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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum ve třetím čtvrtletí roku 2021 oslavili tito naši
spoluobčané:
50 let
BENEŠOVÁ Monika
FRAŇO Emil
FRIML Miloš
KRIŠTUFOVÁ Radka
NOSEK Josef
ŠANTA Josef
ŠVEC Petr
VAŠATA Roman

Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Domašín
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

55 let
JIRÁTOVÁ Dana
MICHALIČKA Josef
PETEROVÁ Marie
RADILOVÁ Marie

Domašín
Černíkovice
Černíkovice
Černíkovice

60 let
DUSBABOVÁ Milena
MORAVEC Miroslav

Černíkovice
Černíkovice

65 let
FORTELKOVÁ Jaroslava
HLOUŠEK Luděk
HOVORKOVÁ Miroslava
CHARVÁT Pavel

Domašín
Domašín
Černíkovice
Černíkovice

70 let
HOVORKOVÁ Marie
JAKUBEC Karel

Domašín
Domašín

75 let
VÍTEČEK Petr

Černíkovice

81 let
PAVEL František

Domašín

83 let
MICHALIČKOVÁ Alena
POHANKOVÁ Miloslava

Černíkovice
Černíkovice

87 let
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ŠMÍDOVÁ Anna

Domašín

88 let
ČERNÝ František
HANUŠ Stanislav

Domašín
Černíkovice

100 let
KULHÁNEK Miloslav

Domašín

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu.
Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:
SARKÁNYOVÁ Helena

Černíkovice

srpen (81 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…“
Po delší pauze zapříčiněné epidemiologickou situací se v pátek 17. září 2021 na
Obecním úřadě v Černíkovicích konala radostná událost, kterou bylo slavnostní
přivítání narozených miminek v obci. Těší nás, že rodiče přijali naše pozvání, a my
jsem tak mohli přivítat 10 narozených dětí.
Po úvodním přivítání a představení rodičů s miminky slavnostní atmosféru
obohatilo milé vystoupení šikovných dětí z místní mateřské školy, za což jim velice
děkujeme. Paní starostka pronesla projev, poblahopřála rodičům a popřála jim a jejich
dětem hodně radosti, štěstí, zdraví a spokojený život. Všichni noví občánci dostali od
obce Černíkovice finanční dar a upomínkové předměty, maminky si domů odnesly
kytičku pro radost. Na památku se rodiče s dětmi vyfotili u kolébky a zapsali do
pamětní knihy Sboru pro občanské záležitosti Černíkovice.
Z Černíkovic jsme přivítali Kristýnu Vávrovou, Valentýnu Šestákovou,
Mikuláše Hejla, Štěpánku Pošvářovou a Daniela Gronycha. Z Domašína jsme přivítali
Jakuba Nováka a Rudolfa Doležala.
Mezi občánky Třebešova jsme přivítali Jiřího Tláskala, Amálii Cvejnovou a
Emu Kosovou.
Stejně jako předchozí vítání, i toto se uskutečnilo v srdečné atmosféře,
slavnostní ráz aktu dodala přítomnost rodin nyní přivítaných spoluobčánků.
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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...
Bc. Klára Stillerová

USNESENÍ Č. 21
z veřejného jednání OZ, konaného 15. července 2021 v prostorách OÚ Černíkovice.
Zastupitelstvo obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání.
2. Zprávu starostky obce.
3. Průzkum trhu - cenový marketing na vybavení nové ZŠ – nábytek (příloha č.
2/us21).
4. Sdělení o poskytnutí dotace z POV Královéhradeckého kraje – dotační titul
Podpora obnovy místních komunikací 117D8210A.
5. Sdělení o neposkytnutí dotace z Ministerstva financí z podprogramu 298D2280Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí“ na projekt „Černíkovice – Výstavba nové tělocvičny, včetně
příslušenství“.
6. Výsledek zadávacího řízení s názvem „Výstavba nové tělocvičny, včetně
příslušenství“ (příloha č. 3/us21).
II. Schvaluje:
1. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení s názvem veřejné zakázky
„Černíkovice-Výstavba nové tělocvičny, včetně příslušenství“ dle prověření
informací MF (příloha č. 4/us21).
2. Prodej nemovité věci – pozemek p. č. 550/12 o výměře 95 m2 (celková výměra
1703 m2) zapsaného v katastru nemovitostí Katastrální pracoviště Rychnov nad
4

3.
4.

5.

6.

7.

Kněžnou na LV 10001 zřízeného pro obec Černíkovice. Nově vzniklá parcela p.
č. 550/35 dle GP 598-275/2021. Kupující je firma GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za celkovou cenu 11.400,- Kč (jedenáct tisíc čtyři
sta korun), tj. 120,- Kč /m2. Náklady spojené s pořízením GP, kupních smluv a
vkladem na katastr hradí výše uvedený kupující. Zastupitelstvo pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy.
Investiční záměr s názvem „Černíkovice – místní komunikace 15c“ Drážka
s tím, že obec zabezpečí zdroje na financování spoluúčastí z vlastních zdrojů.
Cenu dle nabídkového listu dle nabídkové ceny – příprava a organizační zajištění
zadávacího řízení a investičně-inženýrské činnosti na akci „Černíkovice - místní
komunikace 15c“ rekonstrukce Drážka a pověřuje starostku podpisem Příkazní
smlouvy (zasláním objednávky) s firmou DABONA, s.r.o., Rychnov n.
Kněžnou.
Plnou moc firmě DABONA, s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
k zastupování u projektu s názvem „Černíkovice-místní komunikace
15c“ Drážka a pověřuje starostku podpisem.
Vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání – umístění inženýrských sítí
v silničním pozemku pro projekt „IE-12-2008145 Černíkovice, západ,
RK_0530,vn,TS,nn“ umístění sítí v obecním pozemku – ostatní komunikace p.č.
1264/1, p.č. 3366, p.č. 1129/4, p.č. 112/2, p.č. 1174/24, p.č. 1129/1, p.č.1162,
p.č.1170/3, p.č. 108/2, p.č. 1174/25, p.č. 1315/2 a silnice p.č. 1174/11 a p.č.
1315/3. Na základě žádosti firmy ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou firmou
Energomontáže Votroubek, s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Zaslání objednávky dle provedeného cenového marketingu na akci „Základní
škola Černíkovice – nová, vybavení (nábytek)“ a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o dílo.

III. Ukládá
1. Pokračovat v přípravě na výběrové řízení investiční akce „Zasíťování nových
parcel – Záhumna II.“.
2. Příprava Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č.
Z_S24_12_8120076640, dle požadavku bude ihned podepsáno a zastupitelstvu
předloženo na nejbližším jednání.
3. Zaslat změny k žádosti č. 4121679151 a 4121679154 o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro novou
základní školu se změnou dodatku č.1. Důvodem je změna výkonu hlavního
jističe před elektroměrem.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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USNESENÍ Č. 22
z mimořádného jednání OZ, konaného 5. srpna 2021 v prostorách OÚ Černíkovice.
Zastupitelstvo obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání.
2. Rozpočtové opatření č. 5.
3. Podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č.
Z_S24_12_8120076640.
4. Zaslané změny k žádosti č. 4121679151 a 4121679154 o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro novou
základní školu se změnou dodatku č.1, firmě ČEZ Distribuce. Důvodem je
změna výkonu hlavního jističe před elektroměrem.
5. Průzkum trhu cenový marketing – vybavení nové ZŠ – piano a interaktivní
tabule (příloha č. 2/us22)
II. Schvaluje:
1. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Černíkovice – Výstavba nové základní
školy“ s firmou MARHOLD, a. s, Motoristů 24, 530 06 Pardubice a pověřuje
starostku podpisem.
2. Zaslání objednávky dle provedeného cenového marketingu na akci „Základní
škola Černíkovice – nová, vybavení (piano a interaktivní tabule)“ č. projektu
MAS 2021-010-005-026-093. Pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

USNESENÍ Č. 23
z veřejného jednání OZ, konaného 14. září 2021 v prostorách OÚ Černíkovice.
Zastupitelstvo obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání.
2. Zprávu starostky obce.
3. Hospodaření obce k 31. 8. 2021 a rozpočtové opatření č. 6.
4. Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4KV uzavřené na základě
žádosti o připojení č. 4121646861 (Záhumna II. – prodloužení do 30. 6. 2022).
5. Žádosti o přidělení bytu v DPS.
6. Podání žádosti o finanční příspěvek Státnímu fondu dopravní infrastruktury.
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7. Průzkum trhu cenová nabídka na akci „Chodník podél komunikace III/3205“.
II. Schvaluje:
1. A) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2022620/VB/01, název stavby “Černíkovice, p.č. 3265, smyčka
knn“ v celkové délce 20 bm, zastupitelstvo souhlasí s jednorázovou náhradou ve
výši 2.000,-Kč za omezení vlastnického práva a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
B) Vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – uložení sítí - pro projekt
„Černíkovice, p.č. 3265, smyčka knn“, umístění inženýrských sítí v obecním
pozemku - chodník, p.č. 1174/16 k.ú. Černíkovice, na základě žádosti firmy ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou PEN-projekty energetiky, s.r.o., Arnošta
z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice.
2. Příjem příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na opatření ke zvýšení
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupnění dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
3. Investiční záměr s názvem „Chodník podél komunikace III/3205“ s tím, že obec
zabezpečí zdroje na financování spoluúčastí z vlastních zdrojů.
4. Cenu dle nabídkového listu „Chodník podél komunikace III/3205“ a pověřuje
starostku podpisem Smlouvy o dílo s EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, Hradec
Králové.
5. Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu
Mikroregionu Rychnovko 2021 (zimní a letní údržba – obnova a doplnění
mechanizace).
6. Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Klubu důchodců při
Městském úřadu v Solnici dle přílohy č. 4.
7. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro ZO ČSV, z. s., Solnice,
z. s., Pferda v Rychnově nad Kněžnou, Domácímu Hospici Setkání, o.p.s.,
Rychnov nad Kněžnou, z. s., Centrum Orion, Dlouhá Ves 116, Farní charitu
Rychnov nad Kněžnou, výše příspěvků viz. příloha č. 4, pověřuje starostku
podpisem darovacích smluv.
III. Zamítá
1. Žádost o poskytnutí daru zapsanému spolku NAŠE ODPADKY, z. s., Uherčice.
2. Prodej pozemku p. č. 3411 k. ú. Černíkovice o celkové výměře 5000 m2, orná
půda (cenová nabídka na odkup ze dne 9. 9. 2021).
IV. Ukládá
1. Požádat o dotaci Krajský úřad na vybudování točny autobusu v Domašíně.
2. Příprava II. etapy vybudování nového chodníku (obchvat – zámek Černíkovice).
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta
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USNESENÍ Č. 24
z mimořádného jednání OZ, konaného 30. září 2021 v prostorách OÚ Černíkovice.
Zastupitelstvo obce Černíkovice
I. Bere na vědomí:
1. Žádost o prodloužení termínu pro předložení podkladů k vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (RoPD) a termínu zahájení realizace stavby.
2. Dodatek č. ke Smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí nízkého napětí
(NN) En č. uzavřené dne 10. 9. 2019.
II. Schvaluje:
1. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Černíkovice – místní
komunikace 15c“ (Drážka) a vítěznou nabídku uchazeče SWIETELSKY
stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393
01 Pelhřimov s jeho nabídkovou cenou ve výši 2.951.611,08 Kč, včetně DPH.
2. Smlouvu o dílo na akci s názvem „Černíkovice – místní komunikace 15c“,
včetně dodatků s firmou SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov a pověřuje starostku
podpisem.
3. Dodatek č.1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace: Základní škola a
Mateřská škola Černíkovice okres Rychnov nad Kněžnou se změnou sídla –
Černíkovice 295.
4. Darovací smlouvy - spolufinancování vybavení „Dílny výtvarných činností“.
III. Ukládá
1. Provést průzkum trhu – technický dozor stavby (TDI a BOZP na akci
„Černíkovice – místní komunikace 15c“.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

ZPRÁVA STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
v letošním roce je to již po třetí, kdy se můžete začíst do místního zpravodaje.
Teplý konec léta je za námi, máme tu podzim, dny se krátí a noci jsou chladné, ale vše
je vyváženo krásnými barvami. Není to jenom nová škola, co stojí za zmínku v tomto
zpravodaji.
Na konci loňského roku byla podána žádost z dotačního programu MMR –
dotační titul 117D8210A Podpora místních komunikací pro rok 2021 na akci
„Rekonstrukce místní komunikace 15C (Drážka)", byl to náš třetí pokus o tuto dotaci.
Byli jsme úspěšní a byla nám přislíbena částka ve výši 2.437.962,- Kč. Na základě
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výběrového řízení byla vybrána firma SWIETELSKY stavební, s.r.o., s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 2.951.611,08 Kč, včetně DPH. Stavba bude realizována
v příštím roce.
Další, již probíhající stavbou, je „Chodník podél komunikace III/3205
Domašín“, jedná se o výstavbu osvětleného chodníku mezi obcemi Černíkovice a
Domašín, přechod přes nově vzniklý kruhový objezd a novou točnu s autobusovou
zastávkou. Na základě žádosti nám byl přiznán i příspěvek z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) pro rok 2021 na opatření ke zvýšení bezpečnosti, a to
ve výši 2.269.359,- Kč. Na základě průzkumu trhu byla vybrána s nejnižší nabídkovou
cenou 3.842.161,97 Kč, včetně DPH firma EUROVIA CS, a.s., Hradec Králové.
V současné době zde máme celkovou uzavírku obce Domašín, ale je to poslední
fáze výstavby obchvatu, jedná se o celkové napojení. Věřím, že všichni oceníte i nový
povrch, který se nám podařilo zrealizovat „od obchvatu k mostu pod zámkem“. Jelikož
není tato komunikace obce, zbývající práce, jako je „úprava krajnic“, dodělává údržba
silnic.
Všichni víme, že opatrnosti v dnešní době není nikdy dost, proto jsme
se rozhodli, že naší podzimní akci, kterou je setkání seniorů, v letošním roce
ještě pořádat nebudeme. Rádi bychom v letošním roce společně s žáky naší
školy uskutečnili venkovní akci, a to Rozsvícení vánočního stromu, ale
uvidíme, nechceme předbíhat.
NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Něco bylo jinak…
první den nového školního roku nám zpříjemňovalo krásné počasí, plné
slunečních paprsků, i tak ale u nás v Černíkovicích bylo něco jinak …. Žáci se sice
sešli k zahájení nového školního roku, ale už je nečekala jim známá škola, ale úplně
nová, moderní budova, která jim vyrostla za posledních 13 měsíců přímo před očima.
Vše se neslo ve slavnostním duchu – po jednoduché hádance – najít správné heslo,
mohli všichni již obdivovat nové šatny. Nejprve přivítání prvňáčků a poté již netrpělivě
očekávaná prohlídka ostatních prostor. Děti nešetřily obdivem a nadšením. Přesně to
jsme si přáli ……pro naše děti, něco zdravého, moderního a bezpečného.
Asi před 6-7 lety, bylo to zřejmě po ne zrovna úspěšné kontrole hygieny v naší
dnes již „staré škole“, kdy zastupitelé usoudili, že by si naše děti pro svoji výuku
zasloužily něco lepšího, zdravějšího…. Oslovena byla projekční kancelář a ta
připravila několik variant, které nám byly následně odprezentovány. Vybrána byla
varianta – výstavba nové školy. Tehdy si paní ředitelka povzdechla, že by v této nové
pěkné škole ještě ráda učila. Cesta ovšem nebyla jednoduchá…
Ráda bych poděkovala projekční firmě Stapring v čele s Ing. M. Fenykem,
stavební firmě Marhold Pardubice, panu stavbyvedoucími panu Z. Matějčkovi, firmě
Dabona, jež pomohla ohledně dotací, a panu Ing. P. Pohlovi, který zastupoval
9

investora, obec Černíkovice. Velké poděkování patří všem, kteří se více či méně na
této stavbě, úklidu a úpravě okolí podíleli. Je mi velkou ctí, že jsem mohla být součástí
tohoto díla.
Slavnostní otevření pro veřejnost bylo naplánováno až na 17.-18. září 2021,
chtěli jsme mít jistotu, že bude vše připraveno a nachystáno. Prohlídka nové školy se
těšila obrovskému zájmu, nechyběli místní občané, budoucí i bývalí žáci, ale i zájemci
ze sousedních obcí a měst. Ani oni nešetřili obdivem.
Dětem a celému pedagogickému sboru bych ráda popřála úspěšný nový školní
rok. Dětem mnoho krásných zážitků se svými kamarády, ať se Vám v nové škole líbí. A
pokud máte nějaké sny – ač se zprvu zdají jako pohádka, tak věřte, že nám se s paní
ředitelkou zrovna jedna pohádka splnila…
Poděkování
Na vybavení „Dílny výtvarných činností“ jsme obdrželi dotaci z grantového
programu Občanská společnost Rychnovsko od firmy ŠKODA AUTO, a.s., ve výši
350.000,-Kč, podmínkou dotace byla požadována spoluúčast nejen obce, ale i místních
firem a podnikatelů. Musím říci, že většina oslovených se okamžitě a ochotně zapojila
a finanční příspěvek přislíbila. Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvy a nyní jsou
se zmíněnými dárci podepisovány.
Ráda bych touto cestou všem dárcům jmenovitě poděkovala:
Obec Třebešov, MATRIX, a.s., Třebešov, KOVPAL Dobruška, s.r.o., ZATO
Černíkovice, spol. s r.o., Tesařství Kamil Hanuš, DOSTAV, s.r.o., HJH, v.o.s.,
STYLBAU, s.r.o. Hradec Králové, Tomáš Klár, Zdeněk Šitina, RV KRMIVA Roman
Vašata, Marek Šťastný, Zahradnictví Helena Kopecká, Autoservis Novotný, Ing. Petr
Víteček, Emil Fraňo, Josef Štěpánek, Mgr. Lenka Korečková, Topenářství Zeipl,
Luděk Charvát, My&Ko, s.r.o.
Ještě jednou vše moc děkujeme a myslím si, kdo tuto novou učebnu navštívil,
nemá jistě pochyb, kam byly uvedené dary vloženy.
Přeji nám všem ve zdraví prožité podzimní období a budeme se těšit na setkání
s vámi.
Zdenka Jedlinská, starostka

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Volby do zastupitelstva královéhradeckého kraje
Ve dnech 8. a 9. října 2021se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Zde jsou výsledky za naši obec. Podrobné výsledky najdete na
internetové stránce www.volby.cz.
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Voliči
v seznamu
598

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

432

72,24

432

428

99,07

Platné hlasy

Strana
číslo

název

celkem

v%

1

Strana zelených

5

1,16

2

Švýcarská demokracie

1

0,23

3

VOLNÝ blok

3

0,70

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

42

9,81

5

Česká str. sociálně demokratická

23

5,37

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

9

2,10

9

Aliance pro budoucnost

2

0,46

27

6,30

132

30,84

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

47

10,98

18

Komunistická str. Čech a Moravy

15

3,50

20

ANO 2011

119

27,80

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

3

0,70

Úplná uzavírka komunikace
V termínu od 18. 10. do 30. 11. 2021 je plánovaná úplná uzavírka
komunikace II/321 z obou stran obce Domašín z důvodu napojení
nového obchvatu na stávající komunikaci. Tato uzavírka se dotkne
také autobusové dopravy. Objízdné trasy a jízdní řády autobusů
najdete na vývěskách a na webových stránkách obce –
www.cernikovice.cz. Děkujeme za pochopení.
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Přihlášení psa
Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místních poplatcích má
držitel psa povinnost přihlásit ho na obecním úřadě. Za psa staršího 3
měsíce se pak platí poplatek – 100,-Kč za prvního psa a 200,-Kč za
každého dalšího. Prosíme o nahlašování psů, pejsek se může
zaběhnout, ztratit nebo jen tak volně pobíhat po obci, my pak po
zapátrání v naší evidenci můžeme lépe a rychleji najít majitele. Děkujeme!
Ořezání stromů
Nastává období vegetačního klidu, proto připomínáme vlastníkům
dřevin, pokud jejich větve stromů či keřů zasahují do komunikací, aby
provedli jejich ořez tak, aby nedocházelo k poškození aut, např.
svozce odpadů, zimní údržby či jiných vozidel. I spadané ovoce na
chodnících není pro chodce nic příjemného, proto žádáme o úklid a
očištění obecního majetku.
Mikuláš, čert a anděl
I letos se můžete těšit na návštěvu Mikuláše, čertů a
anděla v obci Černíkovice. V případě, že máte zájem o
návštěvu v neděli 5. prosince 2021, neváhejte nás kontaktovat
na e-mail andel.cernikovice@seznam.cz, na tel. čísle
606 768 252 nebo osobně v kanceláři Obecního úřadu
Černíkovice. Akce může být případně zrušena z důvodu
koronaviru a vládních nařízení.
Týden vzdělávání dospělých 2021
Týden vzdělávání dospělých se v Královéhradeckém kraji
uskuteční v termínu od 8. do 12. listopadu 2021. Účast na všech
akcích je zdarma.
Novinkou letošního roku je realizace vzdělávacích aktivit i v
online prostředí. Rovněž doufáme, že epidemiologická situace
bude příznivá a realizovat se budou i vzdělávací akce v prezenční
formě ať v prostorách úřadů práce, tak přímo u vzdělavatelů, ve
firmách, v neziskových organizacích apod.
Co vám nabídneme v tomto roce?
• Webový portál, kde naleznete veškeré informace o akcích v rámci Týdne
vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji a odkud se budete moci přímo
připojit
na
všechny
online
vzdělávací
akce
–
www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz,
• zajímavé informace z různorodých oblastí poznání,
• výběr z širokého spektra workshopů, interaktivních seminářů, přednášek,
tvůrčích dílen prezenčně nebo online,
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• nové zkušenosti, dovednosti i inspiraci,
• potkáte zajímavé osobnosti.
Týden vzdělávání dospělých 2021 je realizován pod záštitou Královéhradeckého
kraje ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, která je nositelem
ochranné známky Týdny vzdělávání dospělých®.
Organizaci akcí Týdne vzdělávání dospělých 2021 v Královéhradeckém kraji
zajišťují krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Hradci Králové a kontaktní
pracoviště v Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Trutnově.
Novinkou letošního ročníku TVD je zahajovací konference, která se koná 8. 11.
2021 a je pořádána ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací
Královéhradeckého kraje.
Více informací a podrobný rozpis aktivit v okrese Rychnov nad Kněžnou najdete
na webových stránkách obce – www.cernikovice.cz/obec-1/aktualni-informace/.
Bc. Klára Stillerová

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se konalo ve středu 1. září v nové
budově základní školy. Do školy nastoupilo 41 žáků. Do 1. třídy dochází 7 dětí, do 2.
ročníku 8 dětí, 3. ročník navštěvuje 13 dětí, 4. ročník 8 žáků a 5. ročník 5 dětí.
V mateřské škole máme 52 dětí.
Naši letošní prvňáčci

Pedagogický sbor v ZŠ a MŠ
Ředitelka Iva Dernerová vyučuje 1. a 3. ročník, paní učitelka Kudláčková 2.
ročník, paní učitelka Rejzková má 4. a 5. třídu. Anglický jazyk zde učí paní Hedvika
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Myhill. Vychovatelkou školní družiny je Jitka Jurášková. Ve škole pracuje jako
asistent pedagoga Pavla Mňuková. Naše dlouholetá školnice paní Šitinová odešla do
důchodu a na její místo nastoupila Lucie Klárová. Paní Šitinové za její obětavou práci
a starostlivost o nás všechny DĚKUJEME.
Ve školce je vedoucí učitelkou Olga Klárová. Další učitelky: Hana Pohlová,
Stanislava Kopecká a Pavlína Patzenhauer. Paní Petra Rozumová nastoupila na místo
asistenta pedagoga.
Jména ostatních zaměstnanců najdete na webových stránkách školy: zsmscernikovice.cz
Projekty školy:
Naše ZŠ a MŠ se od 1. 9. 2019 zapojila do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ II“
a získala dotaci na projekt s názvem „ZŠ a MŠ Černíkovice – Šablony II“, s reg. č.
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00012661“ v hodnotě 969 697,00 Kč.
Ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 byly realizovány tyto aktivity:
1. Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ
2. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
3. Projektový den ve škole
4. Projektový den mimo školu
5. Komunitně osvětová setkání
Projekt Šablony II. byl díky distanční výuce prodloužen do 31. 8. 2022. Nestihli
jsme odučit čtenářský klub. Ostatní aktivity jsou splněny.
Akce
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili programu "Madagaskar - Adamův příběh
pradávné Lemurie", pořádaným v rámci unikátního projektu Planeta Země 3000.
Projekce se konala v kulturním zařízení Společenské centrum ve městě Rychnov nad
Kněžnou dne 4. 10. 2021.
Nová škola
Letošní školní rok jsme začali vyučovat v nové škole. V nové budově
nalezneme: 3 třídy, PC učebnu, kabinet, sborovnu a ředitelnu, školní družinu, šatnu pro
děti a učitele, učebnu pro výtvarnou činnost, příslušná sociální zařízení pro děti a
učitele, úklidovou místnost, technickou místnost a později i tělocvičnu, která bude
využita jak ZŠ, tak aktivitami občanů.
Den otevřených dveří
Ve dnech 17. a 18. 9. 2021 proběhl Den otevřených dveří v nové budově
Základní školy v Černíkovicích. Žáci přivítali v 11 hod pozvané hosty krátkým
vystoupením. Od 13 hod si mohli návštěvníci prohlédnout novou školu. Byla pro ně
připravena výstavka starých fotografií, keramických výrobků a zajištěno občerstvení.
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Účast byla velmi hojná a nová škola měla velký úspěch. Informace o těchto dnech
vyšly na stránkách Rychnovského deníku.
Projev paní ředitelky:
Pole už jsou dávno holá
hola hola, škola volá.
A ne škola ledajaká,
ale škola nová.
Když jsem v roce 1983 na zdejší škole začínala, ani ve snu by mě nenapadlo, že
se dočkám tohoto slavnostního okamžiku. Stojí tu nová škola, moderně vybavená a já
musím vyjádřit obdiv nad tím, co se podařilo dokázat. Chci poděkovat v první řadě p.
starostce Zdence Jedlinské. Jsem přesvědčená, že nebýt jí, není dnes co oslavovat.
Děkuji, paní starostko.
Dále děkuji všem zastupitelům obce, panu projektantovi inženýru Michaelu
Fenykovi a všem, kteří se na stavbě i jejím zprovoznění podíleli. Velký dík patří firmě
Marhold.
Od srpna minulého roku se zde horečně pracovalo, střídaly se zde party
řemeslníků a my jen s úžasem sledovali, jak nová budova roste. A dnes, i díky
obětavosti všech zaměstnanců obecního úřadu, školy a školky při úklidu, stěhování a
přípravě tříd, novou školu slavnostně otevíráme.
Loučíme se se starou budovou z roku 1848, tvořící dominantu obce již téměř 173
let. Na památku jsme si z ní odnesli starý mosazný zvon, který jsme používali jen při
vzácných příležitostech: naši prvňáčci si na něj zazvonili v den nástupu do školy a děti
z páté třídy, když školu opouštěli. Stará škola své poslání plně splnila a my všichni se
těšíme ze školy nové.
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Moc a moc si přeji, aby se nám ve škole příjemně žilo a učilo. My všichni se
budeme snažit, aby se sem děti těšily a aby jim tady bylo hezky.
Mgr. Iva Dernerová, ředitelka

Z ČINNOSTI SDH
SDH Černíkovice
S nástupem dětí do školy se po prázdninách znovu rozbíhá i chod sboru. Naši
mladí hasiči se začínají připravovat na podzimní kolo hry Plamen. Své dovednosti si
mohli prověřit 11. září na Lukavickém braňáčku. Do soutěže jsme vyslali čtyři družstva
– dvě starší a dvě mladší a všichni předvedli skvělé výkony. Družstva starších zcela
ovládla svoji kategorii, a i přes velkou konkurenci mezi jednatřiceti týmy obsadila 1. a
2. místo. První tým dokončil závod s více než sedmiminutovým náskokem. Mladší se
umístili na 6. a 8 místě z 18 družstev.
Rádi bychom pogratulovali všem týmům k jejich výkonům a popřáli hodně sil
do dalších závodů.
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Ve stejný den poměřili své síly i naši muži na netradiční soutěži O
Třebešovského beránka. Soutěže se náš sbor účastnil již po patnácté, a tak by se dalo
říci, že už muži mají bohaté zkušenosti. Ne vždy se ale vše povede, a tak letos naše
družstvo skončilo až na chvostu výsledkové listiny. Součástí soutěže je také závod O
železného hasiče. Letos žádný z našich chlapů nesebral odvahu k účasti. Alespoň mimo
soutěž si letošní kombinaci překážek mohl vyzkoušet Tomáš Klapal, který byl
pořadateli osloven, aby soutěžícím ve zkrácené verzi předvedl trať a způsob překonání
překážek.
V září také oslavil kulaté životní jubileum náš bratr a dlouholetý člen výboru
Josef Šanta. Tímto mu přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ještě spoustu
vykonané práce pro sbor.
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Výbor SDH Černíkovice, www.sdhcernikovice.cz

SDH Domašín
3/2021
Jedinou akcí našeho sboru v letním období bylo tradiční Rozloučení
s prázdninami a létem v sobotu 28. srpna. Přípravu provázely obavy z v té době
panujícího nepříznivého počasí, to se ale 2 hodiny před zahájením zázračně umoudřilo,
a tak jsme mohli u naší zbrojnice přivítat nečekaně velkou návštěvu dětí i dospělých –
podle pamětníků jednu z největších v historii. Jsme tomu rádi a zájmu o naše
společenské akce si velmi vážíme.
Pro děti, pro které je tato akce pořádána především, byly opět připraveny různé
hry a soutěže, jako ježdění s kolečkem po značce, prohazování otvoru ve stěně, ústní
přemísťování sladkostí z talíře do sáčků za zády, kvízy a vědomostní soutěže,
nechybělo ani malování na obličej. To vše zkušeně řídila sestra Pekáčová společně
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s paní Hubálkovou. Za soutěžení byly
děti odměňovány různými cenami,
které zařídili sponzoři: Obecní úřad
Černíkovice a VZP Rychnov nad
Kněžnou. Když se zešeřilo, byla
zapálena menší hromada roští, takže si
děti mohly alespoň v menším měřítku
užít opožděné čarodějnice.
Aby děti ani dospělí nestrádali
žízní, byl připraven dostatek nealko i
ostatních nápojů. U nás tradiční pivo 11
Svijany, tentokrát vystřídala 11
Bernard. Menu bylo obvyklé, tedy grilovaná kuřata, hasičský guláš a smažené langoše.
Panovala výborná nálada a není se co divit, vždyť možností radovat se bylo v letošním
roce pramálo. Když se děti vydováděly, dospělí potom pokračovali v besedování tak,
jak je u nás zvykem, i po půlnoci.
Výbor hodnotí tuto akci jako velmi úspěšnou, děkuje všem příchozím, že nám
zachovávají přízeň, děkuje sponzorům a v neposlední řadě těm, kteří se na jejím zdaru
podíleli.
K našim dalším akcím: Opět jsme se neúčastnili soutěže o Třebešovského
beránka, z různých důvodů, především zaměstnaneckých, jsme nebyli schopni sestavit
družstvo.
19. září ve 12 hodin jsme vyvěšením černé vlajky uctili památku dvou
dobrovolných hasičů, kteří tragicky zahynuli při výbuchu plynu v obci Koryčany.
Na žádost bratra Hartmana budeme hostit schůzi výboru okrsku č. 7.
Na naši poslední výborovou schůzi byly přizvány i zástupkyně domašínských
žen a bylo dohodnuto, že společně uspořádáme posezení u harmoniky s Jendou
Hartmanem, a to jak pro Domašíňáky, tak i pro naše stálé příznivce.
Chceme rovněž pomoci domašínským ženám s tradičním Zpíváním před
Vánoci.
Uskutečnění obou výše zmíněných akcí bude ale odvislé od vývoje epidemie
koronaviru, který opět nabírá na síle.
Při pohledu do našich záznamů jsme zjistili, že se v červenci dožil 55 let náš
výčepní, bratr Ladislav Uherko a 70 let náš kronikář, bratr Karel Jakubec. Oběma velmi
děkujeme za aktivní činnost ve sboru a přejeme co nejvíce zdraví a elánu do dalších let
společně s námi.
Závěrem ještě jednou děkujeme za přízeň našim sponzorům a všem našim
aktivním členům za práci pro sbor i pro obec.
Přejeme celému sboru a všem občanům obou našich obcí krásný, barevný podzim a
hodně klidu a pohody v závěru letošního roku.
Výbor SDH Domašín

19

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE
Vážení příznivci černíkovického fotbalu, chtěl bych
vás informovat o práci našeho klubu.
Jistě jste si všimli v krajském i okresním tisku, že
obsazujeme všechny věkové kategorie, dorost hraje dokonce
krajskou soutěž, všichni dobře reprezentují naši obec. Počet
aktivně hrajících mládežníků je 81!!!, a asi 23 v dospělých,
celkem je členů 124, je tedy vidět výrazný nárůst členské
základny za poslední 2 roky. Takovým množstvím aktivních
členů se nemohou pyšnit velká města a městyse našeho kraje,
věříme, že budeme vychovávat i špičkové sportovce.
Proto jsme se rozhodli pro úpravu našeho stánku tak,
aby byly rozšířeny kabiny, nově upraveny sprchy i WC. Při návštěvě našeho areálu jste
si jistě všimli stavebních úprav a mnozí už navštívili a prohlédli si i interiér. Musím
říci, že naše zázemí se líbí i soupeřům a rodičům, i když ještě není zcela hotové, naším
přáním jsou kabiny pro všechny týmy. Podařilo se nám usadit novou čističku,
připravujeme kompletní opravu závlahového systému, ošetřen byl trávník, všechny
kabiny budou mít potřebné lavice, věšáky a skříně. Podařilo se nám díky sponzorům
vybavit všechny kluby potřebným sportovním náčiním i dresy.
Nyní k jednotlivým mužstvům, začněme tentokrát A týmem, který hraje okresní
soutěž a je nyní na 8. místě při velké vyrovnanosti tabulky - s malou ztrátou na špici.
Výkony podává střídavé, poslední 3 zápasy ale vyhrál.
Dorost je v souklubí se Solnicí, i když naši hráči jsou většinou 15letí, přesto hrají
vyrovnané zápasy s Novým Městem, V. Poříčím, Borohrádkem, Vamberkem aj., kde
je většina hráčů 18letých. Přijďte se podívat na jejich klání, je to už "velký fotbal".
Někteří hráči už hrají i za A tým.
Starší žáci jsou také v souklubí se Solnicí - vedou okresní tabulku, všechny
zápasy vyhráli (ve skupině je i Rychnov, Dobruška aj).
Mladší žáci (i zde je souklubí se Solnicí) jsou na 2. místě, ze 13 zápasů prohráli
jen 3, hrají turnajově.
Starší přípravka má 2 vyrovnané týmy, většinu soupeřů porážejí, vyrovnané jsou
jen jejich vzájemné zápasy. Příští rok se uvažuje vzhledem k jednoznačným výsledkům
o účasti v krajském přeboru. Tabulka a umístění se zde neuvádí, proto ji nikde
nenajdete.
Mladší přípravka také přihlásila 2 týmy, výsledky v soutěžích po 6. kole jsou
obdobné jako u starší přípravky, tabulka se zde také nevede, jistě by oba týmy byly na
čele.
Nejkrásnější podívaná je na předpřípravky, i zde máme kvalitní tým, který
vyhrává. Pevně věříme, že nebude opět pandemické stop a soutěž se dohraje.
Všechny kategorie mají kvalitní trenérské vedení, trenéři mají potřebné licence,
o hru v Černíkovicích mají zájem i děti mnoha hráčů krajských i okresních týmů.
Svědčí to o dobré práci trenérů, vedení klubu, kvalitním zázemí a vybavení, z čehož
plynou dobré výsledky a zájem rodičů. Máme zájem pokračovat v dobrém přístupu,
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prosíme proto všechny, kteří by měli zájem o trénování hlavně nejmladší kategorie
(ročníky 2016, 2017 a mladší), děti se už hlásí.
Závěrem krátkého sdělení chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na úpravě
kabin, ať osobně prací, nebo finanční pomocí, rodičům za pomoc a fandění dětem,
trenérům za kvalitní vedení a dětem věnovaný volný čas. Sponzorům, a hlavně obci
děkuji za finanční pomoc, snad budou Černíkovice zase známé jako za časů
reprezentanta Jaroslava Plašila.
Vzhledem k tomu, že máme ještě v plánu další úpravy kabin a zázemí, prosíme
všechny o jakoukoliv pomoc – finanční, materiální i pracovní, můžete se obrátit na
pana předsedu Romana Duška, jistě vám vyjde vstříc. Totéž platí o přihlášení dětí do
fotbalového oddílu, můžete se obrátit na trenéry nebo p. Duška.
Přeji všem pevné zdraví, týmům samá vítězství, žádná zranění a fanouškům děkuji za
přízeň.
MUDr. Josef Stodůlka, člen výboru

MS BĚLÁ ČERNÍKOVICE
Červencem začíná doba potravní hojnosti pro zvěř. Dozrávají trávy, byliny i
některé bobulovité rostliny. Pro většinu zvěře začíná období hojnosti. Nesmíme
zapomínat na zásobu soli ve slaniscích v tuto dobu pro zvěř velmi důležitou. Sušíme
seno na zimní přikrmování spárkaté (to je srnčí) zvěře. V polovině července začíná pro
myslivce velký svátek v podobě srnčí říje, kdy na pískání z vábniček přiskakují srnci a
vybírají se nevhodné kusy k odlovu.
Pořádají se také různé myslivecké akce, u nás
jsme uspořádali Myslivecký den s chytáním ryb pro
děti a dospělé, pro veřejnost pěkné posezení
s dobrým jídlem a pitím venku v přírodě. Chytilo se
asi 26 měřených ryb a spousta malých rybiček. Jako
první se umístil a vyhrál srnce Václav Hovorka ml.
V dětské kategorii byl první Petr Kerhart ml. a též byl
odměněn pěknou cenou.
Jinak na přelomu července a srpna se sklízí
obilí a zvěř ztrácí přirozenou krytinu, na kterou byla
zvyklá, ale také i potravu. Uchyluje se na jiná místa
za potravou, kterou potřebuje. V srpnu se sklidilo
naše políčko s ječmenem vypěstovaným pro zimní
přikrmování. Myslivci si věnují lovu divočáků a lišek na sklizených polích, kde se tako
zvěř více objevuje.
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V srpnu jsme uspořádali na
rybníčku lov ryb pro děti zakončený
střelbou ze vzduchovky. Největší rybu
chytil Michal Menčík a nejvíce bodů ze
vzduchovky nastřílel Lukáš Martinec.
Dětí bylo asi 12, dostaly odměny a
dobré občerstvení.
Po prázdninách začínají pro
myslivce
hlavní
lovecké
akce
počínající lovem kachen na společných
lovech a na tahu. Začíná jelení říje a
myslivci s oblibou jezdí na hory
poslouchat jelení troubení. Plánují se
hony na drobnou zvěř, pokud se v honitbě vyskytuje.
Samozřejmostí je pod zásypy dovézt plevy a zadinu pro drobnou zvěř i pro
zpěvné ptactvo, které rádo tyto místa v zimě navštěvuje.
Doufáme, že situace nebude tak dramatická jako před rokem a všechny naše akce –
například zvěřinové hody, které ještě chceme uspořádat v listopadu, dopadnou dobře,
k naší i vaší spokojenosti.
S pozdravem Myslivosti zdar! Myslivecký spolek Černíkovice

Z ČERNÍKOVICKÉ KRONIKY – ROK 1977
ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA
Ve škole nedošlo k žádným personálním změnám, jen složení tříd se trochu
změnilo. První třídu nyní tvoří 1. a 3. postupový ročník, druhou třídu 2., 4. a 5.
postupový ročník. Opět byl doplněn kabinet o nové pomůcky. Tělovýchovná jednota
Sokol zhotovila konstrukční průlezky, šplhadla a žebříky do tělocvičny. Učitelé
v tomto roce odpracovali jako závazek učitelů ke sjezdu KSČ 100 brigádnických
hodin. O prázdninách byla škola vymalována, byla vyměněna okna v přízemí a
zasazeny nové dveře, před školou se pokračovalo na úpravě opěrné zdi a na úpravě
parku.
Na schůzi SRPŠ seznámil okresní školní inspektor rodiče s připravovanou
koncepcí školství v ČSSR. SRPŠ zároveň zorganizovalo ples i karneval. Karneval
tentokrát nebyl jen pouhé tancování, ale byl spojen s programem a soutěžemi.
Na konci školního roku podnikli učitelé s dětmi dvoudenní výlet do Orlických
hor, při němž spali ve stanech a sami si vařili. Už během školního roku podnikla škola
výlety na zámek Kačina, do Kutné Hory, na Sečskou přehradu.
Žáci také pomáhali při odchytu zajíců. Za tuto pomoc myslivcům škola dostala
odměnu 800 Kčs. Pro lesní semenářský závod v Týništi nad Orlicí žáci sbírali kaštany.
Všechny děti ve škole byly zároveň očkovány proti černému kašli, záškrtu a TBC.
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V dubnu dokonce školu navštívila delegace 30 sovětských učitelů při velvyslanectví
v Praze.
POČASÍ
Počasí v tomto roce prý bylo různorodé, více však suché, mrazy byly slabší, pak
přišel déšť, v lednu silné mrazy. V lesích bylo hodně polámaných stromů. V březnu
uhodily mrazy kolem -10 °C. Pak se oteplilo a začátek dubna byl velmi teplý. Teploty
rychle vyšplhaly až ke 20 °C. Suché počasí se udrželo téměř po celý rok, pršet začalo
až ke konci roku. Vláhy bylo málo, vody ve studních ubývalo. Do vodovodní sítě
v kritických létech pouští vodohospodářská správa pramen mezi Ličnem a
Černíkovicemi. Je to mohutný zdroj vody, ale obsahuje velké množství železa. Podle
hygieny je nezávadný, ale kronika uvádí, že veškeré bílé prádlo i umyvadla se stávají
žlutými, voda není dobrá na pití, je prý cítit už zdaleka. Všichni se těší na přírůstek
vody v solnickém vodojemu a na opětovné připojení k němu.
Z Černíkovické kroniky vypsala Mgr. Pavlína Školníková

Z DOMAŠÍNSKÉ KRONIKY – ROK 1963
V tomto roce byla zima velmi tuhá, mrazy byly až 25 stupňů. Celé národní
hospodářství za této zimy značně utrpělo, byla nouze o uhlí, dráhy nemohly kalamitu
zvládnout. Jinak byl tento rok dosti úrodný, urodilo se všeho dosti. Počasí až do půli
srpna bylo spíše sušší, potom však přišly časté deště, takže obilí v panácích hodně
prorostlo. Osvědčily se obilní kombajny u pšenic, které byly stojaté.
Ovoce, zvláště třešně, zůstaly víc jak z poloviny neočesané. Dříve se za ovoce
tržily značné peníze. Domašín byl považován za ovocnářskou obec.
Polní práce se odbyly bez pomoci brigád, pouze při vybírání brambor pomáhaly
školní děti. Dokončila se stavba skladováku. Na Srpovech se část pozemků
meliorovala. Též se uskutečnil zájezd na Macochu. Požárníci měli ke konci roku jako
obvykle výroční schůzi. Prodebatovali veškerou činnost a určen byl program pro příští
rok. Zúčastnili se úspěšně požáru v Třebešově ve Dvoře, kde shořel seník se zásobami
sena. Též pořádali jarní tancovačku v přírodě v Dubině.
Myslivecká jednota se sloučila z černíkovickou, takže mají rozsáhlý revír kolem
800 ha. Zvěře je dosti, zvláště srnčí, úlovek pouze v části domašínské byl asi 250 zajíců
a bažantů.
Karel Jakubec
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ZUBNÍ POHOTOVOST
V průběhu roku se rozpis může měnit, aktuální najdete na našich webových
stránkách - http://www.cernikovice.cz/obec-1/zubni-pohotovost/.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8.00 – 13.00 hod
16.10.
17.10.
23.10.
24.10.
28.10.
30.10.
31.10.
06.11.
07.11.
13.11.
14.11.
17.11.
20.11.
21.11.
27.11.
28.11.
04.12.
05.12.
11.12.
12.12.
18.12.
19.12.
24.12.
25.12.
26.12.
01.01.
02.01.

MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Kašparová Dagmar
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Handl Kapolková S.
MUDr. Salamin Akram
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MDDr. Borůvková V.
MDDr. Slouková Kamila
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Havlíček Ondřej

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129, Solnice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445, České Meziříčí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
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775 224 093
602 514 715
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
604 878 560
602 152 873
494 515 695
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114
494 515 694
494 531 955
771 155 445
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