochranu životního prostředí či
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aktivní účast na komunitních projektech. Odpovědné a udržitelné podnikání je jednou z
hlavních oblastí firemní Strategie 2025.
Dalším výsledkem spolupráce automobilky ŠKODA AUTO a místních samospráv z
regionu je společný projekt sociologického výzkumu na Rychnovsku. Odstartují ho
municipality ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO, ŠKODA AUTO Vysokou školou
a výzkumnou organizací Behavio. Jeho cílem bude zapojení místních obyvatel, kteří
dostanou možnost vyjádřit se k aktuálním otázkám rozvoje regionu. Do interaktivního sběru
informací se může prostřednictvím chytré aplikace a webových stránek zapojit každý, kdo
chce vyjádřit svůj názor na jednotlivá témata.
Průzkumů bude v průběhu roku hned několik. Zjišťovat budou názory na témata
bezpečnosti, zdravotnictví, dopravní bezpečnosti, vzdělávání, bydlení, sociální
infrastruktury atd. Výsledky těchto výzkumů by měly zajistit větší zapojení obyvatel do
budoucího vývoje rychnovského regionu.

ZUBNÍ POHOTOVOST
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 – 12.00 hod
datum
20.04.
21.04.
22.04.
27.04.
28.04.
01.05.
04.05.
05.05.
08.05.
11.05.
12.05.
18.05.
19.05.
25.05.
26.05.
01.06.
02.06.
08.06.
09.06.
15.06.
16.06.
22.06.
23.06.
29.06.
30.06.
05.07.
06.07.
07.07.
13.07.
14.07.
20.07.

jméno lékaře
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Pokorná Jaroslava
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. Učňová Petra
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Hlavsová Lenka
MDDr. Havlíček Ondřej
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Čapková Marie

adresa ordinace
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Komenského 209 , Častolovice
Jana Pitry 448, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
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
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Voříškova 169 , Vamberk
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
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telefon
775 224 093
494 623 775
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 322 706
494 667 628
494 515 697
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
494 542 102
721 200 244
721 460 150
494 622 114
494 371 781
777 667 353
494 323 152
494 371 088
494 622 114
602 514 715
494 515 694
494 323 958
734 324 600
494 531 955
494 532 330
494 383 417

MATRIX | Pila Třebechovice
pod Orebem

JARNÍ VÝPRODEJ
Dubové palivo za výhodné ceny
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Pila MATRIX a. s.
Ambrožova 993,
503 46 Třebechovice pod Orebem

Tel.: +420 495 593 944
pila.trebechovice@matrix-as.cz

KONTAKT:
Černíkovice 55 · 517 04 Černíkovice
Tel./fax: 494 384 124
e-mail: podatelna@cernikovice.cz
Fotografie poskytli:
Mgr. Iva Dernerová, Ing. Tomáš Klapal
Zpravodaj zpracovala:
Bc. Klára Stillerová
cernikovicky.zpravodaj@email.cz
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