Červenec 2016

OBSAH ZPRAVODAJE, FOTO Z AKCÍ
FOTO Z AKCÍ – NOČNÍ GLORIÁK
FOTO Z AKCÍ

1

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2

USNESENÍ Č. 14

3

USNESENÍ Č. 15

5

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE

7

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

8

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE

10

Z ČINNOSTI SDH

14

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE

16

PROBĚHLÉ AKCE

18

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY

20

ZUBNÍ POHOTOVOST

23

1

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve druhém čtvrtletí roku 2016 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
MATĚJKA Václav

Černíkovice 249

55 let
HAJNÁ Jana
KLAPALOVÁ Eva
STODŮLKOVÁ Jana
ŠITINOVÁ Marie

Domašín 24
Černíkovice 50
Černíkovice 34
Černíkovice 12

60 let
KYLAR Miloš
ZEMÁNKOVÁ Ludmila

Černíkovice 182
Černíkovice 161

65 let
BARTOŇOVÁ Dáša
PATZENHAUER Lubomír
ŠEDIVÝ Karel

Černíkovice 151
Černíkovice 149
Černíkovice 137

81 let
BRANDEJSOVÁ Zdenka
TOMASOVÁ Růžena

Černíkovice 46
Černíkovice 116

82 let
FAIGLOVÁ Božena
ŠANTOVÁ Hana
VAŠÁTKO Karel

Černíkovice 70
Černíkovice 24
Černíkovice 110

85 let
ŠMÍDA Josef

Domašín 5

86 let
VANICKÁ Marie

Domašín 38

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
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Vítáme nové občánky naší obce:
STILLEROVÁ Anna
ŠTĚPÁNOVÁ Adéla
TREJTNAROVÁ Natali
VÁVRA Vojtěch

Černíkovice 252
Černíkovice 193
Domašín 40
Černíkovice 255

2. 5. 2016
11. 5. 2016
29. 5. 2016
30. 5. 2016

Vážení rodiče, Vám i Vašemu děťátku přejeme, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce a
klidu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
NEHYBA Pavel
URBAN Pavel
MYŠÁK Josef
ZEMÁNEK Vladimír

Černíkovice 195
Černíkovice 128
Černíkovice 28
Černíkovice 82

18. 4. 2016
20. 4. 2016
16. 5. 2016
23. 5. 2016

(70 let)
(73 let)
(70 let)
(56 let)

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

USNESENÍ Č. 14
z veřejného jednání OZ, konaného v úterý 3. května 2016 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 za I. čtvrtletí 2016
4. Jmenování velitele JSDHO Černíkovice
5. Žádost PO ke zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí MŠ
II. Schvaluje:
1. Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do
výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
3. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch panujícího
pozemku p. č. 159/4 v k. ú. Domašín u Černíkovic, ve společném jmění
manželů Dušana Švece, bytem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Na Trávníku
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1232 a Aleny Švecové, bytem Černíkovice 174, 51704 Černíkovice, zapsaného
na LV č. 534 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
4. Smlouvu o dílo, dodatek č. 2, vyhotovený dne 11. 4. 2016 upravující cenu díla
bod č. 4 (vyčíslení výše skutečné uhrazené ceny) Výběrové řízení na
dodavatele stavby pro projekt „Zateplení MŠ Černíkovice“ a pověřuje
starostku podpisem dodatku č. 2
5. Mandátní smlouvu, kde předmětem této smlouvy je výkon práv a povinností
zadavatele soutěže na dodavatele el. energie a zemního plynu pro Obec
Černíkovice a jí zřízené nebo založené organizace, a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
6. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Černíkovice, IČ: 00274801
za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „s výhradou“ a
přijímá nápravná opatření k nápravě méně závažných chyb a nedostatků
zjištěných přezkoumáním hospodaření (§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.)
7. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti v přebytku, viz. Příloha
8. Příjem dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu Královéhradeckého
kraje, dotační program 16POV02 neinvestiční dotace na akci Obnova zábradlí
u II/321 v Domašíně a pověřuje starostku podpisem této smlouvy (č.16POV020011/RK/NEINV)
9. a) Revokaci v Usnesení č. 11, I. bere na vědomí v bodě 4. z 15. 12. 2015
Rozpočtový výhled obce na rok 2016 – 2021 o doplnění předpokládaných
termínů pro splátky dlouhodobých úvěrů.
b) Revokaci v Usnesení č. 11, II. Schvaluje v bodě č. 4 Návrh rozpočtu na rok
2016 (výdaje) v paragrafu 3113 rozdělit na neinvestiční příspěvek a ostatní
náklady
10. Bezúplatný převod (darování) části stavby silnice III/3205 od křižovatky se
silnicí III/3206 (UB 1413A174) provozní staničení 4,170 km, po křižovatku u
mostu (UB 1413A175), provozní staničení 4,376 km v celkové délce 0,206 km,
včetně pozemkových parcel č. 1174/23 a č. 1309/5 oddělených GP č. 46693/2011 z původních pozemkových parcel č. 1174/1 a č. 1309 v k. ú.
Černíkovice z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce
Černíkovice. Dále si tímto dárce vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení
převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10
let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze
po předchozím písemném souhlasu dárce.
11. Dohody o členství v JSDH Obce Černíkovice
III.

Zamítá

IV.

Ukládá

1. p. Krištuf – projednat možnost umístění zastávky na znamení v lokalitě
Domašín
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2. starostka – prozkoumat možnost řešení dopravních požadavků občanů
Domašína dle přiložené žádosti (doplnění značek, omezení rychlosti, výměna
zrcadla)
3. starostka - možnost umístění zastávky autobusu v Domašíně u kapličky
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 15
z veřejného jednání OZ, konaného v pondělí 20. června 2016 ve společenské
místnosti DPS v Černíkovicích.
Zastupitelstvo Obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání
2. Zprávu starostky obce
3. Závěrečný účet DSO Svazků Dolní Bělá za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Dolní Bělá za rok 2015 bez
výhrad.
4. Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2015 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za rok
2015 bez výhrad.
5. Závěrečný účet DSO Vodovodního svazku Císařská studánka za rok 2015
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VSCS za rok 2015
bez výhrad
6. Výsledky soutěže na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok
2017
7. Stanovisko k dopravní situaci na silnici č. III/3213 v obci Domašín
8. Představení Projektu Pošta Partner
II. Schvaluje:
1. Rozpočtová opatření č. 3
2. Smlouvu o servisní činnosti (zajištění kompletních vodohospodářských služeb)
firmou VODA CZ SERVICE s.r.o, Pražská třída 47/151, 500 04 Hradec
Králové, příloha Cenová nabídka N/95/L/16/I a pověřuje starostku podpisem
této smlouvy.
3. Závěrečný účet Obce Černíkovice za rok 2015 a uzavírá jej s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce a to s výhradou
4. Účetní závěrku obce Černíkovice za rok 2015
5. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
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Černíkovice za rok 2015
6. Žádost obce o pořízení územní studie u odboru výstavby a životního prostředí
MěÚ Rychnov nad Kněžnou na základě schváleném rozhodnutí o pořízení
studie (dle §30 Stavebního zákona) pro využití zastavitelné plochy označené
Z2 – Z3, vymezené Územním plánem Černíkovice (vydaném dne 2.12.2011
s účinností od 17.12.2011) jako plochy, ve které je prověření změn jejího
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a pověřuje starostku
podpisem této žádosti.
7. a) Bezúplatný převod (darování) pozemku p.p.č. 1218/6 odděleno
geometrickým plánem č.466-93/2011 z původního pozemku p.č. 1218/3 v k.ú.
a obce Černíkovice z vlastnictví obce Černíkovice do vlastnictví
Královéhradeckého kraje.
b) bezúplatný převod (darování) pozemků p.č. 1230/10 a p.č. 1230/11
oddělených geometrickým plánem č. 466-93/2011 z původního pozemku p. č.
1230/3 a pozemku p č. 1309/4 a pozemku p. č. 1309/3 a p.p.č. 1309/2
oddělených geometrickým plánem č.466-93/2011 z původního pozemku p.č.
1309, včetně stavby chodníků, obrubníků a zpevněné plochy pod zastávkou na
pozemcích p.č. 1309/3 a p.č. 1309/2, vše v k.ú. a obci Černíkovice, z majetku
Královéhradeckého kraje do majetku obce Černíkovice.
Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných
nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne
podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po
předchozím písemném souhlasu dárce.
8. Smlouvu o výpůjčce, Čís. smlouvy: 9/50/16/0107/Ho/N a Smlouvu o právu
provést stavbu, Čís. smlouvy 9/50/16/0108/ho/N „Chodník a zábradlí u 321/II
– Domašín“ se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská 59, PSČ 500 04
a pověřuje starostku podpisem těchto smluv.
9. Prodej pozemku st. p. 354 o výměře 78 m2 v k.ú. Černíkovice za cenu 100,Kč/m2. Kupující uhradí náklady na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Náklady na sepsání kupní smlouvy hradí prodávající.
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem této smlouvy
10. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SDH Domašín ve výši 20.000,-Kč.
III. Zamítá
IV. Ukládá
Starostce a správci lesního hospodářství – jednat se správcem Kolowratského
majetku Ing. Martinem Fojtem a dalších možnostech směny pozemků.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení občané,
ráda bych Vás v letošním druhém výtisku zpravodaje informovala, co nového
se nám podařilo v uplynulém čtvrtletí.
Začátkem měsíce května mi bylo uloženo prověřit možnosti žádosti občanů
horní části Domašína týkající se zvýšené bezpečnosti. Z místního šetření za účasti
zástupců Policie ČR – dopravní inspektorát, Správa a údržba silnic, MěÚ Rychnov
nad Kněžnou odbor dopravy a zástupce Krajského úřadu – dopravní obslužnost jsme
již některá vyjádření obdrželi. Například SÚS doplní většinu požadovaného
dopravního značení včetně nového zrcadla. Ještě čekám na vyjádření p. Noska
z krajského úřadu ohledně autobusových zastávek. Poté bych ráda svolala schůzku
s občany a informovala je o výsledcích šetření. V druhé polovině května proběhl
v obou obcích nejprve svoz elektroodpadů a po té odvoz velkoobjemového odpadu
(jen pro zajímavost uvádím náklady – elektroodpad 9.000,- Kč a velkoobjemový
odpad asi 27.000,- Kč).
Poslední květnový den proběhla kolaudace - Oprava a rekonstrukce č.p. 195
Černíkovice (zateplení MŠ), jejíž součástí je i nově vybudovaná ČOV. Nyní je tedy
možné podat na Státní fond životního prostředí žádost o Závěrečné vyhodnocení akce
a tím vypořádat obdrženou dotaci.
Na místní komunikaci k letišti byl navožen frézink, který jsme měli uložen
z loňské opravy komunikace ke kostelu. Na místním hřbitově bylo tlakovou myčkou
vyčištěno schodiště a chodníky okolo kostela. Pro lepší údržbu a vzhled probíhá
v současné době rozvoz štěrku mezi špatně dostupné hroby. Stále se potýkáme
s problémovou parcelou 70/2 uprostřed obce (vedle obchodu), tato kauza byla opět
nedávno otevřena, majitelé opět kontaktováni, ale stále bez valného úspěchu.
Na ukončení školního roku byla již tradičně připravena akce pro děti Noční
Glóriák, v letošním roce nás trochu potrápilo počasí, ale akce nakonec, sice za menší
účasti dětí než v loňském roce, proběhla v celku úspěšně.
Od 5. 7. 2016 – 31. 7. 2016 je uzavřena školní kuchyně, proto jsou obědy
dováženy již tradičně z nedaleké restaurace U Elišky v Lipovce.
Vzhledem k tomu, že zpravodaj vychází až v druhé polovině měsíce července,
v době prázdnin a dovolených, nezbývá mi než popřát více sluníčka, než bylo
doposud, dětem samé krásné prázdninové zážitky a dospělým samozřejmě
zasloužený odpočinek na dovolených.
Zdenka Jedlinská
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dodržování nedělního klidu
Opět musíme ve zpravodaji uvést upozornění pro
občany, aby v neděli nebo o státních svátcích nerušili
nedělní či sváteční klid hlukem například ze sekání trávy,
řezání dřeva nebo dalších hlučných strojů. Myslím, že od
těchto aktivit jde alespoň v neděli upustit a užít si klidný
den. Pokud budete potřebovat něco udělat, tak si připravte
práci, která nebude rušit okolí. Děkujeme!
Znečištěná ulička
V poslední době se stále opakují stížnosti na „neprůchodnost“ místní
komunikace na nové sídliště mezi Kotyzovými a Vašatovými z důvodu znečištění. V
těsné blízkosti je umístěn odpadkový koš a sáčky určený k odstranění a uložení psích
exkrementů. Stačí je začít používat!!! Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni
v této lokalitě umístit fotopast a po té oslovit jednotlivé majitelé psů a tím zjednat
nápravu.
Jak budeme řešit bioodpad v Černíkovicích
Změna legislativy přinesla obcím povinnost řešit nakládání s bioodpady. V
první řadě musím předat informaci osobám, které veškerý bioodpad (listí, trávu,
stonky z rostlin a ostatní organické zbytky) využily ke kompostování ve vlastním
kompostéru, a posléze hotový kompost zpracovaly. Toto počínání je naprosto
v pořádku a je v souladu s planým zákonem o odpadech. Ve vlastním kompostéru je
samozřejmě i nadále možné bioodpad zpracovávat a každého, kdo tak činí, se
netýkají následující řádky.
Osoby, které v minulosti kompostér nevyužívaly, měly možnost odvézt
bioodpad na polní hnojiště. Nezřídka se tak dělo a bylo to v souladu s přírodou,
jelikož se zetlelé zbytky zaoraly do půdy a sloužily jako hnojivo. Současný zákon o
odpadech však nařizuje obcím, že musí bioodpad řešit a stanovuje určité podmínky,
jak toto učinit.
Samozřejmě existují firmy, které přivezou kontejnery, nebo popelnice a budou
provádět svoz bioodpadu dům od domu. Je to řešení elegantní, pohodlné a moderní,
nicméně drahé a samozřejmě by se tato služba odpovídajícím způsobem promítla
do poplatku za svoz odpadu. Obec Černíkovice tedy hledala řešení této problematiky
tak, aby byl samozřejmě dodržen zákon a zároveň, aby řešení nebylo nákladné pro
obec a tím i pro obyvatele obce. Bohužel zemědělská firma sídlící v obci žádnou
aktivitu v této oblasti nevyvíjela a nevyvíjí, takže zřejmě nebudeme moci tuto firmu
využít. Obci Černíkovice byla nabídnuta možnost ukládat bioodpad do kompostárny
v Přepychách, nebo v nově vznikající kompostárně u firmy Ovocné sady s.r.o.
Synkov. Obec využila tu kompostárnu, která je např. díky vzdálenosti ekonomicky
výhodnější, což je v našem případě firma Ovocné sady s.r.o. Synkov.
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Závěrem musím vyjádřit určitou víru, že lidé budou natolik solidní a
odpovědní, že do kontejnerů budou vhazovat skutečně jen to, co tam bude patřit. V
opačném případě bude nutno učinit bezpečnostní opatření, které se bude zcela
zákonitě negativně promítat do ekonomiky provozu a může mít v konečném efektu vliv
na zvýšení poplatku za svoz odpadu.
V našich obcích byly v tomto měsíci umístěny kontejnery na biologický odpad
a to v Černíkovicích za mostem u Vilímkových a v obci Domašín u hasičské
zbrojnice. Ještě jednou připomínáme, že se jedná o kontejnery na BIOLOGICKÝ
ODPAD!!!
Do kontejnerů na bioodpad patří:
 biologicky rozložitelný odpad, tráva, listí, zbytky rostlin
Do kontejnerů na bioodpad nepatří:
 zbytky jídel (tzv. gastroodpad), kůra z citrusových plodů, jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy, znečištěné piliny, výkopová zemina
a kameny, popel z uhlí a bioologicky nerozložitelné odpady, např. květináče,
plasty, sklo, textil, dráty, kovy, stavební odpady apod.

Peče o válečné hroby
V letošním roce uplynulo 150 let od
největší bitvy v historii na území Čech a Moravy
a zároveň poslední velké jezdecké bitvy na
Chlumu u Hradce Králové. Výročí této
významné bitvy si na královéhradecku
připomínají řadou společenských a kulturních
akcí. Vyvrcholením vzpomínkových akcí bylo 1.
července odhalení pomníku jezdecké srážky u
Střezetic a po té ukázka bitevní scény Srážka
jezdectva u Střezetic „1866“.
Na této
vzpomínkové akci bylo oceněno několik obcí
plaketou od Ministra obrany ČR. Mezi
oceněnými byla i Obec Černíkovice, z rukou
vojenského historika Plk. gšt. Phdr. Eduarda
Stehlíka, MBA jsem přebrala pamětní plaketu
Péče o válečné hroby – za příkladnou opravu
pomníku padlých v 1. a 2. světové válce.
Návštěvu sousoší, jehož autorem je akademický
sochař Petr Novák z Jaroměře a Muzeum války
1866 na Chlumu doporučuji všem milovníkům válečné historie.
9

Volby do zastupitelstev krajů
Na letošní podzim jsou vyhlášeny řádné volby do zastupitelstev krajů a do 1/3
Senátu Parlamentu ČR, nás se budou týkat pouze volby do zastupitelstva
Královéhradeckého kraje. Podle rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. se
budou volby konat v pátek 7. října a sobotu 8. října 2016.
Zdenka Jedlinská, Bc. Klára Stillerová

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Tak je to tady!
Kalendář říká jasně, že jsou před námi velké prázdniny. Tedy doba, kdy si
zaslouženě odpočinou učitelé od žáků a žáci od učitelů.
Samé jedničky si z 37 žáků naší školy domů odneslo 17 z nich. Věřím, že i
ostatní děti byly za svoji snahu pochváleny. Rozloučili jsme se se sedmi páťáky, s
paní učitelkou Uhlířovou, která odchází na mateřskou dovolenou a s paní
Hovorkovou, která zajišťovala zástup.
V tomto školním roce proběhlo zateplení budovy školky, stavební úpravy
uvnitř školky, do jídelny byl zakoupen konvektomat, nová třída v základní škole byla
vybavena novým nábytkem, do školky byly zakoupeny nové herní koutky.
Z peněžního daru od firmy Škoda jsme koupili pomůcky na tělesnou výchovu. Škola
i školka se modernizují a to díky paní starostce a obecnímu zastupitelstvu. Děkujeme!
ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Zápis dětí do Mateřské školy v Černíkovicích se konal ve čtvrtek 28. dubna
2016 od 14,30 do 17,00 hod. v budově MŠ. Bylo zapsáno 11 dětí.
Talentmánie
Už popáté děti předváděly svůj talent při školní Talentmánii. Výkony byly
kolísavé: někdo se dobře připravil, jiný svému vystoupení nevěnoval moc pozornosti.
Podle toho dopadlo hodnocení, které bylo pro porotu velice obtížné. Vyberte si
nejlepšího ze 7 dětí, kteří hrají na hudební nástroj, ze 7 kouzelníků, ze 3 dětí
vyprávějící vtipy…
Nakonec porota přece jen rozhodla. Udělila tři první místa a deset diplomů bez
umístění. Mezi nejlepší patřili kuchaři z pátého ročníku (J. Beneš, T. Švec, K.
Červinková), kteří během chvilky připravili chutné korbačiky, O. Školník s
datováním vynálezů a O. Štěpánek s pokusy. Diplom získali hudebníci hrající na
flétnu, varhany, housle a buben. Ohodnotili jsme tanec a prezentaci školy na IT.
Malou odměnu dostali všichni. Tak zase příští rok!
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Den Země
21. 4. 2016 jsme celý den věnovali Zemi a
poznávání přírody. Hlavní poradkyní se stala paní
učitelka Burešová, protože má vystudovanou
Přírodovědnou fakultu. Nejdříve poznávala rostliny,
které jsme přinesli do školy. Potom jsme se přesunuli
k rybníku a zkoumali život v něm. Děti byly
vyzbrojeny síťkami, lupami a dalšími potřebnými
nástroji. Byl slunečný den a tak se nám u vody moc
líbilo. Poznávání přírody jsme zakončili úklidem
kolem školy.
Hasiči v RK
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje pořádal Den otevřených
dveří (vrat) u rychnovských hasičů v neděli
dne 1. května 2016 (pro širokou veřejnost) a
v pondělí dne 2. května 2016 (pro školy).
Kromě statické výstavy techniky, připravili
hasiči pro všechny zájemce i několik akčních
ukázek. Využili jsme nabídky a vypravili
jsme do Rychnova. Mladší děti jely
autobusem, starší vyzkoušely cyklostezku ze
Solnice do Rychnova. Počasí nám přálo,
cestu jsme přežili ve zdraví a navíc jsme se
dozvěděli mnoho zajímavostí ze života
hasičů. Během naší návštěvy proběhly 3 výjezdy k požárům.
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Vystoupení zájmových kroužků
Dne 2. 6. 2016 se konal den zábavy,
přišly děti s plnou hrstí dobré nálady.
Anglický kroužek z mateřské školky
předvedl lidem své nové kousky,
starší děti ze základní školy
předvedly divákům, jak kolem světa jely.
Taneční kroužek tancoval hezky a
operka Budulínek dostala velké potlesky.
Když vystoupení skončila,
příprava stánků začala.
Hra na hudební nástroje, pokusy a tance
i korbáčky se uvařily hladce.
A skákací hrad od pana Šustka
se líbil všem dětem i rodičům
a nebyla jich hrstka!
Složila děvčata z páté třídy: Kačka Nosková, Kája Hovorková a Nikola Šabatová
Školní výlet 7. 6. 2016
Náš výletní den začal ve Velkých Losinách v Muzeu papíru. Po filmu o historii
této papírny na výrobu ručního papíru (je v současné době jediná v republice) jsme
přímo v provozu viděli jeho výrobu. Naše cesta pokračovala na Dolní Moravu na
stezku v oblacích. Lanovkou jsme vyjeli až na místo, kde stojí obrovská konstrukce
vysoká 55 m. Po mírné stezce jsme se vydali nahoru. První co děti upoutalo, byl
tobogán dlouhý 100 m. Samozřejmě ho vyzkoušely. Někteří i 3x. Lanovkou jsme
sjeli dolů a vydali se k domovu. Výlet byl moc zajímavý a všem toto místo
doporučujeme.
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Beseda s myslivci
28. 6. 2016 nás na svoji chatu pozvali myslivci. Nejprve jsme ve škole vyplnili
pracovní listy o přírodě, které nám připravil pan Školník. Na chatě jsme pokračovali
v poznávání zvířat, viděli jsme výcvik psů, poznávali jsme zvuky zvířat, prostě jsme
se dozvěděli hodně zajímavostí od místních myslivců. Děti si pod dohledem mohly
střelit ze vzduchovky a prohlédnout si rybníček. Za občerstvení a pěkné odpoledne
moc děkujeme!

Prvňáčci v nově zařízené třídě ve školním roce 2015/2016.

Zazvonil zvonec a školnímu roku je konec. Hezké prázdniny!
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Z ČINNOSTI SDH
Z činnosti SDH Černíkovice
Poslední duben je časem pálení čarodějnic.
V parku před školou proběhlo v odpoledních
hodinách čarodějnické soutěžení pro děti. Ty si
odnesly nejen spoustu zážitků, ale také drobné
odměny a ceny, a u ohně obdrželi limonádu a párek.
Samotné pálení ohně probíhalo na pozemku za
školkou, kde hasiči připravili kryté sezení a bohaté
občerstvení. Starý autobus letos poprvé vystřídala
maringotka a jak to tak chodí, při každé zkušební
jízdě se objeví nějaká ta moucha. Během večera jsme však postupně vyladili formu i
drobné nedostatky a vše již probíhalo hladce až do brzkých ranních hodin.
Okrskové soutěže se letos zhostilo SDH Byzhradec. Přivítalo nás v sobotu
14.května v areálu myslivecké chaty. Sportoviště i občerstvení bylo velmi dobře
připraveno a počasí nám během závodu přálo. Krátká přeháňka v době závěrečného
nástupu již náladu nikomu nezkazila. Naši muži se umístili na 4. místě. Umístění „na
bedně“ jim tradičně překazil čas štafety. V požárním útoku však proběhl velký souboj
s SDH Třebešov „A“ o první místo, kdy naše muže od prvenství dělili pouhé tři
desetiny sekundy. Větší radost z umístění nám udělaly ženy, které vybojovaly první
místo. Mimo soutěž se také zúčastnili muži z Byzhradce nad 35 let a družstvo žen
z Přepych.
Poslední květnový víkend se konala jarní část soutěže Plamen, ve které nás
pravidelně reprezentují naši mladí hasiči. Již v pátek odpoledne odjeli do Jílovic u
Hradce Králové, aby následující dva dny změřili své síly a dovednosti s družstvy
ostatních sborů. Bohužel soutěž v sobotu odpoledne přerušily přívalové deště, po
kterých následovala „blesková povodeň“. Přívalová vlna zaplavila připravené
sportoviště i stany dětí a v některých místech výška vody dosahovala až 75cm. Naše
stany i automobily doprovodu byly zatopeny do výše 30cm. Pro velké škody jak na
majetku jednotlivých kolektivů, tak na majetku Okresního sboru hasičů byla soutěž
přerušena a vyhodnocena pouze z disciplín, které měly dokončené všechny družstva.
Našemu kolektivu zničila voda 3 stany dětí a od krupobití byla poškozena jedna
podélná stěna velkého stanu. Silné poryvy větru přestál jen díky masivnímu ukotvení
třemi popruhy. Zde patří největší dík našim členům Zdeňku Šitinovi, Luďku
Charvátovi, Patriku Schejbalovi, Stanislavu Petrů, Jarče Kopecké a rodičům
Romanovi Procházkovi a Radku Hofmanovi za pomoc při odvozu promáčených věcí.
A dětem přejeme, aby je tento „zážitek“ posílil a vzali si z toho jen pozitivní
zkušenosti. Bohužel až při takovýchto událostech se ukáže hodnota nezištné pomoci,
která by měla být všem dobrovolným hasičům vlastní.
Sbor SDH Černíkovice
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Dobrý den,
dne 27. – 29. 5. 2016 se konala soutěž SDH v Jílovicích. Jak jistě víte, v sobotu
28.5. se na místo konání soutěže přihnala silná bouřka a došlo k celému zaplavení
areálu nečekaně velkým množstvím vody. Jménem snad všech rodičů bych ráda
poděkovala všem, kteří zachraňovali nejen sebe, ale i životy zúčastněných dětí.
Během celé vyhrocené situace stihli zachránit i jejich osobní věci. Jmenovitě
děkujeme hlavně Josefu Šitinovi, Markétě a Viktorovi Štěpánkovým, Ireně Čeplové,
Jiřímu Hovorkovi, Josefu Šantovi, Tomášovi Šitinovi. Dále pak Jarče Kopecké a
mužům z SDH Černíkovice, kteří na místo dorazili odvézt děti a jejich osobní věci.
Děkujeme a vážíme si vaší statečnosti!!!
Rodiče zúčastněných i nezúčastněných dětí.
SDH Domašín

2/2016

V dubnu jsme při další sérii brigád
pokračovali v pracích započatých již
v březnu. V klubovně byla znovu
vybetonována podlaha a byly tak
odstraněny její nerovnosti. Okolo
komínů byla na podlahu položena
dlažba. U budovy byl proveden výkop,
do kterého bylo položeno potrubí pro
řádné odvedení dešťové vody od
okapových svodů. Po zasypání výkopu
zde byly zabetonovány obrubníky a
prostor byl vydlážděn.
Práce byly organizovány tak, aby byly hotovy do 30. dubna. Za to, že se to
stihlo, patří poděkování všem členům, kteří při brigádách pracovali, zvláště pak
bratrům Miroslavu Charvátovi a Romanu Pekáčovi. Oba jsou zkušení a šikovní
řemeslníci a na jejich práci je vždy spolehnutí.
30. dubna jsme tedy na tradiční Pálení čarodějnic měli vše připraveno! Velká
hranice byla opět rozdělena na dvě
menší, které byly zapáleny postupně.
Menu bylo tradiční i žízeň byla čím
hasit. Stejně jako v roce předešlém
přilétlo méně příslušnic čarodějných
mocností, proto je chceme ubezpečit, že
je v Domašíně vždy s potěšením vítáme
a opravdu, opravdu je neupalujeme!
Celková účast byla zdánlivě o něco
menší, hosté se ale v průběhu večera
obměňovali, přicházeli ještě i po 22
hodině. Hlavně, že dětí přišlo hodně a
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mohly se po libosti vyskotačit. Byli jsme potěšeni, že mezi nás opět zavítal nejstarší
občan Domašína pan Kulhánek, který je ve svých 95 letech stále neuvěřitelně svěží.
Akci hodnotíme jako vydařenou, protože když se společnost po druhé hodině ranní
rozešla, bylo již také vše snědeno a vypito! K této akci závěrem výbor děkuje partě,
která zajišťovala grilování a obsluhu v kuchyni i u čepu.
Polovina května je tradičně vyhrazena pořádání okrskových hasičských
soutěží: Pořadatelem té letošní byli
v krásném prostředí u myslivecké
chaty hasiči SDH Byzhradec. Našim
borcům štafeta vyšla ještě podle
našich možností, ale potom jsme
pokazili obě kola útoku a skončili
poslední! Jednou z příčin neúspěchu
bylo jistě málo času na přípravu, což
bylo
zapříčiněno
velkým
brigádnickým vytížením v době před
soutěží. Příště musí být příprava
pečlivější! Snad si naši borci spraví
chuť na podzim, při netradiční
soutěži Třebešovský beránek. Okrskovou soutěž vyhrálo skvěle připravené družstvo
z Třebešova.
Závěrem výbor děkuje všem členům, kteří aktivně pracují pro náš sbor.
Dětem přejeme krásné prázdniny a dospělým spoluobčanům bezvadnou
dovolenou. S prázdninami i dovolenou se u naší zbrojnice rozloučíme patrně v sobotu
27. srpna a samozřejmě na tuto akci zveme širokou veřejnost, včetně dětí!
Výbor SDH Domašín

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Fotbalový ročník 2015 -2016 krajských a okresních
soutěží končil v zahajovacích zápasech Eura 2016 ve
Francii a tak fotbalový fanoušek si musel přijít na své, i
když jsme čekali na lepší výsledky našeho národního
mužstva. My jsme též čekali na lepší výsledky našeho A
družstva v krajské I. B tř. ve skupině o postup i když
musíme říci, že vše bylo splněno už v podzimní části
(vyhnout se skupině o sestup) a to se podařilo.
V jarní části se podařilo vyhrát jen tři zápasy a to s B
družstvem Dvora Králové, Solnicí a Opočnem. Jak bylo již
dříve psáno I. B tř. se vrací po dvou letech do dvou skupin
po čtrnácti družstvech. I když bylo avizováno, že ze dvou
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skupin po 8 mužstvech bude padat do okresních soutěží 9 družstev, padalo jen 8. Do
našeho okresního přeboru II. tř. spadlo družstvo Zdelova, Borohrádku a Kostelce B a
tak z OP II. tř. spadlo družstvo Voděrad a Slatiny. V naší skupině I. B tř. budou tato
družstva: Police nad Metují, Albrechtice nad Orlicí, Vamberk, Předměřice nad
Labem, Opočno, Smiřice, Lípa nad Orlicí, Solnice, Jaroměř B, Ohnišov, Doudleby
nad Orlicí, České Meziříčí, Velké Poříčí a naše družstvo, které soutěž bude zahajovat
v prvním kole 13. srpna v Předměřicích. Následně v neděli 21. 8. od 17.00 hodin
hostíme Opočno, pak zajíždíme v sobotu do Smiřic a 4. 9. hostíme Lípu.
Celkové rozlosování A a B družstva obdrží fotbaloví příznivci na domácích
utkáních. Než začne krajská soutěž, je rozlosován Pohár hejtmana
Královéhradeckého kraje a naše družstvo v předkole se utká na našem hřišti v neděli
31.7. od 17.30 hodin s Lokomotivou Hradec, která je účastníkem 1. A tř. a v případě
vítězství narazíme na vítěze Vamberk - Kostelec nad Orlicí. V případě vítězství
Vamberka, budeme zajíždět do Vamberka, v případě vítězství Kostelce, budeme
hostit Kostelec v neděli 7. 8. od 17.30 hodin. Naše B družstvo bude hostit celek
Petrovic, který požádal v poslední době o časový posun, který nebyl z naší strany
projednán. Okresní přebor III. tř. byl taktéž rozlosován ve kterém je deset družstev a
soutěž zahajuje až 21. 8. a naše B zajíždí do Vamberka na B družstvo. Doma zahájí
až 28. 8. od 17.00 hodin hostí SK Křovice.
Výbor TJ Sokol
B tým
B tým po svém – nutno říci zaslouženém, pádu do III. třídy okresu, prošel
několika změnami. Především se podařilo přivést do týmu nové hráče, kteří přinesli
impuls do kabiny a mužstvo, po poměrně dlouhé době začalo pravidelně navštěvovat
tréninky. Někteří se zúčastnili i zimní přípravy vedené J. Cejpkem. Podzimní část
přinesla dobré výsledky, ale i ztracené zápasy, které byly dobře rozehrány. Jarní část
však napravila podzimní kolísavé výkony. Mužstvo šlapalo i díky pomoci mladých
hráčů A týmu. Občas předvádělo i hru, na kterou se dalo dívat, podařilo se mu
v domácím prostředí získat plný počet bodů a posunout se v tabulce na celkovou
čtvrtou příčku. Výsledky však převážilo dobré klima v kabině a parta, která tu dlouho
nebyla. I přes určité problémy, kterým se někdy nedá vyhnout, bych chtěl hráčům
poděkovat a doufám, že jsme dali dobrý základ pro nadcházející sezonu.
Mládež
Letošní ročník znamenal pro černíkovickou mládež jistý přelom. Na hostování
do krajských mladších žáků Solnice odešli A. Branda, T. Učík, T. Švec a do
Dobrušky T. Jelen. Téměř všichni naplnili naše očekávání, že zvládnou vyšší soutěž a
stali se stabilními hráči ve svých nových týmech. Od nové sezóny budou hájit barvy
Rychnova nad Kněžnou v krajské soutěži, kam s nimi odchází i další náš hráč
s velkým potenciálem – Pavel Preclík. Zmínění hráči mění dres pouze na jednu
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sezonu tak, aby mohli rozvíjet svůj potenciál a mohli se pak vrátit do našeho oddílu.
Proto jim přejeme úspěšnou sezonu!
Hráčská a generační obměna přivedla po letním náboru do našeho týmu nové
mladé hráče, kteří doplnili starší přípravku v okresní soutěži. Tým si především
s pomocí tahouna P. Preclíka vedl nad očekávání dobře. Společně s velkým
počtem nových tváří okupoval tým dlouhou dobu 5. místo, po základní části sezony
umístil na 7. místě z celkových 11 účastníků. Závěrečný turnaj, jak to tak bývá, nás
nezastihl v úplné pohodě, což dohromady se zraněními klíčových hráčů vedlo
k celkovému 9. místu. Tým během sezony předvedl pár pěkných výkonů a výsledků.
Získal „skalp“ pozdějšího vítěze z Borohrádku, dále silných týmů jako Vamberka a
Českého Meziříčí. Dokázal však prohrát Se slabou Lípou. Kluci mají snahu a někteří
i slušný potenciál. Je na nás, abychom jim pomohli ho rozvíjet a vychovali si tak
novou generaci.
Po dlouhé době se nám též podařilo sestavit tým mladší přípravky, který ovšem
nebyl přihlášen do registrované soutěže a sehrál během sezony řadu neregistrovaných
turnajů, kde si vedl více než obstojně. Do nové sezony hodláme přihlásit oba týmy.
Mladší přípravku je však potřeba ještě doplnit. Jedná se o ročníky 2008 a 2009, proto
i tímto bychom rádi oznámili, že kluci i holky narozené v těchto letech rádi uvítáme
v našem týmu.
V únoru jsme také uspořádali první ročník mládežnického turnaje. Konal se na
umělé trávě a všichni účastníci chválili jeho přípravu a přínos v přípravě na jarní část
sezony. Myslím, že pro založení menší tradice jsou základy položeny. Vítezství si
vybojovalo mužstvo Kostelec/Častolovice před týmem Borohrádku. Naši chlapci
obsadili 6. místo. Tímto děkuji všem pořadatelům a sponzorům, kteří se na přípravě a
průběhu akce podíleli.
Jakub Jedlinský

PROBĚHLÉ AKCE
Čarodějnice
Dne 30. 4. 2016 se v parku pod
školou uskutečnilo odpoledne plné soutěží.
Na každém stanovišti byla zkušená
čarodějnice, která dětem úkol zadala.
Děti si tak zkusily například založit
hranici nebo let na koštěti. Všude byl malý
účastník odměněn sladkostí či malým
dárečkem a v cíli pak dostalo všech 71
dětí poukázku na párek a limonádu
zdarma.
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S organizací pomáhali: Lenka Rázková, Radka Vrbová, Irena Čeplová, Lůca
Čeplová, Nikča Šabatová, Táňa Gabrielová, Lucka Hejlová, Verča Heroutová,
Verča Stejskalová, Šárka Šafránková, Markéta Štěpánková, Hanka Štěpánová,
Simona Menčíková, Jakub Lochman, Naďa Zemanová, Pavla Kaiserová a Tereza
Novotná. O občerstvení jako byly klobásky, párky či makrely se starali členové
Sboru dobrovolných hasičů Černíkovice.

Tuto akci sponzorsky podpořili SDH Černíkovice, Škoda Auto a
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Sponzorům i všem, kteří pomáhali při
přípravě a samotném odpoledni, touto cestou ještě jednou velice děkuji za
perfektně provedenou práci, jejich čas a ochotu.
Mgr. Radka Šustková
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Noční Glóriák
Ve čtvrtek 30. 6. 2016 jako tradičně proběhl Noční Glóriák. I přes
odpolední nepříznivé počasí se na trasu značenou svíčkami vydaly děti i s jejich
rodiči či prarodiči. Všichni se před odchodem občerstvili připravenými
výbornými langoši.
Strašidelná stezka začínala ve 22.00 hodin, kdy již byla úplná tma a
strašidla byla připravena na svých místech. Po dlouhém čekání se mohlo vyrazit.
Procházelo se kolem kostela, skrz rotundu a pokračovalo přes les, který ukrýval
spoustu strašidel. Letošní gloriák navštívili např. kostlivci, jeptišky, čerti a
mumie. Návštěvou nás dokonce poctil i vampír a Freddy Krueger, kteří byli na
této akci poprvé.
Během cesty se děti musely podepsat u čertů, u druhých strašidel zase
dostaly nějakou sladkost za odvahu, že vyrazily na tajemnou večerní procházku.
Celý gloriák proběhl v poklidu až na pár vyděšených dětí, jak nám strašidla po
skončení akce sdělila.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci
nočního gloriáku. Věříme, že další rok se uskuteční v tak hojném počtu jako
letošní ročník.

Zdenka Červinková

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1964
Různé
V týdnu od 16. 3. do 21. 3. byli všichni občané nad 15 let povoláni na RTG
plic, zjišťuje se, zda někdo není tuberkulózní.
Dne 14. června se konaly volby do Nár. Shromáždění, do KNV, do ONV a do
MNV. Současně proběhla i volba soudců z lidu. Volební místnosti byly dvě, jedna pro
Černíkovice, druhá pro Domašín. Předsedou celé obce Černíkovice byl později
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zvolen Lenfeld Stanislav, tajemníkem Hanuš Josef. Byla ustavena sedmičlenná rada a
šest komisí.
29. srpna byl velký příval vody s kroupami velkými jako holubí vejce. Hodně
škody bylo způsobeno na ovoci.
Dne 8. března vznikl v Kulturním domě požár. Zjistil to pan Blím a po
přivolání hasičů byly doutnající prkna pod plechem komína uhašeny. Podobná
událost se opakovala 28. března, kdy se chystala pomlázková zábava žen. Opět pan
Blím toto zpozoroval včas a po zásahu hasičů byl oheň zlikvidován. V obou
případech se jednalo o vadný komín. Komise z ONV zakázala objekt vytápět, dokud
se závada neopraví. Oprava byla provedena až v listopadu. Současně se systém
vytápění horkou vodou změnil na topení parou.
Základní školu navštěvovalo ve šk. roce 1964/65 celkem 42 žáků - 27 chlapců
a 15 dívek. Na škole vyučovaly pí Františka Sajdlová, ředitelka a Eva Wolnerová,
učitelka z Hradce Králové.
Odznak BPPOV 1. stupně získalo 16 pionýrů a odznak za 100 jarních
kilometrů získalo 6 pionýrů.
V mimořádném sběru sebrali žáci školy 670 kg papíru a plán léčivých bylin byl
splněn na 100%.
Při sklizni brambor sebralo žactvo místnímu JZD 58 q brambor. V říjnu pak
odevzdali do hájovny 120 kg kaštanů pro zimní krmení zvěře. V červnu byl
podniknut pro žáky školy pěkný výlet do Hradce Králové, na Hrádek a na Chlum.
Během prázdnin byly vymalovány obě třídy, záchody a dolní chodba a
nalakovány vchodové dveře. V prosinci byla provedena oprava odpadové kanalizace.
12. listopadu 1964 byla v 10.00 hod. dopoledne na Pražském hradě volba
prezidenta ČSR. Byl jím zvolen opět Antonín Novotný.
Během roku byla vybudována silážní jáma pro JZD nákladem 46 tisíc Kčs a
mostní váha v hodnotě 52 tisíc Kčs. Dále jsou v kronice uváděna čísla týkající se
výnosů plodin, stavu zvířat a údaje z živočišné produkce.
Kultura
V kronice je z této oblasti jmenována jediná akce a to je oslava MDŽ. Kromě
proslovu předsedy MNV účinkovali žáci školy se svými zpěvy, recitacemi, tanečky a
říkankami. Kulturní vložku předvedli žáci obou škol, MŠ i ZDŠ. Oslavy se zúčastnilo
asi 150 občanů.
Plesy a zábavy
V letošním roce byly plesy jen dva. V lednu pořádali v Kulturním domě ples
požárníci, návštěvu měli dobrou. K tanci hrála hudba ze Stavostroje z Nového Města.
V únoru následoval ples zemědělský, na kterém se podílelo učiliště ze zámku a místní
JZD. Účast byla jen průměrná, snad proto, že celou noc pršelo. Hudby hrály dvě, z
Dřevařských závodů ze Solnice a hudba Eternitasu z Častolovic.
Zato zábav bylo trochu víc. Osvětová beseda měla Josefovskou, Výbor žen
Pomlázkovou, TJ Sokol pouťovou, SČM posvícenskou a požárníci už tradičně
vinobraní. K tanci se podílely hudby Šumpíci z Rychnova, Eternitas, Vamberečtí
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muzikanti, Voděradští a hudba ze Stavostroje. Vstupné bylo od 6,- Kčs do 8,- Kčs.
Počasí
Začátek roku 1964 byl nezvykle teplý a deštivý s teplotou až +16°C. Únor
přinesl trochu zimy a sněhu, sníh až 15 cm a stupňů také až -15°C. Jaro bylo už
teplejší, na polích se dalo dobře pracovat. Květen byl zase hodně deštivý. Nejlepší
byl asi červenec, kdy byly krásné slunné dny.
V srpnu se strhla velká průtrž mračen, domek čp. 100 byl hodně zaplavený,
most u zámku voda strhla, na lukách bylo hodně bláta, hodně škody bylo na otavách.
I září bylo hodně deštivé, obilí stálo na poli 3 až 4 týdny než se dalo odvést.
Další měsíce byly naopak příznivé hlavně pro okopaniny, výnosy byly velké
zejména u brambor.
Tolik pro tento rok1964
Z kroniky vypsal B. Augustin

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Letní kino Černíkovice – PROGRAM 2016
Kde: v nové zástavbě za poštou, parcela č. 3199/8 (východně od Šustků)
Kdy: za příznivého počasí během prázdnin každé pondělí a čtvrtek + 30.8.
Vstupné: ZDARMA, kdo má potřebu přispět na licenční sml., projektor, elektřinu,
může dát dobrovolný dar do nádoby u videoprojektoru
Info: dotazy volejte na tel.č.: 774 363 111, 777 043 989.
Sebou: občerstvení, židle (deky, lehátka,…), prázdné močové měchýře
Co: název titulu zjistíte, když správně uhodnete hlášku  
čt 21.7. „Šašek, šáša, šášula, přitroublý bambula.“

(Nesmrtelná teta)

po 25.7. „Dávám Bolševikovi rok, maximálně dva.“

(Pelíšky)

čt 28.7. „Tak a teď se mi hodinku nehýbejte, ať nejste rozmazaný.”

(Tři bratři)

po 1.8. „Ale můžeš mě ještě překvapit a popsat mi ženské pohlavní
orgány.” „Já bych vám je popsal, soudružko, ale já nemám křídu.” (Pupendo)
čt 4.8. „Hodně štěstí se ševcem prťavcem!“
(O princezně Jasněnce a létajícím ševci)
po 8.8. „Nudíte se? Kupte si medvídka mývala!”

(Postřižiny)

čt 11.8. „Pantáto, pantáto, teď na Matěje křičíš, ale jednou mu budeš
pucovat boty šosem svátečního kabátu.”
po 15.8. nepromítá se, prý bude pršet
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(Nejkrásnější hádanka)

čt 18.8. nepromítá se, prý bude pršet
po 22.8. „U mě dobrý.“

(U mě dobrý)

čt 25.8. „Jako první bych si přál kytici opravdových fialek.“

(Dvanáct měsíčků)

po 29.8. „Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám.“ „To má smůlu,
v čem bude lyžovat? Přepínám.“

(S Tebou mě baví svět)

út 30.8. „Promiň, řekla jsem Lucie, ale voda teče od Osvalda.“
(Lucie, postrach ulice)
Mgr. Radka Šustková
Zájezd do divadla
V sobotu 15. října opět vyrazíme na zájezd do Prahy do Divadla Hybernia na
historický muzikál Sibyla – Královna ze Sáby. V tomto biblickém romantickém
příběhu o moudrém králi Šalamounovi a Sibyle, královně ze Sáby se můžete těšit na
Evu Burešovou, Ilonu Csákovou, Hanu Křízkovou, Daniela Hůlku, Radima Schwaba
a další.
ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny : sobota, neděle, svátek 08,00 - 12,00 hod
23.07.
24.07.
30.07.
31.07.
06.08.
07.08.
13.08.
14.08.
20.08.
21.08.
27.08.
28.08.
03.09.
04.09.
10.09.
11.09.
17.09.
18.09.
24.09.
25.09.
28.09.
01.10.
02.10.
08.10.
09.10.

MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
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
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana

Záhumenská 445 , České Meziříčí
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště 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
Jana Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Kvasinská 129 , Solnice
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
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734 324 600
494 595 292
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
603 933 466
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
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
721 460 150
731 980 112

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, Vladimír Locker, Mgr. Radka Šustková, František Rýdl
Zpravodaj zpracovala: Bc. Klára Stillerová
cernikovicky.zpravodaj@email.cz

ČERNÍKOVICKÝ ZPRAVODAJ - vydává obec Černíkovice.
Náklad – 280 výtisků.
Tisk Hromkovi s.r.o., Lípa nad Orlicí 64, tel. 494 372 813.
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